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W I D AWA

W rocznicĘ zbrodni katyńskiej

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę zbrodni katyńskiej. Na
przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz
ZSRR rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym
co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska
Polskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił święto poprzez aklamację 14 listopada 2007 r. Jego przesłaniem jest oddanie czci ofiarom
Zbrodni Katyńskiej.
W Łasku tradycyjnie uczczono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, niestety ze względu na trudną sytuację epidemiczną nie mogły
odbyć się zwyczajowe uroczystości. Na miejskim cmentarzu modlitwę
w intencji Polaków poległych i pomordowanych na wschodzie odmówił proboszcz Parafii Garnizonowej w Łasku ksiądz Marek Bolanowski,
a delegacje 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gminy Łask, powiatu ła-

skiego, Żandarmerii Wojskowej, Policji i Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej złożyły kwiaty pod tablicą katyńską.
MJ
Fotoreportaż na str. 28

101-latka z Łasku
Łaskowianka Bronisława Gabryjończyk świętowała 8 kwietnia swoje 101 urodziny.
Z tej okazji burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku Robert Bartosik przesłali czcigodnej jubilatce bukiet kwiatów
z najlepszymi życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych
lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości.
Bronisława Gabryjończyk, z domu
Szczepańska urodziła się 8.4.1920 r. w Sieradzu. Dzieciństwo i młodość spędziła
w Łodzi. W czasie II wojny światowej wywieziono ją na przymusowe roboty przy
kopaniu okopów dla wojska niemieckiego. Tam poznała swojego przyszłego męża
Franciszka Gabryjończyka. W 1947 r.
wzięli ślub i zamieszkali w Łasku. Od tego

dnia jej życie prywatne i zawodowe nierozłącznie związane jest z Łaskiem.
Urodziła i wychowała trójkę dzieci (córkę
Halinę i synów Marka i Leszka). Doczekała
się sześciorga wnucząt i czworga prawnucząt.
Zawsze była osobą bardzo wierzącą, życzliwą
ludziom oraz patriotką, której na sercu leżało
dobro Polski. Nadal jest osobą w pełni sprawną
umysłowo i fizycznie. Bardzo dużo czyta. Inte-

resuje ją teologia, historia i polityka. Lubi na te
tematy dyskutować.
Do życzeń dołącza się także redakcja
„Panoramy”.
MJ

Konkurs poetycki „Róża w Haiku”

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego
oraz Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej
Róży ogłasza V Edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego pt. „Róża
w Haiku”.
Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, które zmierzą się w japońskiej formie
poetyckiej haiku, a tematem przewodnim jest
kwiat róży. Ogłoszenie konkursu związane jest

z VIII Festiwalem Róż organizowanym w lipcu 2021 roku w Łasku. Ogłoszenie zwycięzcy
oraz wręczenie nagrody odbędzie się podczas
Festiwalu.
Konkurs został objęty patronatem burmistrza Łasku. Zapraszamy serdecznie do
udziału.
Uwaga! Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowym organizatora oraz
FB.

Maseczki dla mieszkańców

22 kwietnia bieżącego roku przed wejściem do Urzędu
Miejskiego w Łasku uruchomiono specjalny punkt,
w którym rozdawano mieszkańcom nieodpłatnie maseczki.
Ponad 80 tys. maseczek dla łaskiego samorządu przekazała Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów. Większość trafiła do gminnych jednostek, w tym
do szkół, przedszkoli i żłobka. Maseczki będą rozdawane także w miejskiej bibliotece, punkcie informacji turystycznej, MGOPS, autobusach
ZKM, lokalnych parafiach, a sołtysi pomogą w ich dystrybucji na terenach
wiejskich. 					

MJ
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W połowie dekady pod łaskim niebem pojawią się maszyny piątej generacji

Ruszyło szkolenie pilotów na F-35

W poniedziałek, 12. kwietnia br., szef resortu obrony Mariusz Błaszczak spotkał się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego
z pilotami, którzy wrócili z USA ze szkolenia na symulatorach F-35. Był wśród nich m.in. gen bryg. pil. Ireneusz Nowak,
dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, wcześniej dowódca 32. BLT.
Przy okazji odbyła się odprawa nt. przygotowania 32. BLT do przyjęcia F-35. Jak
już wcześniej informowaliśmy, te nowoczesne myśliwce piątej generacji stacjonować
będą na tutejszym lotnisku. Pierwsze maszyny przekazane zostaną polskim pilotom
już w 2024 roku, po cyklu szkoleń w USA
prawdopodobnie w następnym roku pojawią
się w kraju.
Polscy piloci stopniowo przygotowują się do lotów na F-35. Już w 2019 roku
przebywała grupa pilotów, która zapoznała
się z maszyną i wytwórcą tych maszyn. Teraz zakończyło się szkolenie w USA na symulatorach. - To jedno z całego cyklu szkoleń, a więc jesteśmy dopiero na początku
drogi, której efektem będzie wyszkolenie
24 pilotów w Stanach Zjednoczonych, w tym
instruktorów oraz 90 osób, które będą zajmowały się sprawami technicznymi przy obsłudze F-35 – mówił minister M. Błaszczak.

Mariusz Błaszczak w 32. BLT

ĆWICZENIA POD POLSKIM NIEBEM

Do Polski przyleciało kilkadziesiąt   samolotów różnego typu,
m.in. 20 F-15, 4 F-16 i latająca cysterna C-135, by wspólnie
z polskimi maszynami bojowymi uczestniczyć w ćwiczeniach
z cyklu Aviation Detachment.

Amerykanie z bazy brytyjskiej Lakenheath
do końca kwietnia ćwiczą różnorodne warianty
walk powietrznych. Jak twierdzi oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
kpt. Michał Kolad, jednorazowo w powietrzu
bywa nawet kilkadziesiąt maszyn, łącznie z naszymi F-16, MiG-29 i Su-22.
Tego typu ćwiczenia pod polskim niebem
odbywają się od 2012 roku, są one każdorazowo modyfikowane. Tym razem piloci ćwiczą
m.in. przerzut lotnictwa amerykańskiego na
wschodnią flankę, doskonalą procedury powietrznych walk i tankowanie w powietrzu.
(PO)

MGOPS w Łasku apeluje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku apeluje
do mieszkańców gminy Łask o składanie wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną.
Do otrzymania świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. zakwalifikowanych zostało 3100
dzieci z naszej gminy. Według naszych wyliczeń pozostało jeszcze 1300
dzieci, które powinny to świadczenie otrzymać.
Od 1 kwietnia br. można składać wnioski w formie papierowej, ale
z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i z uwagi na bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka apelujemy o jak najszybsze
składanie wniosków drogą elektroniczną.
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Pani

Renacie Drozd
Inspektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY

składają
Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku
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Zdaniem burmistrza

Dramat w szpitalach. Coraz więcej chorych w ciężkim stanie. Wczoraj poinformowano
o śmierci kolejnych 954 osób zakażonych koronawirusem, które zmarły w Polsce w ostatnich
dniach – alarmował na I stronie „Dziennik Łódzki” z dnia 9 kwietnia br.

Sytuacja jest dramatyczna, czego nikt
nie ukrywa. Stan ten odbija się na wielu
podmiotach, w tym na gminach.
		
FUNDUSZ  PARTYJNYCH  
INWESTYCJI
to słowa wyjęte z tekstu medium społecznościowego, moim zdaniem znakomicie ilustrujące to, co dzieje się w Polsce,
a co chcę Państwu przedstawić. Media
tzw. publiczne informują systematycznie
o pomocy, jaką rząd RP wspiera samorządy lokalne. Ogłoszono 3 tury składania
wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach
I tury dofinansowanie otrzymały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego
według pewnych wskaźników. Gmina
Łask otrzymała 2.591.434 zł. Cieszyliśmy
się bardzo i bardzo dziękuję wszystkim,
którzy takie rozwiązania – myślę w miarę obiektywne – wprowadzili. Niestety
to koniec dobrego.
W ramach drugiego naboru z terminem
składania wniosków do 30 września 2020 r,
gdzie do podziału było 4.35 mld. zł, złożyliśmy wniosek na 2 zadania – „Przebudowa ciągów dróg gminnych we wsi Rokitnica w gminie Łask” oraz „Budowa sieci
wodociągowej we wsi Rokitnica w gminie
Łask”, na łączną kwotę 9.551.761,97 zł.
Na trzeci nabór z terminem 28.12.2020 r.,
gdzie do podziału było 1.65 mld zł, złożyliśmy wniosek na 3 następujące zadania
„Przebudowa drogi gminnej nr 103184E
we Wronowicach”, „Rewitalizacja budynku przy pl.11 Listopada 1 w Łasku”
i „Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Łasku” - na łączną kwotę 7.059.308,14 zł.
W obu tych naborach (drugim i trzecim)
gm. Łask, podobnie jak Buczek, Sędziejowice, miasto Zduńska Wola i setki innych
gmin nie otrzymała przysłowiowego złamanego szeląga. Na pocieszenie premier
M. Morawiecki tłumaczył, że w drugim
naborze w ramach równego rozwoju kraju pieniądze skierowano do gmin mniej
aktywnych w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w tym unijne. To tłumaczenie
pokrętne, jeśli się zważy, że znacznie bogatsze miasta czy gminy od wspomnia-

nych gmin dofinansowanie otrzymały.
Poza tym wolałbym, aby Łask zaliczyć,
wg oceny premiera, do gmin nieaktywnych z przydziałem chociaż 2 - 3 mln. zł
na inwestycje. Przy obiektywnym podziale to kwota bardzo wyważona. Proszę zważyć, nabory 2 i 3 to 6 mld zł do
podziału na ok. 2300 j.s.t.
JESTEŚMY TRAKTOWANI
PO MACOSZEMU
Piszę te gorzkie słowa, aby Państwo mieli
świadomość z jakimi problemami borykamy
się, jak jesteśmy traktowani po macoszemu.
Na taką rządową sprawiedliwość nie pozostałem bierny. Po „wycięciu” Łasku w drugim naborze - w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej zwróciłem się
na piśmie do premiera o poinformowanie
mnie o kryteriach i zasadach podziału pieniędzy. I radni, i burmistrz, i pracownicy, którzy
wkładają wiele wysiłku i pracy w przygotowanie wniosków (nie są to sprawy proste),
mają prawo wiedzieć, dlaczego dofinansowania nie otrzymaliśmy, gdzie popełniono błędy,
czego zaniedbano, kto zawiódł.
I tu super kabaret by się nie powstydził. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
otrzymałem 2 pisma. Niech Państwo ocenią jednak sami, w którym piśmie napisano prawdę, a w którym mijano się z prawdą, gdyż pisma podpisane przez tę samą
osobę są zupełnie sprzeczne, dlaczego tak
postąpiono i co taką sprzecznością chciano osiągnąć?
W piśmie z 16 grudnia napisano: ...ze
względu na obszerność wniosku oraz konieczność wyszukania i przygotowania
dokumentów /.../ Informacja ta zostanie
udostępniona w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące”.
Drugie pismo przytaczam w całości,
aby uniknąć sugestii, że być może coś ważnego pominąłem. Oto jego treść: W odpowiedzi na wniosek z 11 grudnia 2020 r.
wyjaśniam, że – zgodnie z § 8 uchwały
nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki
samorządu terytorialnego (M.P. poz.662
z późn. zm.) - decyzja o podziale środków,

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały,
została podjęta na podstawie rekomendacji
Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołanej przez
Prezesa Rady Ministrów na podstawie
§ 9 ust. 1 uchwały. Zadaniem Komisji było
dokonanie oceny wniosków, biorąc pod
uwagę kryteria określone w § 10 uchwały.
Uchwała nie przewiduje trybu pisemnego
uzasadniania sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków, zatem nie ma możliwości
przedstawienia pisemnego uzasadnienia
udzielonych przez Komisję rekomendacji
poszczególnym wnioskodawcom.
RZĄD  ODMÓWIŁ
TAKŻE POWIATOWI
Tyle pismo. Jak to jest możliwe, aby
w demokratycznym państwie prawnym
(art. 2 Konstytucji) funkcjonowały sądy
kapturowe, bo tym w istocie jest opisane
postępowanie rządu, który odmawia przekazania podstawowych informacji dotyczących oceny wniosku. Nie mogę uzyskać informacji, ale mogę zadać ważne
pytania. Panie Premierze, Panowie Parlamentarzyści koalicji sprawującej władzę
- jesteście wszak współodpowiedzialni
za to, co w Polce się dzieje. W czym mieszkańcy Rokitnicy są gorsi od mieszkańców
jednej z sąsiednich gmin, która otrzymała
dofinansowanie na 3 zadania inwestycyjne. Jak to możliwe, że dla rządu pilniejsza
jest budowa wielopokoleniowego placu
zabaw (takie też były dofinansowania) niż
zaopatrzenie mieszkańców w wodę właśnie w sołectwie Rokitnica!!!
Szanowni Państwo, przecież przy dobrej woli to takie proste, rozwiązań może
być wiele. Właśnie przy dobrej woli, której ewidentnie brakło.
Bardzo ubolewam, że w trzeciej turze,
niestety, także powiat łaski nie otrzymał
dofinansowania na tak ważne zadanie, jak
rewitalizacja dworu Szweycerów w Ostrowie. Może trzeba podjąć trudne, ale konieczne decyzje, aby ten cenny zabytek
uratować.
14 kwietnia 2021 r.			
		
Gabriel Szkudlarek
kwiecień 2021 r.

Łaska oczyszczalnia
w ogólnopolskim konkursie
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” został już
zakończony i rozliczony z instytucjami finansującymi.
Po jesiennym debiucie w ogólnopolskich czasopismach branżowych
„Kierunek Wod – Kan” oraz „Forum
Eksploatatora”, jak i prezentacji projektu w styczniu tego roku jako „wzorowe wydatkowanie środków unijnych” przed Grupą roboczą ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej, działającej
w ramach Sieci Krajowej Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury oraz Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodno – Ściekowej - czas
na kolejne wyzwanie, jakim jest ogólnopolski konkurs otwarty.
To już XXV jubileuszowa edycja
konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” obejmująca inwestycje wykonane w 2020 roku. Konkurs odbywa
się pod patronatem: ministra infrastruktury, ministra rozwoju, pracy i technologii, ministra klimatu i środowiska, ministra kultury, dziedzictwa narodowego
i sportu, głównego inspektora nadzoru
budowlanego, dyrektora generalnego
Lasów Państwowych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby
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Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej „Wodociągi
Polskie”, Związku Powiatów Polskich,
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
oraz przedstawicieli kadry naukowej politechnik, m.in. Politechniki Łódzkiej.
Łącznie startuje ponad 400 obiektów. W naszej kategorii „Obiekty ochrony środowiska” startuje łącznie 21 projektów. Obecnie trwa I etap, a inwestycje oceniać będzie specjalnie powołana
komisja. Jednocześnie trwa głosowanie towarzyszące online. Każdego dnia
można nieodpłatnie oddać jeden głos na
swój projekt, do czego gorąco zachęcamy. Dla głosujących organizator przewiduje nagrody.
Głos można oddać na stronie:
www.modernizacjaroku.org.pl. Link do
strony z projektem można również
znaleźć na naszej stronie na facceboku www.facebook.com/MPWIKLASK.
Czy mamy szanse?
Zapraszamy do głosowania. Pokażmy naszą lokalną ojczyznę na forum
ogólnopolskim.
Mariusz Sowiński
prezes MPWiK w Łasku

SESJE RAD - 23 bm. odbyła się sesja
nadzwyczajna Rady Miejskiej w Łasku, poświęcona głównie zmianom budżetowym.
Kolejna sesja Rady planowana jest na początek czerwca.
Sesja Rady Powiatu odbędzie się w pierwszej dekadzie maja. Podczas sesji w dniu
8 kwietnia radni zajmowali się m.in. sprawami budżetowymi, zapoznali się także ze
sprawozdaniami m.in. Komendy Powiatowej PSP, KP Policji, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku oraz Szpitala Powiatowego w Łasku.
PANDEMIA koronawirusa nie odpuszcza w naszym regionie, dlatego woj. łódzkiego nie obejmuje niewielkie zluzowanie
obostrzeń. Wcześniej otwarto tu tylko żłobki
i przedszkola, zaś amatorzy sportu na świeżym powietrzu mogą ćwiczyć jedynie w grupach do 25 osób.
ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI obchodzone jest od 2019 roku dla upamiętnienia
historycznej decyzji Mieszka I i narodzin
polskiej państwowości. Za symboliczną datę
przyjęto 14 kwietnia 966 roku.
POMOC DLA WŁAŚCICIELI restauracji oraz barów - z inicjatywy burmistrza Łasku zostanie udzielona pomoc
zamkniętym z powodu pandemii restauracjom oraz barom. Miejscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia
z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Łask.
NOWA LEWICA w Łasku ma swoją
siedzibę przy ul. Narutowicza, gdzie urzędują także lokalne struktury PiS…
PKO BP SA ZWALNIA PRACOWNIKÓW – tylko ta jedna firma w Łódzkiem
w marcu br. ogłosiła zwolnienia grupowe.
Do końca marca br. w kraju zwolniono 1250
pracowników tego banku.
MUZEUM w Łasku przygotowuje wystawę poświęconą ubiorowi mieszkańców tej
miejscowości na przestrzeni dziejów. Prawdopodobnie zostanie ona zaprezentowana
podczas majowej Nocy Muzeów, jeśli oczywiście dojdzie do poluzowania obostrzeń
pandemicznych.
DO 100 TYS. ZŁ można uzyskać pomocy finansowej na założenie nowej firmy
i działalność gospodarczą – obiecuje Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”.
Należy złożyć wniosek do 25 maja br.
KLUB GARNIZONOWY w Łasku
mimo pandemii prowadzi zdalnie naukę gry
m.in. na gitarze i organach. Przygotowano
już wystawę poświęconą dziejom 10 plm,
którą zapewne będzie można oglądać po odmrożeniu działalności placówki.
STULATKÓW w Łódzkiem mamy ponad 160, zdecydowana większość to kobiety.
Najstarsza mieszkanka Ziemi Łódzkiej ma
107 lat.
AURA – wiosna przyszła już w marcu, przynajmniej ta astronomiczna i kalendarzowa, ale kwiecień przyniósł nie tylko
minusowe temperatury, ale i opady śniegu.
Na szczęście mamy do czynienia z typową
kwietniową przeplatanką i wierzymy, że niedługo będzie już naprawdę ciepło.
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Ruszyło szkolenie pilotów na F-35
Pierwsze szkolenie na symulatorach na
wielozadaniowych samolotach bojowych
Lockheed Martin F-35 Lightning II odbyło
się w zakładach producenta w Fort Worth.
Naszych pilotów szkolili instruktorzy z bazy
lotniczej Luke w Arizonie, gdzie znajduje się
międzynarodowy ośrodek szkoleniowy F-35.
Polska zamówiła w USA 32 nowoczesne
maszyny w styczniu 2020 roku. Jak twierdzą
przedstawiciele resortu obrony, zakup F-35
pozwoli wycofać z eksploatacji wysłużone już radzieckie SU-22 i MiG-29. Pierwsze
6 naszych maszyn trafi do wspomnianej bazy
Luke i posłużą szkoleniu polskich pilotów.
Amerykanie mają przeszkolić 24 pilotów
i 90 członków obsługi naziemnej.
F-35 Lightning II są eksploatowane
obecnie w Europie: w Wielkiej Brytanii, we
Włoszech, Niderlandach i Norwegii, jeszcze
w tym roku mają trafić do Danii, a następnie
Belgii. Pierwsze egzemplarze tych maszyn
z biało-czerwoną szachownicą zobaczymy

Widok kabiny F-35

F-35 w locie

Gen. bryg. pil Ireneusz Nowak

prawdopodobnie w 2024 roku. Całkowita wartość kontraktu, łącznie ze szkoleniem
pilotów i obsługi naziemnej, wyposażeniem
pilotów, symulatorami oraz systemami wsparcia logistycznego i informatycznego, wynosi
4,6 mld dolarów.
Według Amerykanów istnieje szansa na
to, by Polacy mieli swój udział w produkcji
licznych komponentów do samolotów rodziny F-35, bowiem firma Lockheed Martin, wytwórca tych nowoczesnych maszyn, dysponuje w naszym kraju zakładami w Mielcu, gdzie
powstają już komponenty do Black Howka.
Polscy piloci, którzy poznali już F-35,
chwalą maszynę i wiele sobie po niej obiecują. Jak mówi gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak,
F-35 jest większy i cięższy od F-16, ale przy
tym bardzo manewrowy. Ma duże przyspieszenie i ciężko tę bestie wyhamować w powietrzu. Dzięki F-35 potencjał obronny Polski
znacznie wzrośnie.
A co na zakupie F-35 zyska Łask i lotnisko
32. BLT? Już teraz można powiedzieć, że pojawią się kolejne inwestycje, bowiem za kilka
lat na lotnisku stacjonować będą trzy eskadry
lotnicze, w tym sojusznicze duże drony bezzałogowe, powstanie też system wsparcia logistycznego dla F-35. Można się domyślać,
że dojdzie nie tylko do rozbudowy lotniska, ale
i zaplecza socjalnego także w samym mieście.
Już dziś 32. BLT jest największą firmą w Łasku
dającą zatrudnienie wielu mieszkańcom.
Dodajmy jeszcze na zakończenie, że pełnomocnikiem ds. wdrożenia samolotów
V generacji jest gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła,
inspektor sił powietrznych, także doskonale
znany w grodzie nad Grabią. Prawdopodobnie
na szkolenie do USA trafi wielu młodych pilotów obsługujących dziś z powodzeniem F-16.
(P)
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Wykonanie budżetu powiatu
łaskiego za 2020 rok

B udż et powiatu łask i eg o n a 2 0 2 0 ro k zo s ta ł u ch wa l o n y 2 7 g ru dn i a 2 0 1 9
roku Uc h wałą Rady P o wi a tu Ł a s k i eg o .

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Wartość planu ogółem po wprowadzonych zmianach stosownymi
uchwałami to kwoty:
- dochody
50 489 721,05 zł		
- wydatki
54 624 037,05 zł		
- przychody
5 567 236,00 zł
- rozchody
1 432 920,00 zł
Dochody
Dochody na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 50 623 379,52 zł,
co stanowi 100,26% planu.
Zrealizowano następujące dochody:
- dochody własne
6 022 515,77 zł		 tj. 107,69% planu
- subwencje
20 965 847,00 zł		 tj. 100,00% planu
- udziały
11 836 920,19 zł		 tj. 98,28% planu
- dotacje
8 038 839,77 zł		 tj. 99,83% planu
- środki pozyskane
3 759 256,79 zł		 tj. 98,03% planu
Wyższe od planowanych były wpływy z tytułu dochodów własnych
powiatu.
Wydatki
Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane na kwotę
50 472 154,27 zł, czyli 92,40% planu w tym:
- wydatki majątkowe
7 401 019,19 zł
tj. 90,79% planu
- wydatki bieżące
43 071 135,08 zł
tj. 92,68% planu
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie łaskim na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza
18 562 341,31 zł
36,78%
- drogi publiczne powiatowe
11 716 896,48 zł
23,21%
- administracja publiczna
7 209 083,98 zł
14,28%
- pomoc społeczna, rodzina i pozostałe
zadania polityki społecznej
5 346 237,29 zł
10,59%
- bezpieczeństwo publiczne
5 062 842,73 zł
10,03%
- ochrona zdrowia
1 094 393,50 zł
2,17%
- gospodarka mieszkaniowa
289 955,92 zł
0,58%
- obsługa długu
206 701,30 zł
0,41%
- działalność usługowa
598 087,03 zł
1,19%
- nieodpłatna pomoc prawna
132 000,00 zł
0,26%
- pozostałe wydatki
253 614,73 zł
0,50%
Razem
50 472 154,27 zł
100%
Władze powiatu zgodnie z uchwałą nr XXIX/256/13 Rady Powiatu
Łaskiego z dnia 7 marca 2013 r. z późniejszymi zmianami realizują Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego, którego łączne
efekty w latach 2012-2028 oszacowano na kwotę 12.975.625 zł poprzez
zmniejszenie wydatków na:
- bieżące utrzymanie dróg
- 8.444.175 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.531.450 zł
Pomimo realizacji programu naprawczego zostały wygospodarowane środki na wydatki majątkowe, na które w 2020 roku została
przeznaczona kwota 7 401 019,19 zł, a źródłem ich pokrycia były:
- środki własne powiatu
51,33% 3 799 086,42 zł
- pożyczki z WFOŚiGW
14,73% 1 089 778,00 zł
- środki pozyskane (dotacje z: Funduszu
Dróg Samorządowych, ŁUW, Urzędu
Marszałkowskiego, FOGR, WFOŚiGW,
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej, gminy Łask) 33,94% 2 512 154,77 zł
				

kwiecień 2021 r.

		 W zakresie poprawy jakości dróg powiatowych wydatkowano
5 235 337,41 zł, a zrealizowano m.in. zadania jak niżej:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2325E, ul. Armii
Krajowej wraz z budową kanalizacji deszczowej		 3 521 614,50 zł
- Przebudowa chodników w ciągu dróg
powiatowych: nr 2318E - ul. 9 Maja, nr 2328E
- ul. Południowa, nr 2315E ul. Jana Pawła II
i ul. 1 Maja		
148 150,06 zł
- Bezpieczne przejścia dla pieszych i wprowadzenie
uspokojenia ruchu na drogach powiatowych
powiatu łaskiego celem poprawy bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu		
94 279,50 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 2309E Brzyków - Zborów - Chociw
w miejscowości Zawady		
120 500,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice
- Karczmy na odcinku o długości ok. 1,5 km
od drogi powiatowej nr 3706E w kierunku
Wrzeszczewic		
491 831,35 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2304E
Czestków - Pruszków na odcinku o długości
ok. 2,4 km w miejscowości Czestków B		
730 141,36 zł
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E
- ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E
- ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia
i przebudową skrzyżowania		
21 945,94 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska
wraz z budową odwodnienia (dokumentacja)		
54 120,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E, ul. Zduńska
w Marzeninie w zakresie budowy chodnika
na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8
do Ośrodka Zdrowia (dokumentacja)		
43 050,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2305E Wola Buczkowska
- Gucin na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi
wojewódzkiej nr 483 w kierunku Gucina (dokumentacja) 9 704,70 zł
Natomiast w ramach wydatków bieżących w zakresie infrastruktury drogowej (bez przedsięwzięć) zostały zrealizowane zakupy, remonty,
usługi na kwotę 3 466 589,91 zł w tym m.in.:
- remonty dróg		
2 944 764,48 zł
- zimowe utrzymanie dróg, pozimowe sprzątanie ulic
93 482,26 zł
- masa 		
140 589,00 zł
- wycinka drzew 		
2 678,67 zł
- oznakowanie poziome ulic		
8 382,20 zł
- profilowanie dróg gruntowych, poboczy i rowów
124 143,17 zł
- słupki do barier drogowych		
5 227,00 zł
- remont chodników		
91 965,87 zł
- separatory parkingowe i bariero-poręcze		
5 211,26 zł
- zakup drzewek, ławek, koszy na śmieci,
donic i ziemi do donic		
22 725,00 zł
- pozostałe wydatki na materiały i usługi niezbędne
do utrzymania dróg		
27 421,00 zł
W minionym roku z dotacji oraz środków pozyskanych i własnych
zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 1 017 200,60 zł. Dokonano
m.in. zakupu koparkoładowarki, ciągnika i przyczepy oraz oczyszczarki strumieniowej wraz z mobilnym agregatem wysokiego ciśnienia dla
PZD w Łasku. Ponadto zakupiono skokochron dla KP PSP w Łasku oraz
serwer sieciowy dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego.
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Wykonanie budżetu powiatu łaskiego za 2020 rok
Warto przypomnieć, że w minionym roku powiat łaski pozyskał
środki w wysokości 2 655 090,21 zł, w tym m.in:
1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
1 980 924 zł
		 z przeznaczeniem na zadanie:
		 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2325E, ul. Armii Krajowej wraz
		 z budową kanalizacji deszczowej
2) dotacje z województwa łódzkiego na:		
		 -		Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice-Karczmy
				na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi powiatowej nr 3706E
			 w kierunku Wrzeszczewic 		
278 090 zł
		 - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramo				wania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów
			 ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów
			 rolnych 		
11 400 zł
3) środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła” 		
69 984 zł
4) dotacje z WFOŚiGW w wysokości 177 399 zł z przeznaczeniem na
zadania:
		 - Leśny Skwer
126 250 zł
		 - Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji
			 i pokrycia dachu na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21
			 w Łasku 		
1 944 zł
		 - Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśny zakątek” przy
			 SOSzW w Łasku 		
49 205 zł
5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie
37 293,21 zł na zalesienie gruntów rolnych
6) środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup

sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego,
medycznego oraz pozostałego”
7) pomoc finansowa z województwa łódzkiego z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Łasku”
80 000 zł
W 2020 roku budżet powiatu łaskiego zasiliły wolne środki z 2019 r.
w kwocie 1 762 126,73 zł, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytu i pożyczki. Ponadto nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 715 331,27 zł została przeznaczona na sfinansowanie
planowanego deficytu. Spłaty rat kredytu i pożyczek czyli rozchody stanowiły kwotę 1 432 920,00 zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2020 roku
to kwota 9 460 180,88 zł, na które składają się:
1) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań SP
ZOZ w Łasku
8 370 402,88 zł
2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont
budynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I”
91 119 zł
3) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakupy inwestycyjne
pn. „Zakup maszyn specjalistycznych dla PZD”
914 492 zł
4) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Leśny
Skwer w Kolumnie”
84 167 zł
Na 31.12.2020 r. powiat łaski osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie
4 959 573,09 zł przy planowanej 1 450 165,00 zł.
Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione za 2020 r. (odpowiednio 4,24% i 25,14%),
a także w latach 2021-2028.
Dorota Cieślak
skarbnik powiatu łaskiego

Remont drogi Wola Buczkowska - Gucin
Jeszcze w lutym ogłoszono przetarg na remont drogi powiatowej
Wola Buczkowska - Gucin na odcinku o długości ok. 1,5 km,
od drogi wojewódzkiej nr 483 w kierunku Gucina. Do przetargu
przystąpiło 13 firm.
1 marca br. wybrano najkorzystniejszą i zarazem najtańszą ofertę
(449700 zł brutto) złożoną przez firmę WŁODAN. W dniu 29 marca powiat łaski podpisał umowę z powyższą firmą na realizację zadania. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.: remont nawierzchni, pobocza
i odmulone rowy. Zakończenie robót przewidziane jest do 27 lipca br.
Jednocześnie informujemy, że powiat łaski ubiega się o dofinansowanie na realizację ww. zadania ze środków budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Najładniejsza pisanka wielkanocna
Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną. Głosy można było oddawać
do 28 marca do godziny 20 na naszym fanpage’u powiat łaski na facebooku. Do konkursu
nadesłano zdjęcia 12 prac. I miejsce zajął Michał (25 lat) z Warsztatu Terapii Zajęciowej,
II miejsce przypadło Oliwii (15 lat), III - zajęła
Maja (5 lat).
Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom i zapraszają do udziału
w następnych konkursach powiatu łaskiego.

I miejsce

II miejsce
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III miejsce

Gmina Buczek w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym
Gmina Buczek ma szansę na dodatkowe środki unijne dzięki przynależności
do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask.
W całym przedsięwzięciu ogromną rolę odegrała gmina Łask z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem na czele. W pierwotnej wersji gminy
Buczek w tym obszarze nie było. To dzięki G. Szkudlarkowi, który
upominał się o gmine Buczek, zgłaszając wniosek o przyjęcie jej do tego
projektu, a pozostali gospodarze go poparli, możemy się cieszyć z możliwości dodatkowej szansy pozyskiwania unijnych dofinansowań.

Oczywiście nie byłoby to możliwe bez akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowe środki to dla każdej gminy ogromna szansa na
polepszenie i przyśpieszenie jej rozwoju.
Wójt gminy Bronisław Węglewski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przystąpienia Buczku do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ruszyła budowa
niedokończonej
pieczarkarni
Pojawienie się nowego właściciela niedokończonej pieczarkarni
w Woli Buczkowskiej daje szansę na jej uruchomienie.
Bardzo poważne deklaracje właściciela, że jeszcze w tym roku chce
uruchomić produkcję pieczarek dając możliwość zatrudnienia dla ok.
100 osób. Zatrudnienie na umowę o pracę dla wielu osób jest sprawą
bardzo ważną dla funkcjonowania ich rodzin i rodzinnych budżetów.

Nowe drogi na osiedlu
truskawkowym
Z końcem marca br. firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp.k. z Pabianic rozpoczęła budowę dróg na osiedlu truskawkowym w Buczku. Ulice będą miały szerokość 7,5 m z pasami po dwóch stronach 1,25 m bez chodników,
ze względu na to, że budowa chodników utrudniałaby dostarczenie na
budowy domów materiałów budowlanych. Zakończenie prac planowane
jest pod koniec czerwca 2021 r.
Nowe drogi polepszą komfort dojazdu do posesji, a przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo.

Moja własna książka
Uczniowie klas 0-III
ze Szkoły Podstawowej w Buczku
podczas warsztatów
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Buczku uczyli się tworzyć
książkę. Mogli ją też
stworzyć własnoręcznie według własnego
pomysłu. Do biblioteki wpłynęło 15 książek, z tego 8 zostało
nagrodzonych. Twórcom należą się podziękowania za ciekawe
pomysły książkowe!
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Kolejne instalacje dla mieszkańców

Taniej i zdrowiej
Zakończono prace przy budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych
dla mieszkańców gminy. 10 marca dokonano odbioru prac
wykonanych przez firmę Eko-Solar z Namysłowa, woj. opolskie.
W gminie wykonano 107 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców i 3 instalacje przy świetlicach w Sycanowie, Bachorzynie oraz GOK
w Buczku. Koszt zadania wynosi 1 196 190,00 zł brutto, pozyskana dotacja z funduszu unijnego RPO Województwa Łódzkiego wynosi 85%
kosztów zadania netto, tj. 826 635,36 zł. Większość instalacji jest już
podłączona do sieci PGE. Uczestnicy programu czekają na podpisanie
umów prosumenckich.
Pragniemy nadmienić, że w roku 2015 gmina zakończyła budowę
80 mikroinstalacji fotowoltaicznych w nieruchomościach indywidualnych
użytkowników i 5 na obiektach gminnych, tj. oczyszczalniach, ujęciach
wody i na posesji Urzędu Gminy. Koszt wykonanych instalacji wyniósł
1 940 000,00 zł. 187 gospodarstw domowych może cieszyć się tańszą
energią.
Uzyskaliśmy dofinansowanie tej inwestycji ze środków PROW
w wysokości 700 000,00 zł i z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 170 000,00 zł.
Instalacje te w tym roku stały się własnością użytkowników na mocy
podpisanej wcześniej umowy po wniesieniu stosownej opłaty.
Wykonane w tym roku instalacje to kolejny etap realizacji konkretnych działań gminy Buczek zmierzających do poprawy poziomu życia
mieszkańców i zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Mieszkańcy dokonali opłatę wysokości tylko 2 tys. zł (netto).
Gmina w przypadku powstania kolejnych możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych będzie się starać w miarę możliwości realizować podobne programy w oparciu złożone w 2020 r. ankiety mieszkańców.

W ostatnich latach gmina dofinansowała mieszkańcom pond 400
pomp ciepła i solarów, wkład to 500 zł. Inwestowaliśmy również w przydomowe oczyszczalnie ścieków, dofinansowaliśmy 500 gospodarstw domowych w kwocie około 4-7 tys. zł. Program ten nadal trwa.
Do końca czerwca 2022 r. planowana jest kolejna inwestycja - doprowadzenie gazu do posesji.
Wszystkie te działania cieszą, bowiem poświadczają, że żyjemy
w coraz bardziej ekologicznej gminie.

RADOŚNIE ŚPIEWAMY, ŻE WODĘ OSZCZĘDZAMY!

„W wodzie i nad wodą” - pod takim hasłem, odbył się w marcu Gminny Festiwal Piosenki, zorganizowany przez Gminne
Przedszkole w Buczku,  w ramach projektu ekologicznego „Małych buczkowiaków przygody z wodą”.
Celem konkursu było upowszechnianie idei ekologicznych związanych ze znaczeniem wody dla istnienia życia na Ziemi oraz umożliwienie
zaprezentowania umiejętności wokalnych i ruchowych przedszkolaków.
Festiwal został zorganizowany w formie online. Do konkursu zgłosiło się siedem grup przedszkolnych, które nadesłały swoje filmiki:
- grupa 3 - latki „ Pszczółki” z GP Buczek
- grupa 3, 4 - latki „Żabki” z GP Buczek
- grupa 4 - latki „Biedronki” z GP Buczek
- grupa 4,5 - latki „Słoneczka” z GP Buczek
- grupa 5 - latki „Motylki” z GP Buczek
- grupa dzieci uzdolnionych muzycznie z GP Buczek
- klasa O A z SP Buczek.
Jury najbardziej zachwyciła radość dzieci biorących udział w konkursie
oraz ich naturalność i swoboda. Szczególną atmosferę odbywającego się festiwalu stworzyły piękne dekoracje i stroje uczestników każdego z występów.
Za wkład włożony w przygotowania do występów i piękne wykonanie piosenek promujących ekologię i „zdrową wodę“ wszystkie grupy
otrzymały dyplomy oraz upominki rzeczowe. Przyznana została również
„Nagroda Publiczności” dla dzieci z grupy „Żabki”, które otrzymały największą liczbę lajków ze swoim wideoklipem w głosowaniu online.
Dziękujemy wszystkim, którzy docenili starania muzyczne naszych
małych artystów i tak licznie zaangażowali się w promowanie działań
naszej placówki.
Jesteśmy przekonani, że doświadczenia dzieci uczestniczących
w przedsięwzięciach związanych z ekologią, zaowocują wzrostem ich
świadomości o potrzebie ochrony życia na Ziemi i jej zasobów. Wierzymy, że w przyszłości będą aktywnymi uczestnikami tego życia dbającymi o jego jakość.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy!
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W y s t awa
p isan e k

Na podsumowanie tematyki „Tradycje wielkanocne” nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Buczku, kl. 0A A. Zielińska i M. Pawłowska zorganizowały konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”.
Pisanki można było podziwiać na wystawie. Wszystkie dzieci uczestniczące
w konkursie zostały obdarowane specjalnym dyplomem i nagrodami.

Legenda o Starym Buku
Stary Buk, co to z niejednego pieca
chleb jadał, postanowił wysłać swojego
najstarszego syna na wojnę, by zdobył
bogate łupy i dorodną żonę przywiózł
z obcych krajów. Buczkowi żal było
opuszczać bukową puszczę, ale wola ojca
była święta. Wyszykował więc zbroję i o
świcie, gdy znad mokradeł zaczęły znikać
opary i mgły, wraz z giermkiem wyruszył
w daleką podróż.
Nie było go dwa, a może nawet trzy roki.
Gdy wreszcie zjechał do rodzinnego kasztelu,
ojciec przywitał go ze łzami w oczach. Okrutna
zaraza zabrała bowiem wiele ludzi i nie było
komu odbudować podupadłych zabudowań i
uprawiać leżącej odłogiem ziemi.
Gdy wieczorem Stary Buk zasiadł do wieczerzy, zaczął wypytywać Buczka o wojnę
i łupy, a także żonę, którą miał przywieźć do
kasztelu.
- Ojcze, napatrzyłem się ja w obcych krajach na bogactwa, widziałem komnaty, których ściany pokryte były złotem, a szlachetne
tkaniny zwisały od sufitu po moje stopy, ale
to wszystko wydało mi się marnością. Także
tamtejsze białogłowy, choć sprawiały wrażenie
mądrych i urodziwych, nie przypadły mi jakoś
do gustu. Zresztą i one traktowały mnie jako
obcego, przybysza z dalekiego zimnego kraju i
nie darzyły ani zaufaniem, ani przyjaźnią. Tęskniłem zatem, ojcze, za naszymi pannami, naszym kasztelem i dorodnymi bukami.
Gdy syn opowiadał ojcu o zamorskiej podróży, do izby wszedł poczciwy Janko, ów sługa, co to Buczkowi życie uratował podczas jednej z bitew. Przysłuchiwał się rozmowie, stojąc
w cieniu, daleko od płonącego ogniska.
- Nigdzie w tych odległych krainach nie
spotkałem, ojcze, takiego boru jak nasz, ani
takich drzew, jakie rosną nad groblą – mówił

tymczasem Buczek, patrząc jakimiś dziwnym
oczyma na płonące bukowe drewno.
- I ciepło daje, jak żadne inne – rzekł po
chwili.
- Szkoda, że nie przywiozłeś brańców i saraceńskiej zbroi, za którą moglibyśmy nabyć
trochę ziemi – rzekł Stary Buk, który w tych
ostatnich godzinach jakoś dziwnie posmutniał,
jakby mu przybyło lat.
- Panie, w dalekich krajach, gdzie walczyliśmy z niewiernymi, złota rzeczywiście nie
brakuje i można za nie sporo kupić, ale najcenniejsze dla nas było coś innego – nasze drewno bukowe. Śniło się ono co noc mojemu panu
a twojemu synowi, także ja co wieczór, zanim
zamknąłem oczy do snu, widziałem nasz bukowy bór, czułem jego zapach.
W tym momencie Buczek ożywił się. Spojrzał na sługę, potem ojca, następnie i zbliżył
do niewielkiego okna, przez które sączyło się
zachodzące słoneczko.
- Ojcze, nie złoto i cudowne kilimy są na
tym świecie najcenniejsze, prawdziwym skarbem okazały się buki, co dawały schronienie i
ciepło ogniska naszym dziadom, a i teraz stanowią prawdziwą ozdobę tej ziemi. Takiego buka
jak ten nasz liczący sobie prawie trzysta lat, pod
którym jako dzieci bawili się nasi przodkowie,
nie widziałem nawet w dalekich krajach.

Li z a k i b e z
ta j e mni c
10 marca 2021 roku uczniowie klasy I B SP
w Buczku uczestniczyli w słodkich, lizakowych
warsztatach. Podczas zajęć poznali etapy powstawania lizaków. Chętnie formowali i ozdabiali lizaki. Zabawy i radości było co niemiara.
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- Prawdę mówi mój pan – rzekł Janko, i zaraz wycofał się ku drzwiom jakby wystraszony
nieco odwagą i słowami, które właśnie wypowiedział.
Stary Buk spojrzał na syna, potem na sługę
i szybkim krokiem zbliżył się do okna. Przez
chwilę spoglądał na pobliski bukowy las i zastanawiał się nad tym, co właśnie usłyszał. Nagle gwałtownie odwrócił się i z uśmiechem niemal wykrzyknął:
- Masz rację, co nam po złocie i saraceńskich zbrojach, skoro mamy u siebie coś o wiele cenniejszego. Chciałem budować kamienny
kasztel dla ciebie i wnuków, ale widzę, że lepszy i dogodniejszy będzie z bukowego drewna, którego mamy pod dostatkiem. Ten nowy
kasztel nazwiemy Buczkiem. A godnej rodu
naszego białogłowy poszukasz, synu, wśród
tutejszych panien.
I tak stało się jak Stary Buk powiedział.
Przed zimą stanął niezwykłej urody kasztel,
ze smukłymi wieżami, jakie Buczek oglądał
w zamorskich krajach. A gdy wiosenne słońce
roztopiło lody na pobliskich mokradłach i stawach, syn Starego Buka pojął za żonę jedną
z najurodziwszych w okolicy białogłów. Weselisko trwało przez wiele dni, jak na syna pana
na Buczku przystało.
(PO)

Oryginalny projekt w SP nr 1 w Łasku

SZKOŁA DLA INNOWATORA

Od lutego 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku bierze udział w pilotażowym projekcie „Szkoła dla
innowatora”, którego inicjatorami są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego realizatorami są: Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Deloitte, Zwolnieni z Teorii, Szkoła Edukacji, Wolne Inicjatywy Społeczne Radowo Małe.
Łaska szkoła jest jedną z dwudziestu szkół w Polsce (na ponad 400
aplikujących), która wypracowuje rekomendacje do stworzenia programu, wspierającego i pomagającego polskim nauczycielom w kształtowaniu u uczniów kompetencji proinnowacyjnych.
Zespól projektowy w szkole tworzą: klasa 7a oraz nauczyciele:
Monika Bąk (doradztwo zawodowe), Katarzyna Fudała (fizyka),
Elżbieta Kołacz (język polski/wychowawczyni klasy 7a), Maria Małecka
(biologia, WDŻ), Łukasz Mikła (historia), Joanna Nowak (informatyka),
Agnieszka Prusisz (matematyka), Beata Szcześniak (język niemiecki),
Izabela Knul.
Sprawdzone działania i rozwiązania, jakie przeprowadzane są w pilotażowej klasie 7a, stopniowo rozszerzane są na kolejne klasy w szkole.
Od początku trwania projektu zespół uczestniczy w szkoleniach,
warsztatach, seminariach - które mimo trudnej sytuacji epidemicznej nie
zwolniły tempa, przeniesione zostały do wirtualnej przestrzeni. Równolegle każdy nauczyciel - indywidualnie i systematycznie - realizuje kolejne
moduły „Internetowego kursu Szkoły dla Innowatora”, gdzie zamieszcza
opis wyników prowadzonych przez siebie działań.
Nauczyciele poznali koncepcję rozwoju kompetencji proinnowacyjnych i strategię ich rozwijania u uczniów, a następnie w oparciu o analizę
własnego warsztatu pracy pod kątem kształtowania wybranej kompetencji: współpraca, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów, liderstwo,
samodzielność myślenia - dokonali wyboru tych, na których należy się
skupiać. Wybrano trzy spośród nich: współpracę, zarządzanie sobą i samodzielność myślenia. Nauczyciele poszerzają własny warsztat pracy
o wybrane metody i narzędzia rozwijające kompetencje proinnowacyjne,
pracują w grupach planując wykorzystanie tego, co wypracowano i poznano. Każdy nauczyciel stworzył indywidualny plan pracy i realizuje
wynikające z niego działania.
Wartością, która wyróżnia ten projekt, jest to, że nauczyciele mają
istotny wpływ na przebieg programu we własnej szkole. Przy wsparciu
towarzyszących placówce ekspertek zdefiniowano cele. Dokonano wnikliwej diagnozy poziomu kompetencji proinnowacyjnej uczniów. W pracy dydaktycznej skupiono sie nie tylko na nauczanych treściach – tworzone są własne narzędzia edukacyjne, nauczyciele proponują uczniom takie
formy pracy, które sprzyjają ich aktywności, ciekawości poznawczej, samodzielności i zaangażowaniu w proces uczenia się.
Doskonałą okazją do nauki, wymiany doświadczeń, do doskonalenia
własnego warsztatu pracy są spotkania z nauczycielami z innych szkół,
poznanie ich metod pracy oraz dzielenie się własnymi zasobami i potencjałem.
W czerwcu 2020 roku odwiedzono Szkołę Podstawową nr 27 w Gdańsku, w której oglądano nowoczesne i sprzyjające rozwijaniu kompetencji
proinnowacyjnych przestrzenie edukacyjne aranżowane przez dyrektora Adama Perzyńskiego. Wielu niezapomnianych wrażeń, doświadczeń

edukacyjnych, przemyśleń dostarczyła wizyta studyjna połączona z wielowątkowymi warsztatami w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Radowie Małym, której dyrektorką jest Ewa Radanowicz (sierpień 2020).
Od grudnia 2020 roku łaska szkoła projektuje i przeprowadza w wirtualnej przestrzeni zadania interdyscyplinarne, które integrują wiedzę
i umiejętności z różnych dziedzin nauki i życia, pomagają rozwijać wśród
dzieci i młodzieży kompetencje łączące rozumienie posiadanej wiedzy,
umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych – niejednokrotnie zupełnie nowych – sytuacjach. „Sztuka świętowania” to zadanie interdyscyplinarne łączące język polski, WDŻ i język
niemiecki, „Moje e-portfolio” połączyło doradztwo zawodowe i informatykę, „Idą, idą święta...” to matematyka i fizyka, „Czy królowa może być
tylko jedna?”, „Kobieta niejedno ma imię” – język polski i język niemiecki, „Enigma. Bliżej prawdy” to lekcja łącząca matematykę, język
niemiecki, język polski i historię.
Ważną rolę w efektywnym uczeniu się uczniów odgrywa przestrzeń
edukacyjna. Projekt zakłada opracowanie planu rearanżacji przestrzeni
szkolnej w taki sposób, by sprzyjała rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych uczniów i zmieniała kulturę pracy szkoły.
Wspólnie ustalono i jedną salę w szkole zamieniono na przestrzeń
do współpracy, do pracy grupowej. Znalazły się tam okrągłe stoły, pojedyncze stoliki, które można ustawić w różnych konfiguracjach, stanowiska do pracy indywidualnej oraz wygodne krzesła. Kolorowe ściany zamieniliśmy na jasną, ciepłą przestrzeń z „żywymi tablicami” i czymś, co
kojarzy się młodzieży z naszym miastem i dobrym spędzaniem wolnego
czasu - aktywnością na skateparku. Nie brakuje również nowoczesnego
wyposażenia- na powrót uczniów czeka mobilny Flip Samusng 55 oraz
drukarka 3D.
Nowy wygląd zyskała również biblioteka, w której uczniowie znajdą
przestrzeń do spokojnego przejrzenia lektur, czasopism, porozmawiania,
wyciszenia się.
Do końca czerwca uczniowie z klasy projektowej - 7a wezmą
udział w dwóch spotkaniach z osobowościami biznesowymi, którzy
opowiedzą o swoich indywidualnych ścieżkach rozwoju, zaprezentują
wielowątkowe historie działalności, różne drogi od pasji do sukcesu.
Będą wśród nich wynalazcy, naukowcy, prekursorzy i kreatorzy biznesowej rzeczywistości.
„Szkoła dla innowatora” to projekt, w który nauczyciele wkładają
bardzo dużo pracy. Cieszymy się, że wypracowujemy rozwiązania, które pozwolą skutecznie, a przy tym systematycznie rozwijać kompetencje
proinnowacyjne w ramach nauczania przedmiotowego oraz działań profilaktyczno-wychowawczych w polskich szkołach.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i owocną pracę.
Izabela Knul
dyrektor SP nr 1 w Łasku
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CZAS NA SPORT I REKREACJĘ
Gmina Łask ma za sobą już wielomilionowe inwestycje, między innymi: w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, rekultywację
wysypiska odpadów, termomodernizacje szkół i przedszkoli, budowę nowego przedszkola oraz żłobka, a już wkrótce zakończy się
przebudowa placu Szarych Szeregów oraz rewitalizacja kamienicy miejskiej zlokalizowanej przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku.
Coroczne gmina buduje i przebudowuje kolejne drogi, ale również
inwestuje w bazę sportowo-rekreacyjną. W 2021 r. roku zakończy się
również budowa nowego ogólnodostępnego obiektu sportowego przy
Szkole Podstawowe nr 5, a potem będziemy mieli okazję poznać, jak
może zmienić się teren obecnego Centrum Sportu i Rekreacji przy
ul. Armii Krajowej, ponieważ dniu 13 bm. zawarta została umowa z jednostką projektową AMIBUD Cezary Ilnicki z siedzibą w Pieńsku. Cieszę
się, że biuro projektowe, które posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu, jak również uczestniczy w nadzorowaniu budowy obiektów
sportowych, wykona dokumentację dla „Modernizacji i rozbudowy Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku”.
Projektowanie to proces bardzo trudny i długotrwały, dobry projekt
to efekt wielu analiz. Po opublikowaniu przez nas w mediach społecznościowych informacji dotyczącej planowanych zmian w CSiR pojawiło
się wiele pozytywnych komentarzy, jak i rad „społecznych inspektorów

nadzoru”. Nigdy nie będzie tak, że będziemy mogli spełnić oczekiwania
wszystkich zainteresowanych, jednak proszę o odrobinę zaufania społecznego i oczekiwanie na efekty pracy naszej współpracy z doświadczonymi projektantami, którzy po otrzymaniu niezbędnych map i warunków
technicznych przedstawią koncepcję projektową, a wtedy przybliżymy
Państwu szczegóły zamierzeń przyszłej inwestycji.
Planowane inwestycje związane z nowym zagospodarowaniem
CSiR wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego też gmina
planuję etapowanie robót i ubiegać się będzie o dofinansowania zewnętrzne na ten cel. Wiemy wszyscy, że obiekty sportowe i rekreacyjne przeznaczone do użytku publicznego są fundamentem upowszechniania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród naszego
społeczeństwa.
Lidia Sosnowska
zastępca burmistrza Łasku

CSiR w Łasku czekają zmiany

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku trwa budowa nowoczesnego kompleksu do lekkoatletki. To jednak nie koniec inwestowania
w zdrowy styl życia. Łaski samorząd wybrał projektanta, który na nowo zaaranżuje teren Centrum Sportu i Rekreacji.
Zmieni się bieżnia, boisko, trybuny
i oczywiście korty tenisowe. Stary plac zabaw
zastąpi strefa rekreacji i wypoczynku, a miłośnicy jazdy na rowerze spróbują swoich sił
na pumptracku. Finalny projekt poznamy na
koniec tego roku.
To jeszcze nie wszystko. Równolegle
w ramach rozwoju terenu CSiR planowana
jest budowa sprawnościowego placu treningowego, umożliwiającego przeprowadzenie
treningu z masą własnego ciała (tzw. raptoring) oraz biegów z przeszkodami. Można na
nim zawisnąć na drabinkach, ringach, kulkach, linach, kołkach, czy chwytach wspinaczkowych, ćwiczyć wspinaczkę, podciąganie, zmysł równowagi, koordynację ruchową
itp. Urządzenia posiadać będą odpowiednie
certyfikaty i rozwiązania umożliwiające korzystanie przez osoby początkujące o różnych parametrach fizycznych (wzrostu, wagi,
umiejętności), jak i mocno zawansowane.
Cały plac treningowy zostanie oświetlony lampami solarnymi, co pozwoli na korzystanie z niego także po zmroku. Dzięki elektronicznej tablicy z pomiarem czasu będzie
możliwe organizowanie amatorskich i profesjonalnych treningów oraz zawodów.
Projekt placu treningowego jest już gotowy, a gmina Łask złożyła wniosek o dofinansowanie do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego. Jeśli tylko zostanie rozpatrzony
pozytywnie, realizacja inwestycji ruszy jeszcze w tym roku. Jej koszt oszacowano na ponad 200 tys. zł.
MJ

kwiecień 2021 r.

13

Drogi ósmoklasisto

W maju rusza elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych.
Wybierając dalszą drogę edukacji ważne
jest, abyś odpowiedział sobie na trzy podstawowe pytania:
1.		 Czy w planach masz podjęcie studiów?
2. Czy zależy Ci na optymalnych wynikach
egzaminu maturalnego?
3.		 Czy chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania?
Jeśli odpowiedziałeś 3 x TAK Liceum
Ogólnokształcące w Kolumnie jest właśnie
dla Ciebie.
Zapoznaj się z opiniami naszych Licealistów:
Szkoła to nie budynek, ale ludzie tworzący niepowtarzalną atmosferę. W tym liceum spotkałam nauczycieli, którzy uczą z zaangażowaniem, uśmiechem i energią, zawsze służą pomocą. Nie jestem tylko numerkiem z dziennika,
czuję się zauważana, doceniana, zmotywowana
do pracy i mogę się cały czas rozwijać.
Weronika kl. 2A LO
Liceum w Kolumnie daje mi realną szanse na
rozwijanie moich pasji i zainteresowań. Będąc w tej szkole nie boję się o swoją przyszłość
i wyniki z matury. Zawsze czuję się tu dobrze
i poznałem wiele wspaniałych osób.
Igor kl. 2B LO

Przede wszystkim lepiej przyswaja się wiedzę,
jeżeli ktoś przekazuje ją z pasją. Szkoła jest
bardzo dobrze wyposażona, a nauczyciele korzystają z nowych technologii. Wybór tej szkoły, był jednym z lepszych wyborów jakich dokonałam w swoim życiu!
Wiktoria kl. 2A LO
Warto wybrać Liceum w Kolumnie, ponieważ
jest to szkoła dająca szansę dostania się na wy-

marzone kierunki studiów. Wszyscy razem tworzymy jedną, wielką rodzinę pełną wsparcia,
przyjaźni, pomocy i współpracy!
Julita kl. 2B LO

WYBIERZ NAJLEPSZE LICEUM!
(17.05 - 31.05.2021 r. do godz.14.00)   
www.lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli
W terminie 10-14 maja 2021 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w Okupie i Bałuczu w gminie Łask. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z pomocą
systemu elektronicznego Vulcan.
Więcej dodatkowych informacji odnośnie naboru uzupełniającego, uzyskają Państwo na stronach szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Łask.

KLINIKA PRAWA UDZIELA PORAD
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku uprzejmie informuje, że jeszcze
do 20 maja br. osoby niezamożne mogą zgłaszać się do Kliniki Prawa działającej
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (obejmującej także
sporządzanie pism procesowych). Po wskazanym terminie nowe sprawy nie będą już przyjmowane ze względu na sesję egzaminacyjną
(przyjmowanie spraw zostanie wznowione w kolejnym roku akademickim).
Udzielanie porad prawnych nadal odbywa się z wykorzystaniem
wszystkich środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna, telefon, faks, e-mail, telekonferencja na Skype).
Bliższe informacje można uzyskać (także zgłaszając od razu problem
prawny do rozwiązania):
- 	telefonicznie/faksem: (42) 635 46 32 (poniedziałki: godz. 13-16,
wtorki: godz. 9-12, środy: godz. 14-17, czwartki: godz. 12-14),
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- e-mailem: klinika@wpia.uni.lodz.pl
-	oraz pocztą tradycyjną: Klinika Prawa, ul. Kopcińskiego 8/12,
90-232 Łódź.
Bliższe informacje o Klinice Prawa: https://www.wpia.uni.lodz.pl/
klinika
Istniejemy po to, by pomagać nieodpłatnie w rozwiązywaniu problemów prawnych! W szczególności w trudnych czasach pandemii.
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Strażackie podsumowanie 2020 roku

W CI E N I U PA N DE M I I

Tradycyjnie u progu nowego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku dokonuje
podsumowania minionego roku. Tak było i tym razem, ale ta ocena odbyła się wyjątkowo online, co miało związek
z panującą pandemią. Dzięki uprzejmości komendanta powiatowego PSP st. bryg. mgr. inż. Piotra Rudeckiego
otrzymaliśmy materiały dotyczące minionego roku. Jaki zatem był 2020 rok dla strażaków?
Z analizy zdarzeń wynika, że pożarów było 145, czyli o 65 mniej
niż w 2019 r., ale za to miejscowych zagrożeń odnotowano 709, czyli
o prawie 23 proc więcej niż w roku poprzednim. Na szczęście w minionym roku nie było wielkich pożarów. Niestety więcej było też fałszywych alarmów.
Jakie były straty spowodowane zdarzeniami? Oszacowano
je na 3225,9 tys. zł, w tym 1144,7 tys. zł podczas pożarów. Strażakom
udało się uratować mienie wartości 14985 tys. zł – to wartość o 4,6 razy
większa niż wycena strat, zaś w przypadku pożarów – 13396 tys. zł.
Najwięcej interwencji odnotowano w mieście i gminie Łask, najmniej zaś w gm. Wodzierady. W jaki dzień tygodnia strażacy mieli najwięcej roboty? W środy i piątki, najmniej zaś w czwartki. Oczywiście
najwięcej interwencji było latem, głównie w sierpniu, najmniej – w grudniu i styczniu.
Jaka była główna przyczyna pożarów? Nieostrożność osób dorosłych
i dzieci, ale i wady oraz nieostrożna eksploatacja środków transportu.
Strażacy zwracają uwagę, że największy udział w różnorodnych
akcjach ma PSP, wspierają ją skutecznie OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Druhowie spoza tego systemu w znikomym stopniu uczestniczą w akcjach ze względu na niedostateczne
wyposażenie techniczne. Warto wspomnieć, że 21 jednostek OSP (prawie 49 proc.) posiada już selektywny system alarmowania, drogą radiową bezpośrednio ze stanowiska kierowania komendanta powiatowego
PSP, co wpływa na skrócenie czasu dysponowania OSP do zdarzeń.
A czas w akcjach ratowniczych odgrywa kluczową rolę.
Jak twierdzi komendant powiatowy PSP P. Rudecki, miniony rok
dla strażaków był bardzo pracowity. Ogółem odnotowano 896 zdarzeń,
z czego aż 709 to miejscowe zagrożenia, 145 pożarów i 42 fałszywe
alarmy. Należy stwierdzić, że interwencja ratownicza w 2020 roku miała miejsce co 9 godzin i 48 minut – mówi komendant powiatowy PSP
w Łasku P. Rudecki.
Miniony rok ze względu na pandemię koronawirusa był nietypowy.
Strażacy włączyli się aktywnie do walki z koronawirusem, m.in. przekazując placówkom oświatowym środki ochrony, 22 tys. maseczek ochronnych, ponad 4 tys. maseczek jednorazowych i prawie 13 tys. rękawiczek
ochronnych. Strażacy ściśle współpracowali z gminami, m.in. dzięki finansowemu wsparciu ze strony tych ostatnich mogli zakupić skokochron
wartości ponad 33 tys. zł.
Codzienna służba strażaków to nie tylko zmaganie się z różnorodnymi zdarzeniami. Podobnie jak w poprzednich latach, stawiano też na
szkolenia i profilaktykę mającą na celu ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych za-

grożeń. Służy temu m.in. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.,
rozpoznawanie zagrożeń, prowadzenie kontroli i edukacja społeczeństwa.
Tradycyjnie już doskonalono i unowocześniano stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP, służące coraz lepiej szybkiemu
reagowaniu na wszelkie zagrożenia. Realizowano też ćwiczenia,
np. 8 października w firmie FHU LT Produkty Naftowe w Łasku odby-

ly się ćwiczenia powiatowe z udziałem jednostek KSRG. Każdorazowo
z takiego praktycznego sprawdzianu wyciągane są wnioski przydatne
w przyszłości.
Jakie wnioski płyną do realizacji w 2021 roku? O szkoleniach, doskonaleniu walki z ogniem czy z innymi zagrożeniami – nie będziemy
pisać szerzej, bo są to sprawy oczywiste, realizowane każdego roku.
Z pewnością doskonalona będzie również współpraca z mieszkańcami i samorządami lokalnymi, a także OSP. Strażacy będą też starać się
o sprzęt, np. w tym roku chcą pozyskać nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Liczą też na osłabienie pandemii, by np. skoncentrować się
na działalności edukacyjnej, która w minionym roku była z konieczności
ograniczona.
Strażakom, którzy w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie pełnią
odpowiedzialną służbę życzymy spełnienia wszystkich zamierzeń.
(P)
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Kultura w pandemii

Minął już ponad rok od ogłoszenia pierwszego lockdownu w związku z szalejącą pandemią. Ten rok z pewnością zapisze się
w zupełnie wyjątkowy sposób na kartach historii Łaskiego Domu Kultury. Byliśmy zmuszeni przenieść nasze działania do sieci,
a nie było to łatwe ze względu na poważne braki sprzętowe i kompetencyjne, które wymagały szybkiego uzupełnienia.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Pandemia po prostu nasiliła i uwypukliła panujący od kilku lat trend przenoszenia
życia kulturalnego w kierunku świata wirtualnego. Dziś produkujemy autorskie materiały, które można znaleźć na naszym kanale
You Tube i na Facebooku, a grupa Kulturalny Łask urosła do rozmiarów sporej społeczności sympatyków, obserwatorów i aktywnych uczestników.
Warto podkreślić, że tak jak samo jak pojęcie kultury przechodzi
w ostatnich latach przyspieszoną ewolucję, tak poważnym zmianom
ulegają również sposoby finansowania celów i zadań realizowanych
przez instytucje kultury. Mnogość podmiotów oferujących różnego rodzaju programy i projekty daje wiele możliwości, z których ŁDK zawsze stara się korzystać.
Aplikowaliśmy dotąd siedmiokrotnie do programów ministerialnych
dotyczących edukacji kulturalnej, a także do programu „Kultura – Interwencje” oraz „Infrastruktura Domów Kultury” – ten ostatni czeka na
rozstrzygniecie. Obecnie korzystamy również po raz drugi ze wsparcia
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, biorąc udział w programie „Równać Szanse” – dzięki PFDiM i funduszom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizujemy „Historyczną grę miejską – W miasto rusz”,
która latem będzie dostępna w formie broszury. Uczestniczymy także
w programie „Sieć na kulturę” Fundacji Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju, dzięki któremu ŁDK wzbogaci się o sprzęt IT, a pracownicy zdobędą kompetencje do prowadzenia kursów z podstaw kodowania
i programowania dla dzieci.

Dwukrotnie mieliśmy przyjemność skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach programu odbyło się „Szkolenie komputerowe dla osób 50+” oraz „Szkolenie z języka angielskiego dla początkujących” – skorzystało z nich bezpłatnie około 90 osób. Stale współpracujemy także z Łódzkim Domem Kultury (Przystanek 60+, Lokomotywą
po wiedzę), Stowarzyszeniem Forum 4 Czerwca (obecnie w programie
„Język wobec starości – szacunek w praktyce”), Fundacją Monumentum
Iudaicum Lodzense („ETNO re:Witalizacje”, „Bajzel i Bałagan mylą mi
się”).
Kolejnym programem, na którego ogłoszenie czekamy, jest „Konwersja cyfrowa domów kultury” uruchamiany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w porozumieniu z Ministerstwem
Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Chcąc pełniej wykorzystywać możliwości pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, chcąc skutecznie zmierzać ku zdecydowanej zmianie proporcji między źródłami finansowania Domu Kultury, rozważamy powołanie stanowiska lub funkcji specjalisty do tego typu działań.
Z utęsknieniem czekamy na koniec pandemii i bardzo intensywnie
przygotowujemy się na powrót mieszkańców. Remontujemy i odświeżamy pomieszczenia, planujemy koncerty i wydarzenia, ale także czekamy
na pomysły, inicjatywy, projekty, żebyśmy wspólnie mogli zmieniać nasze miasto.
Magdalena Kelnerowska

Program „Równać Szanse” wraca do ŁDK
To dobra wiadomość szczególnie teraz, w czasie pandemii. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start
w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone
przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji,
by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.
Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodzieży mogą być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z rówieśnikami. Głównym zadaniem programu jest nauka radzenia sobie z nowo
poznanymi rolami i wykorzystywaniem świeżo nabytych kontaktów.
Wszechstronne umiejętności społeczne to cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego i zaradnego w najbardziej pozytywnym sensie.
W 2019 roku pierwszy raz udało się realizować projekt „Równać
Szanse”. To był olbrzymi sukces. Osią tego projektu była realizacja
muralu na jednej ze ścian budynku ŁDK. Mural ten przedstawia realny
wpływ i oddziaływanie młodzieży na kreowanie przestrzeni publicznej
naszego miasta. Wyłoniony projekt muralu do dziś widnieje na ścianie
frontowej budynku (od strony ul. Narutowicza). Realizacja projektu to
przede wszystkim świetna zabawa i doskonała szansa na zdobycie kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.
Zatem jaki jest pomysł na realizację „RS” w 2021 roku?
W zasadzie z gotowym projektem zgłosili się do nas wolontariusze Jarmarku Łaskiego, działacze naszej grupy BA.ŁA.GRA – Amelia
i Konrad. Wspólnie przygotowaliśmy projekt pt. Historyczna Gra Miejska „W Miasto Rusz”. Głównym założeniem projektu jest stworzenie
przez młodzież historycznej gry miejskiej na terenie Łasku oraz broszury
dla mieszkańców, przedstawiającej ważne daty, postaci i ciekawostki na
temat historii Łasku.
Projekt pod wieloma względami jest innowacyjny i wielowymiarowy. Niestety utrudnieniem będzie sytuacja związana z pandemią
COVID-19, która wpływa na realizowanie działań „na żywo”. Miejmy
nadzieję, że do wielkiego finału naszych działań sytuacja znacząco się
poprawi.
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Podsumowując: przed nami dużo pracy. Mamy już zaplanowane
pierwsze warsztaty, pracujemy nad zaprojektowaniem plakatów i szaty
graficznej naszej akcji. Każdy, kto realizował długoterminowy projekt
wie doskonale jak wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze do finału.
Już niedługo pojawi się nowa strona na facebooku W Miasto Rusz,
na której będziecie mogli śledzić nasze poczynania związane z realizacją
projektu.
Obserwujcie też profil FB Łaskiego Domu Kultury, profil na Instagramie ŁDK oraz stronę internetową ŁDK. Będziemy relacjonowali nasze działania na bieżąco.
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Sprawdź budżet gminy online

Dzięki aplikacji online mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą w prosty i intuicyjny sposób poznać źródła
dochodów i wydatki, jakie ponosi gmina oraz sprawdzić swój wkład finansowy w jej budżet.
Jaki procent wydatków gminy pochłaniają
wydatki na utrzymanie dróg, ile kosztuje gospodarka komunalna i ochrona środowiska? Czy subwencje ze Skarbu Państwa pokrywają koszty oświaty i świadczeń socjalnych? Odpowiedzi na
te i cały szereg innych pytań dotyczących finansów gminy można teraz
znaleźć w sieci.
- Udostępniliśmy mieszkańcom łatwe w obsłudze narzędzie, które
w przystępny sposób pozwala zorientować się jakimi kwotami obraca
gmina i jakie są koszty jej funkcjonowania – mówi Dariusz Cieślak, wójt
gminy Sędziejowice. - Mnie osobiście najbardziej podoba się funkcja,
dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzić, jaka kwota podatku od ich
comiesięcznego wynagrodzenia trafia do budżetu gminy i jakie wydatki
można dzięki tym pieniądzom pokryć – dodaje wójt.
Algorytm oprogramowania działa w oparciu o dane budżetowe gminy. - Z systemu zarządzającego finansami generujemy specjalny plik
z planami na ten rok, a aplikacja na jego podstawie oblicza wartości,
które interesują mieszkańców – wyjaśnia Grzegorz Dębkowski, skarbnik
gminy Sędziejowice.
Aplikacja ma formę „webową”, co oznacza że nie trzeba jej instalować na smartfonie, czy komputerze. Jest dostępna przez przeglądarkę
internetową pod adresem sedziejowice.budzetyjst.pl.
Jeśli jeszcze nie złożyłeś zeznania PIT za ubiegły rok wypróbuj nową
aplikację i sprawdź jak wspierasz wydatki gminy swoimi podatkami. Pamiętaj o wpisaniu w rubryce „miejsce zamieszkania” swojego PIT-u adresu w gminie Sędziejowice – w przeciwnym przypadku twój podatek
trafi gdzie indziej. W przepisach podatkowych liczy się adres faktycznego zamieszkania, a nie formalnego zameldowania.

Nowe boisko wielofunkcyjne

We wrześniu tego roku można będzie zagrać w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczną oraz nożną na nowym wielofunkcyjnym
boisku na Stadionie Gminnym w Sędziejowicach. Do przetargu
na wykonanie inwestycji zgłosiło się aż 15 firm.

Powstanie boiska to trzeci etap planu modernizacji stadionu. Odnowiona została już płyta główna oraz bieżnia, przyszedł więc czas na boisko wielofunkcyjne.
Zakres prac obejmuje remont istniejącego, ale nie spełniającego warunków do gry, boiska wielofunkcyjnego. Wykonana zostanie
nowa nawierzchnia poliuretanowa, wyznaczone będą nowe pola do
gry na dwa boiska do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej (z wykorzystaniem
oznaczeń piłki ręcznej do gry w mini piłkę nożną). Boisko będzie
miało wymiary 44 na 32 metry.

Dotychczas, poza płytą główną stadionu, dla gier zespołowych
mieszkańcy mieli do dyspozycji tylko mocno nadgryzione przez ząb czasu boisko do siatkówki plażowej, które również zostanie w tym roku doprowadzone do stanu używalności. Te prace gmina wykona we własnym
zakresie, przy współpracy z Gminną Jednostką Usług Komunalnych.

Fotopułapki - technologia dla natury
Gminna Jednostka Usług Komunalnych
zakupiła fotopułapki, które pomogą
zapobiec procederowi wywożenia odpadów
do lasów. Urządzenia będą co kilka dni
zmieniały swoją lokalizację.

W ubiegłym roku na terenie gminy została przeprowadzona akcja sprzątania. Okazuje się, że nadal w lasach można znaleźć worki
wypełnione śmieciami, które są wywożone
przez mieszkańców próbujących zaoszczędzić
na opłatach kosztem środowiska. Ten proceder
świadczy o kompletnym braku poszanowania
natury i nie powinien przynosić oszczędności sprawcom, ponieważ opłaty są naliczane
od liczby mieszkańców, a nie ilości wyprodukowanych odpadów. Obecnie trwa również weryfikacja liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach, która również pomoże zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się odpadów do lasów.

- Oczywiście lokalizacja fotopułapek
będzie utrzymana w tajemnicy. Urządzenia
są pomalowane w barwy maskujące, dzięki
czemu nie jest łatwo je wypatrzeć. Działają również w warunkach kompletnej ciemności, robią zdjęcia w podczerwieni i mamy
z nimi stałą łączność – mówi Michał Machała,
kierownik GJUK.
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Czytelnik Roku 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach po raz jedenasty podsumowała konkurs „Czytelnik Roku”. Z ponad tysiąca
zarejestrowanych użytkowników biblioteki, uhonorowano 21 osób, które miały na koncie najwięcej wypożyczeń w roku 2020.
Z uwagi na trudną sytuację pandemiczną na terenie kraju, rozdanie nagród zostało podzielone na różne terminy. A nagrody udało się
wręczyć przed ogłoszeniem lockdownu.
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach dokładała w ubiegłym roku wszelkich starań,
by promować czytelnictwo w gminie. Zaowocowało to zarejestrowaniem 8.355 wizyt w bibliotece. Wyniki te nie byłyby możliwe bez zaangażowania Czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 17.004 woluminów. Najbardziej zapalonych, tak jak w poprzednich latach, bibliotekarze
uhonorowali podczas posumowania kolejnej edycji konkursu „Czytelnik
Roku”.
Nagrodzono osoby, które najbardziej aktywnie korzystały z oferty
gminnej książnicy. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz
gadżety promocyjne biblioteki oraz gminy Sędziejowice.

silewski (105), Czesław Zieliński (82). A wśród dzieci w FB Marzenin:
Mikołaj Cieślak (206 wypożyczonych woluminów), Zuzanna Kosecka
(133), Adam Brzeziecki (107), Jan Brzeziecki (88).

Z uwagi na sytuację pandemiczną, wręczenie nagród laureatom konkursu „Czytelnik Roku 2020” podzielono. Pierwsi (11 marca br.) nagrody odebrali dorośli czytelnicy z GBP w Sędziejowicach oraz z filii
w Marzeninie. Nagrody wręczyli wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i dyrektor GBP Wit Leśniewicz. Natomiast rozdanie nagród dla najmłodszych czytelników z GBP, filii Siedlce oraz filii Pruszków przeprowadzono kilka dni później (15 bm.). Pozostali laureaci otrzymali nagrody na terenie swoich filii.
Do najaktywniejszych dorosłych czytelników w GBP Sędziejowice należą: Stanisław Witkowski (308 wypożyczonych woluminów),
Małgorzata Czwartek (245), Grażyna Zając (221), Magdalena Piecha
(201), Wiesława Rutecka (185), Jolanta Sadzińska (156), Karina Miśkiewicz (143), Irena Cieleban (132), Marlena Dymińska (131), Ewa Bednarek
(124). Natomiast wśród młodych czytelników GBP Sędziejowice są to:
Zuzanna Andrzejczak (213 wypożyczonych woluminów), Fabian Sysio
(195), Daria Sysio (169), Laura Lamecka (147) i Łucja Lamecka (107).
Najaktywniejsi czytelnicy w FB Marzenin to: Cezara Wasilewska
(191 wypożyczonych woluminów), Barbara Zielińska (181), Maciej Wa-

Najwięcej wypożyczeń w FB Pruszków mieli: Teresa Marek (111
wypożyczonych woluminów), Halina Pięta (104), Marek Książczyk
(97). A wśród dzieci: Mirosław, Monika i Szymon Zaczyk (78 wypożyczonych woluminów).
Najaktywniejsi czytelnicy FB Siedlce to: Feliksa Sierszyńska (102
wypożyczonych woluminów), Maria Szczesio (89), Janina Zalewska
(70). Młodym czytelnikiem FB Siedlce mającym najwięcej wypożyczeń
jest Laura Stępień (170 wypożyczonych).
Wszystkim nagrodzonym Czytelnikom serdecznie gratulujemy!
Magdalena Wójcik
Foto: Małgorzata Cichowska

Dobre wieści dla przedszkolaków
Blisko pół miliona złotych z funduszy unijnych trafi do gminy
Sędziejowice na doposażenie nowego przedszkola i zajęcia
dodatkowe dla dzieci. Projekt „Przedszkolaki z naszej paki!”
uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego.
W ramach pozyskanych 494 tys. zł odbędą się szkolenia dla nauczycieli, zakupiony zostanie sprzęt i pokryte będą koszty zajęć dodatkowych
dla dzieci. Nauczyciele zostaną przeszkoleni, m.in. z zakresu rozwijania
kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci, pedagogiki specjalnej
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oraz treningu słuchowego. Dzięki temu będą prowadzili z dziećmi zajęcia dodatkowe, m.in. sensoryczne, muzyczne czy z robotyki.
W nowej siedzibie przedszkola, która ma przyjąć dzieci już we wrześniu tego roku, pojawią się urządzenia do terapii sensorycznej, zaawansowany sprzęt multimedialny do zajęć, pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne i materiały plastyczne.
Łączna wartość projektu „Przedszkolaki z naszej paki!” to 581 tys. zł.
Wkład własny gminy to 87 tys. zł, dofinansowanie wynosi 85%. Jego
realizacja ruszy 1 września 2021 roku. Potrwa do końca sierpnia 2022
roku.
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Pamięci ofiar Katynia
Mieszkańcy gminy Widawa. oddali w południe
w dniu 13 bm.
hołd ofiarom Katynia, pomordowanym
przez sowieckich oprawców NKWD.
Pod pamiątkową tablicą na widawskim
rynku odmówiono modlitwę w intencji bohaterów tamtych dni, złożono też kwiaty i zapalono
znicze.
W uroczystości udział wziął wójt gminy
Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący
Radny Gminy Sławomir Stępnik, dyrektorzy
z Zespołu Szkół w Widawie oraz ksiądz proboszcz Jarosław Leśniak.
Cześć i chwała bohaterom!

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia
w Widawie i Chociwiu
8 grudnia 2020 roku kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie
Andrzej Orlewski podpisał umowę z firmą JOHN-BUD Jan Perka z Łodzi, która wygrała przetarg na termomodernizację
budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwiu, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termomodernizacja budynków obejmuje wymianę okien i drzwi
zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz
stropu piwnic modernizację instalacji centralnego ogrzewania z pieców węglowych na pompy ciepła, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Modernizacja tych obiektów obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach
budynków. Zaplanowany jest również montaż klimatyzacji w Ośrodku Zdrowia w Widawie. Termin zakończenia modernizacji budynków
ośrodków zdrowia to lato 2022 roku.
Koszt całej inwestycji szacowany był na około 1 mln zł. Firma
John-Bud zaoferowała na wykonanie tej inwestycji kwotę 972 000 zł.
Dofinansowanie jakie otrzymał SP ZPOZ w Widawie na ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota w wysokości
566 124,34 zł. Ośrodek Zdrowia w Widawie otrzymał również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi na kwotę w wysokości 278 228,00 zł, w tym dotację w wysokości
83 468,00 zł oraz nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 194 760,00 zł.
Prace związane z inwestycją rozpoczęły się w marcu w Ośrodku
Zdrowia w Chociwiu, na dziś budynek został poddany termomodernizacji, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Niebawem zostanie zamontowana pompa ciepła. Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych
i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz
emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu jest również korzystna
ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności jako miejsca
nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.
Andrzej Orlewski
kierownik SP ZPOZ w Widawie

WIDAWA
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Pl a k at z hasł e m

W czwartek, 11 marca br., członkowie GKRPA rozstrzygnęli konkurs plastyczny pn. „Plakat z hasłem”,
który był skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Widawa. Wykonane prace nawiązywały
do tematyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia – wolnego od nałogów.
Uczniowie szkół z gminy wykonywali prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat. Łącznie komisja
konkursowa uhonorowała dyplomami i nagrodami 65 dzieci - wszystkich uczestników konkursu.
Autorom najlepszych prac przyznano I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, wójt gminy Widawa będzie wręczał autorom prac dyplomy i nagrody indywidualnie w Urzędzie Gminy.
W kategorii wiekowej 7-9 lat przyznano dyplomy i nagrody następującym osobom:
I miejsce - Maja Fortuniak - nagrodą była maskotka jednorożec
II miejsce - Michał Kurczewski - samochodzik
III miejsce exequo – Bartłomiej Legiędź - samochodzik i Nadia Świstek
- gra dźwiękowa.
Ponadto przyznano 3 wyróżnienia: dla Kai Michalak, Mai Stępień
i Mai Żabińskiej. Nagrodami dla wyróżnionych były plecaki. Pozostałym dzieciom ufundowano kredki.
W kategorii wiekowej 10-12 lat przyznano dyplomy i nagrody:
I miejsce - Ines Minias - nagrodą była bransoletka

II miejsce - Kacper Galuś - słuchawki
III miejsce - Martyna Janas - bransoletka.
Poza tym wyróżniono prace następujących autorów: Kacpra Kowalskiego, Szymona Sokołowskiego i Dominiki Woźniak. Nagrodami dla
wyróżnionych chłopców były słuchawki, a dla dziewczynki bransoletka.
Dla pozostałych autorów prac w tej kategorii były gry: domino, kostki
Rubika, gra kości oraz skarbonki.
W kategorii wiekowej 13-15 lat przyznano dyplomy i nagrody:
I miejsce - Marysia Leopolska
II miejsce - Agata Niewiadomska
III miejsce - Maja Zdyb.
Nagrodami były łańcuszki. Ponadto wyróżniono prace: Wiktorii
Binkowskiej, Mai Cicheckiej i Igi Aleksandrowicz. Wyróżnione dziewczynki otrzymały bransoletki.
Zakupione nagrody zostały sfinansowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Emilia Konieczna
Urząd Gminy Widawa

,,LIGOCIANKI” DZIAŁAJĄ DOPIERO DWA LATA…

Koło Gospodyń Wiejskich „Ligocianki” w Ligocie powstało
28 kwietnia 2019 r. z inicjatywy sołtys Ligoty Anny Piórek.
Przewodniczącą Koła została Wioletta Drożdżyńska, sekretarzem
Ewa Jatczak, a skarbnikiem - Karolina Krawczyk.
Obecnie koło liczy 17 osób. Miejscem spotkań jest świetlica wiejska, którą się koło opiekuje, dbając o mienie i porządek. Ostatnimi czasy
Koło zakupiło do świetlicy zestaw mebli, zastawę stołową, stoły, krzesła itp. Koło zaledwie dwa lata istnieje, a przez ten krótki czas zdołało
rozwinąć skrzydła, ma już sporo sukcesów organizacyjnych. Poczynając
od wspólnie spędzanego czasu wolnego, organizowania wycieczek i imprez, a na wystawach na dożynkach gminnych i parafialnych kończąc.
Dzięki spotkaniom, wycieczkom i wymianie poglądów, członkowie nabywają nowe umiejętności i zdobywają wiedzę.

Przynależność do koła oznacza nie tylko ciężką pracę, ale też odskocznię od codzienności. Teraz wieś zaczęła tętnić życiem. A tego nie
byłoby bez pomocy wójta gminy Widawa i wsparcia finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koło Gospodyń Wiejskich „ZBORoWIANKI”
Koło Gospodyń Wiejskich „Zborowianki” w Zborowie powstało w 2018 r., liczy blisko 30 członkiń. Koło jest
samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi oraz
aktywie działającą na rzecz środowiska wiejskiego. Głównymi celami koła jest prowadzenie działalności
społeczno-wychowawczej, a także oświatowo-kulturalnej w lokalnych środowiskach.
Koło powstało z myślą o łączeniu społeczności zarówno pod względem wiekowym, jak i światopoglądowym. Paniom przyświeca idea
wspólnego działania i wspólnego dobra dla miejscowości. Priorytetem
jest wyposażenie i wyremontowanie siedziby koła - sali OSP w Zborowie, tak by inni mogli z niej korzystać, między innymi organizując tam
różnorodne uroczystości.
Kołu udało się zorganizować integrujące społeczność uroczystości
z okazji Dnia Kobiet. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach odbył się
Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami i niespodziankami. Zorganizowano
również spotkanie z przedstawicielami KRUS w Łasku, udało się także
doposażyć salę m.in. w nowe krzesła, ladę chłodniczą na ciasta, profesjonalną wolnostojącą patelnię. Koło bierze udział również z uroczystościach gminnych takich jak dożynki czy konkursy.
Niestety, czas pandemii spowolnił działania KGW. Panie starają się jednak nie wyhamowywać aktywności i planują kolejne akcje. Marzeniem pań jest zorganizowanie dla
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mieszkańców wioski bezpłatnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Motto kobiet: „By łączyć świat...
zacznijmy od siebie”.
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UKAZAŁY SIĘ KOLEJNE „ZESZYTY ŁASKIE”
Do rąk Czytelników trafił kolejny tom „Zeszytów Łaskich” za lata 2017-2018 (nr 8-9). Od lat firmuje go Urząd Miejski w Łasku
oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Periodyk ma na celu popularyzowanie w formie przystępnej wiedzy na temat przeszłości,
dnia dzisiejszego i przyszłości ziemi łaskiej. „Zeszyty Łaskie” zainicjował burmistrz Gabriel Szkudlarek.
Ostatni tom zdominowany został tematyką dotycząca 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Profesor Marian Marek Drozdowski pisze o pierwszym roku niepodległości w dziejach rodzinnego
Łasku, ukazując lokalne zdarzenia na tle tego wszystkiego, co w tym czasie działo się w Polsce i Europie. W niewielkim Łasku mieszkańcy pilnie śledzili wydarzenia jednocześnie mocno angażując się w odbudowę
odrodzonego państwa. Wielka rolę w uświadamianiu mieszkańców odegrał tutejszy proboszcz ks. Grzegorz Augustynik. Niestety, już wówczas
w mieście i kraju do głosu dochodziła polityka, a właściwie politykierstwo, szkodzące w tworzeniu władz i odbudowie państwa.
Wiosną 1919 roku odbyły się wybory władz miejskich i burmistrzem
Łasku został Wacław Brzeziński, który – jak pisze Profesor – „dobrze
zasłużył się miastu”. To dzięki niemu miasto zaczęło się rozwijać i unowocześniać, rozpoczęto m.in. budowę urządzeń komunalnych, ruszyła
elektryfikacja, powstawały nowe ulice.
Ten pierwszy rok niepodległości obfitował w wiele ważnych wydarzeń, związanych choćby z obchodami 3 Maja czy przejazdem przez miasto Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Ks. Augustynik budował mosty
między różnymi wyznaniami, ale i organizował akcje charytatywne (pomoc dla rodaków Lwowa i Kresów Wschodnich, paczki dla żołnierzy)
służące nie tylko wspomaganiu rodaków, ale i budujących jedność narodu. Wielką rolę w tym okresie odgrywał także Michał Szweycer, będący
autorytetem dla wielu rodaków. Dzięki takim ludziom jak on sformowano tu m.in. szwadron jazdy. Znaczącą rolę w przemianach odgrywali
także przedstawiciele rodziny Sosnowskich, m.in. Walenty Sosnowski.
Do wydarzeń poprzedzających wybuch Niepodległej nawiązuje
R. Poradowski w kolejnym artykule. Jak się okazuje, mieszkańcy Łasku odegrali znaczącą rolę w odrodzeniu Polski, uczestnicząc w walce
w szeregach POW i legionów. Wsparciem dla patriotów były okoliczne dwory ziemiańskie, a także kościoły. To dzięki wieloletniej aktywności patriotów, także straże ogniowe stały się ważnym ogniwem w walce
o niepodległość Polski. W Łasku nie było przypadkiem, że na czele straży w tamtych latach stali m.in. światli medycy. Szeroki front patriotyczny budowali również „miłośnicy starożytności”, jak wówczas mówiono
o kolekcjonerach polskich pamiątek historycznych, a także nauczyciele.
Ci ostatni doskonale rozumieli, że Polska potrzebuje ludzi młodych i wykształconych.
Czytelnikom polecamy także ważny referat profesora Waldemara
Glińskiego, który pisze o mało znanych dziejach kapituły kolegiackiej
w Łasku. Powstała w XVI wieku świątynia, wzniesiona dla podniesienia
rangi miasta przez prymasa Jana Łaskiego, już w 1525 roku wyniesiona
została do godności kolegiaty. W archidiecezji gnieźnieńskiej kapituły
kolegiackie istniały jeszcze w Łęczycy, Kaliszu, Uniejowie, Kurzelowie,
Gnieźnie, Wieluniu, Łowiczu i Sieradzu. Kapituły miały dużą samodzielność w zarządzaniu majątkiem. W okresie istnienia kapituły było łącznie
19 prepozytów – pierwszym był Jan Trojan ze Śleszyna (1525-1559),
a ostatnim Jan Kołdowski (1814-1819).
Jak pisze ks. W. Gliński, „ustanowienie kapituły kolegiackiej w Łasku miało olbrzymie znaczenie dla rozwoju religijnego miejscowości
i wpłynęło na ożywienie kultu maryjnego”. Kapituła wpłynęła też na
rozwój miasta (kultura, oświata, opieka nad ubogimi) posiadała pokaźny
księgozbiór.
W 1819 roku na fali likwidacji zakonów i kapituł kolegiackich, nie
bez wpływu zaborcy, władze Królestwa Polskiego kapituła łaska przestała istnieć.
Z drobnych prac polecamy Czytelnikom artykuły m.in. o dworach
na ziemi łaskiej, które były ostoją polskości, np. o dworze Sulimierskich
w Zielęcicach pióra Andrzeja Sznajdra i tegoż autora artykuł „Verbum
nobile” będącym jeszcze jednym uzupełnieniem opisu słynnej sędziejowickiej bitwy z 1863 roku.
Z kolei Zofia Pęczkowska, mieszkanka Łasku od lat zgłębiająca dzieje regionu, pasjonatka historii, pisze interesująco o „trzech budrysach”
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z ulicy Warszawskiej. Kim byli ci wspaniali młodzi łaskowianie, którzy
zrobili życiową karierę? – sięgnijmy do „ZŁ”…
Wspomnijmy jeszcze o jednym ważnym artykule – tym razem poświęconym exlibrisowi, małemu niepozornemu znakowi książkowemu. Exlibrisy mieli władcy Polski, np. król Zygmunt August, zdobiły
one księgi bibliotek prywatnych czy publicznych. Także w Łasku wielu mieszkańców, rozkochanych w książce, posiadało takie miniaturowe
dziełka sztuki, choćby zmarły niedawno b. senator Andrzej Owczarek
czy ceniony nauczyciel i członek Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych Jerzy Witaszczyk. A wszystko to przypomina autor Feliks
Dębkowski.
„Zeszyty Łaskie” tradycyjnie odnotowują najważniejsze nowe publikacje dotyczące autorów i tematów związanych z regionem, m.in. Andrzeja Sznajdra, Rafała Orlewskiego i Ryszarda Wasilewskiego. Odnotowano również ważną pozycję poświęconą Kolumnie – zbiorowe opracowanie pod red. Jacka Kuśmierka i Sławomira Tralewskiego.
Ostatni tom „ZŁ” zamyka kalendarium wydarzeń w Łasku w latach
2017-2018, będące swoistym chronologicznym wykazem tego, czym
żyli mieszkańcy. Zestawienie zdarzeń bogato ilustrowane przygotował
Michał Janiszewski. Dodajmy, wszyscy autorzy i ci, którzy przyczynili
się do nadania ostatecznego kształtu temu wydawnictwu, pracowali społecznie. Szczególne podziękowania należą się Ewie Buss i Michałowi
Janiszewskiemu, a także, oczywiście, autorom referatów i opracowań.
Za burmistrzem Łasku G. Szkudlarkiem zachęcamy mieszkańców
miasta i regionu, szczególnie młodych autorów różnorodnych opracowań naukowych czy popularnonaukowych, np. prac magisterskich,
do publikowania ich na łamach „Zeszytów”.
(P)
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Szlachecki pogrzeb w XVIII-wiecznym Łasku, cz. I

Uroczystości pogrzebowe w okresie baroku obchodzone były z wielką starannością i przepychem charakterystycznym dla tej epoki.
Na przełomie XVII i XVIII w. tzw. pompae funebre przypominały niemal teatralne widowiska. Podobnie wyglądało to w Łasku, czego
przykładem jest jedyny zachowany opis pogrzebu szlacheckiego, jaki miał miejsce w 1708 r. po śmierci Urszuli Wierzbowskiej, żony
dziedzica majątku łaskiego Stanisława. Na pierwszej stronie tekstu znajduje się następujący wstęp:
„Pogrzeb trzydniowy Jaśnie Wielmożnej Jejmości Pani, P. Urszuli z hrabiów Tarnowskich Wierzbowskiej, starościny łęczyckiej od
Jaśnie Wielmożnego J. M. Pana, P. Stanisława z Wielkiego Chrząstowa
Wierzbowskiego, hrabi na Łasku, starosty łęczyckiego, z bogatą aparencyą, i ludzi różnych stanów nieprzeliczonym konkursem w Kollegiacie
w Dziedzicznym Łasku w Sieradzkiem Województwie Solennie odprawiony”.
Ceremonia ta trwała trzy dni. Dnia pierwszego we dworze łaskim
zgromadzili się członkowie Towarzystwa Jezusowego (czyli jezuici),
„[…] którzy chcąc wdzięczność okazać za fundację Kollegium Piotrkowskiego Fundatorowi swemu pokazać, kilku z różnych kolegiów stawili się”. Tego samego wieczoru wyliczono wielkie cnoty, jałmużny i nabożeństwa zmarłej Pani. Wspomniano w tym miejscu, że Urszula Wierzbowska chodziła pieszo do kaplicy Matki Boskiej, którą ufundował jej
mąż Stanisław. Gdy umierała, dwór cały modlił się za nią.
Po zakończeniu tej części pożegnania, wyprowadzono ciało dziedziczki: „Po kazaniu i płaczliwej dworu całego walecie, nocą prowadzono do kolegiaty procesję, ciało na wozie aksamitnym karmazynowym
całunem bardzo szerokim, z frandzlą wielką złotą, przykrytym, którego
trzymali liczni dworzanie żałobni z obu stron z pochodniami żarzącymi
Pani swojej. Trumna graniasta aksamitem karmazynowym okryta była
i galonem złotym szerokim z frandzlą po bokach złota, srebrnymi wielkimi ćwiekami obita. Na trumnie stała Mirra Hrabiów, ślicznie i bogato
przybrana, w końcu zaś trumny była blacha szeroka i bardzo gruba z srebra odlewana”.
Autor tego opisu oceniał, że wóz ten mógł kosztować nawet kilkanaście tysięcy funtów! Przed wozem szedł cały kler, kapituła kolegiaty
łaskiej i różne zakony oraz bractwa, które przybyły na pogrzeb. W uroczystości brali też udział chłopi i mieszczanie. Wszyscy trzymali w ręku

świece, „[…] których tak wiele było, że ich o mil kilka widziano, co nazajutrz większy daleko ludzi konkurs sprowadziło”.
Za trumną szli Stanisław Wierzbowski, jego siostra Ludwika (żona
Hieronima Załuskiego), dworzanie i inni ichmościowie. Trumnę z wozu
zdjęli członkowie Towarzystwa Jezusowego z zakonnikami św. Franciszka, którzy „[…] na ramionach swoich do kościoła zanieśli i na katafalku
na lwach złocistych złożyli skąd po skończonym przyzwoitym nabożeństwie, gdy tłum ludzi ustąpił Pan Starosta smutny z dworem swoim powrócił”. Tak zakończył się pierwszy dzień uroczystości pogrzebowych.
Arkadiusz Cieślak
BP-Muzeum Historii Łasku

Na

BYŁA TU CUKIERNIA „u remika”

Ten budynek znają zapewne wszyscy
mieszkańcy Łasku, a także turyści,
którzy coraz częściej zaglądają do
grodu nad Grabią. Dziś mieści się w nim
Muzeum Historii Łasku, a przecież
jeszcze niedawno znajdowały się tu liczne
sklepiki, a na piętrze mieszkania.
Prezentowane zdjęcie pochodzi z czasów
jeszcze wcześniejszych (2001 r.), gdy na parterze mieściła się powstała w 1957 roku legendarna cukiernia „U Remika”. Znalazła się ona
w wielu wspomnieniach publikowanych m.in.
na łamach „Panoramy Łaskiej”.
A jeszcze wcześniej, prawdopodobnie
w XVIII-XIX stuleciu znajdowała się tu karczma, przypuszczalnie także poczta. W zajeździe
odpoczywano i posilano się. Podczas ostatniego remontu odkryto tutaj ślady dawnego pieca,
na którym przygotowywano posiłki. Z tyłu, za
kamieniczką, znajdowały się stajnie i szopy. Tu
prawdopodobnie zmieniano konie pocztowe.
Gdy przystępowano do wspomnianego remontu i dostosowania budynku do roli
muzeum, kamieniczka była w bardzo złym
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stanie technicznym. Przed remontem odwiedziłem mieszkańców na piętrze, wchodząc
po skrzypiących starych schodach, podłogi
i stropy właściwie groziły zawaleniem. Dzięki remontowi i nowej roli kamieniczka odzyskała dawny blask.

Uważni obserwatorzy zauważą zapewne
lekkie odchylenie jednej ze ścian kamieniczki, zabezpieczone i celowo zachowane. Która
to ściana?
(Saw.)
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WIELCY BEZIMIENNI? (7)

Przypomnienie postaci zasłużonych dla Łasku to dobry pomysł „Panoramy”, gdyby
tak jeszcze mieszkańcy pamiętali o tych ludziach. Pisał pan ostatnio o medykach,
np. doktorze Glińskim,  a przecież na uhonorowanie w mieście, choćby skromną tablicą
pamiątkową umieszczoną na ścianie starego szpitala, zasługuje dr Bal. O tym zasłużonym medyku, który w czasie ostatniej wojny
uratował życie niejednego Polaka, zaświadcza jedynie…  jego mogiła na miejscowym cmentarzu.
A inni młodzi ludzie, którzy zginęli z rąk
Niemców w czasie ostatniej wojny – mam na
myśli rodzeństwo Bujnowskich – nawet nie
mają swojej mogiły. Dobrze chociaż, że kilka
lat temu, w 2019 roku, uczczono ich pamięć
pamiątkowym kamieniem ze stosownym napisem w miejscu, w którym stał niegdyś ich dom
rodzinny. Ale o tej rodzinie w Łasku niewiele wiadomo – mówi pan Antoni, emerytowany
pedagog związany z Łaskiem.
No cóż, ze słowami mojego rozmówcy
wypada się zgodzić. O wspomnianym medyku
pisałem przed laty, ale ze strony mieszkańców
nie było żadnego zainteresowania upamiętnieniem tej postaci, ba, nawet rodzina nie wyrażała takiego zainteresowania. To tylko dla wyjaśnienia i refleksji…

*

*

właśnie z ich szeregów wkrótce wielu młodych
mężczyzn trafiło do POW i legionów.
Bujnowscy wychowali sporą gromadkę
dzieci. Najstarszy był Kazimierz (ur. 1907),
najmłodszy zaś Józef (1920), w tej sześcioosobowej gromadce jedyną córką była Krystyna
(1916). Po śmierci ojca w 1925 roku sytuacja
materialna rodziny jeszcze bardziej pogorszyła się. Mimo kłopotów Teodozja Bujnowska

*

Rodzina Bujnowskich rzeczywiście jest
pięknym przykładem ludzi zaangażowanych
patriotycznie. Nie wszystkim członkom tej rodziny było dane życie w pokoju i osiągnięcie
sukcesów zawodowych czy naukowych. Tak
sprawił los. Śmierć kilku przedstawicieli tej
rodziny była jednak dobrym symbolem ówczesnego społeczeństwa, które sprawy ojczyzny
stawiało na pierwszym miejscu.
Niewielki skromny drewniany dom
Bujnowskich stał wówczas na uboczu Łasku, przy ulicy Widawskiej 17. Głową rodziny był szewc Adam Bujnowski (ur. 1879) mający żonę Teodozję z d. Fiszer, córkę cieśli
(ur. 1883). Bujnowski działał w straży ogniowej od początku jej powstania, co najlepiej
świadczy o jego patriotyzmie, bo Łaska Straż
Pożarna oprócz gaszenia ognia stawiała na
działania zmierzające do odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w 1905 roku orkiestra
przed swoją siedzibą zagrała mazurka Dąbrowskiego, a druhowie podjęli decyzję, że wszelkie
dokumenty pisać będą w polskim języku. To

Stanisław Bujnowski, brat Krystyny

Krystyna Bujnowska jako studentka
Uniwersytetu Warszawskiego
nie poddała się, dzięki pracowitości i zaradności, a także pomocy dzieci, zadbała o należyte ich wychowanie i wykształcenie. To dzięki
niej wszyscy uzyskali maturę, a Kazimierz
w 1933 r. ukończył nawet studia na Uniwersytecie Warszawskim, studentką została także
Krystyna! A dodać trzeba, że Adam Bujnowski
osierocił rodzinę bardzo wcześnie i cały ciężar
wychowania dzieci spadł na barki wdowy.

Pomnik Stu Straconych w Zgierzu
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Wybuch wojny spowodował, że młodzi
Bujnowscy bez wahania stanęli w obronie ojczyny. Kazimierz związany od lat ze Starachowicami, tam walczył z okupantem niemieckim,
Stanisław zaś, jako żołnierz i obrońca ojczyzny we wrześniu 1939 roku, również włączył
się do łaskiej konspiracji. Piękne karty w walkach we wrześniu 1939 roku zapisał również
Tadeusz, który odniósł rany i zmarł pod Łomiankami. Najmłodszy z rodzeństwa Józef brał
udział w Powstaniu Warszawskim, po klęsce
trafił do stalagu w Austrii, gdzie prawdopodobnie został zamordowany.
Dom Bujnowskich stojący na uboczu był
dobrym miejscem do składania meldunków
z obwodów i sporządzania raportów kwartalnych, tu także znajdował się punkt rozdziału
konspiracyjnej prasy.
Krystyna, urodzona 10 lutego 1916 roku,
była studentką II roku na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak
bracia włączyła się do walki z Niemcami,
uczestnicząc m.in. w tajnym nauczaniu. W celu
uniknięcia wysyłki na roboty do Niemiec,
ukrywała się w jednej z pobliskich wsi, już po
kilku miesiącach wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej (przekształconej później w Armię
Krajową), pełniąc obowiązki łączniczki obwodu. Wspierała brata Stanisława w prowadzeniu
dokumentacji obwodu Łask, m.in. przygotowując comiesięczne sprawozdania i kwartalne
raporty. W domu Bujnowskich znajdowała się
wówczas maszyna do pisania, którą posługiwali się konspiratorzy.
Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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Edukacja finansowa - szczepionką
na przyszłe kryzysy gospodarcze

Czy edukacja finansowa jest nam potrzebna? Przecież wiemy skąd biorą się pieniądze, potrafimy korzystać z kart
płatniczych, mamy konto w banku i elektroniczny dostęp do niego. Wydaje nam się, że nie jesteśmy szczególne rozrzutni
i jakoś wystarcza nam pieniędzy na najważniejsze potrzeby. Czy potrzebujemy wiedzieć coś więcej?
Do roku 2008 większość ludzi, ale także instytucji na całym świecie,
żyła właśnie w takim przekonaniu. Jednak globalny kryzys gospodarczy
pokazał światu, że oprócz wzmocnienia nadzoru nad rynkami finansowymi konieczna jest także szeroko rozumiana edukacja finansowa, w której
udział będą mieli wszyscy uczestnicy rynku: zarówno instytucje publiczne
i finansowe, jak i instytucje pozarządowe i samorządy. Musieliśmy nauczyć się znaczenia słowa „ryzyko” i zrozumieć, że nie można zadłużać
się bez końca i jednym kredytem spłacać kolejny…
Ale czy na pewno wszystko już wiemy? Czy kolejne kryzysy nam nie
grożą? Czy potrafimy podejmować właściwe decyzje finansowe i odpowiedzialnie planować swoją przyszłość? Czy odpowiednio zabezpieczamy
swoje pieniądze? Czy posiadamy odpowiednią odporność?
NOWE WYZWANIA
Kryzysy mają to do siebie, że powracają, choć nie zawsze w tej samej
formie. Jednak nie tylko one są wyzwaniem. Codziennie podejmujemy
istotne decyzje finansowe, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Podpisujemy np. umowę z firmą telekomunikacyjną na wysoki abonament, bo
akurat jest promocja na najnowszy model smartfona, nie zawsze zastanawiając się, że będzie on obciążał nasz domowy budżet w długiej perspektywie. Inwestujemy pieniądze w fundusz, który obiecuje 10-procentowy
zwrot z inwestycji. Czy w sytuacji, gdy w banku oprocentowanie rachunków jest praktycznie zerowe nie powinna zapalić nam się czerwona lampka? Nie myślimy o oszczędzaniu na emeryturę, pomimo, że ciągłe zmiany w systemie emerytalnym oraz niekorzystna demografia nie dają nam
szans nie tylko na emeryturę pod palmami, ale w skrajnej sytuacji także
pod własnym dachem. Nie zabezpieczamy także odpowiednio swoich kont
bankowych wobec rosnącej liczby ataków cybernetycznych, które podczas
pandemii, wyjątkowo nabrały na sile.
Pandemia pokazała nam ponadto, jak kruche są podstawy naszej pewności finansowej. Wiele małych firm musiało zamknąć swoją działalność,
wiele osób straciło pracę, a wiele instytucji stało się celem ataków hakerskich, ponieważ przestępcy wykorzystują każdy kryzys, aby żerować na
naszej chęci znalezienia łatwych odpowiedzi na trudne pytania, na naszym
braku obycia z technologiami cyfrowymi, a także zmęczeniu i stresie.
CZY POLACY ZNAJĄ SIĘ NA FINANSACH?
Jak wynika z badania Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021,
przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu
Bankowości (WIB) i Fundacji GPW, w porównaniu do 2020 r., nieznacznie spadł odsetek osób oceniających swoją wiedzę finansową
jako „raczej małą” lub „bardzo małą”. Niestety, wzrósł za to poziom
negatywnej samooceny w tym obszarze wśród młodych Polaków. Jednocześnie, 3 na 4 Polaków oczekuje zdecydowanie przewodniej roli
szkoły i nauczycieli w przekazywaniu wiedzy ekonomicznej. Blisko
połowa z badanych wskazuje na konieczność wspierania tego procesu
ze strony rodziców, mediów, pracowników sektora finansowego i instytucji państwowych. Ostatni rok intensywniejszej aktywności w cyberprzestrzeni umocnił także czołową pozycję wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa jako tej, która zdaniem Polaków wymaga największego uzupełnienia. Więcej na: www.bde.wib.org.pl
JAK WYGLĄDA DZISIEJSZA EDUKACJA FINANSOWA
Edukacja finansowa, rozumiana też szerzej jako edukacja ekonomiczna, cybernetyczna i z zakresu przedsiębiorczości, jest nam dziś potrzebna
jak nigdy dotąd. Wciąż nie ma wyczekiwanej Narodowej Strategii Edukacji Finansowej, do stworzenia której Polska zobowiązała się jako członek
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2012 roku,
jednak różnego rodzaju instytucje realizują działania edukacyjne na własną rękę. Znaczną rolę odgrywa tu sektor finansowy, który w Polsce jest
inicjatorem największych programów edukacyjnych i przy wsparciu wielu
organizacji, ale także samorządów realizuje od kilku lat projekty, które
docierają w każdy niemal zakątek Polski.
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– W ciągu ostatniego roku większość Polaków zdecydowaną część
swojego życia musiała przenieść do sieci. Praca zdalna, bankowość i zakupy online czy edukacja na odległość stały się naszą codziennością.
W parze z tak dużą i zróżnicowaną aktywnością muszą iść odpowiednia
świadomość i edukacja cyfrowa – swoista szczepionka na przyszłe kryzysy
gospodarcze. Jednocześnie, warto aby w te wszystkie działania edukacyjne
– również w obszarze finansów czy zasad funkcjonowania gospodarki –
było zaangażowanych jak najwięcej podmiotów i środowisk – zarówno publicznych, prywatnych, jak i pozarządowych. Tylko w ten sposób będziemy
w stanie sprostać tym wyzwaniom gospodarczym i cywilizacyjnym, które
przed nami w najbliższych latach. Szczególną rolę w tych działaniach odgrywają polskie samorządy, bez zaangażowania których trudno wyobrazić
sobie skuteczną edukację w polskich szkołach – powiedział prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek.
Program „Bankowcy dla Edukacji”, którego inicjatorem jest Związek
Banków Polskich, a organizatorem Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, który skierowany jest do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów,
w ciągu 5 lat osiągnął niespotykany na skalę europejską zasięg. Nie udałoby się to bez wsparcia dziesiątek organizacji i instytucji, które rozumiejąc
szczególną rolę edukacji finansowej z punktu widzenia jednostki, ale także
ogółu społeczeństwa i interesu narodowego, wsparły projekt czy to finansowo, czy włączając się podmiotowo w różnego rodzaju przedsięwzięcia.
Oprócz blisko 200 instytucji rynku finansowego jest to chociażby ponad
7 tys. szkół i uczelni oraz 400 jednostek samorządu terytorialnego, które
dzięki aktywnej współpracy umożliwiły dotarcie z edukacją do młodzieży
i studentów, ale także seniorów.
Niebagatelną rolę odgrywają media, także samorządowe, w których
ukazało się blisko 5 tys. publikacji, z czego ponad 1500 trafiło do społeczności lokalnych za pośrednictwem stron urzędów, bibliotek, centrów kultury czy gazetek gminnych. W ciągu 5 lat ponad 1000 wolontariuszy przeszkoliło 2 miliony uczniów, studentów i seniorów oraz 17 tys. nauczycieli,
przeprowadzając 81 tysięcy lekcji i wykładów. Z okazji 5-lecia Programu
Bankowcy dla Edukacji, podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, przyznane zostały wyróżnienia dla najbardziej aktywnych
i zaangażowanych instytucji, wolontariuszy, pracowników naukowych
oraz samorządów. Program realizowany jest dzięki dużemu wsparciu parterów generalnych jakimi są Biuro Informacji Kredytowej i Krajowa Izba
Rozliczeniowa, ale szczególne podziękowania powinniśmy skierować
na ręce pana burmistrza Gabriela Szkudlarka - za wspieranie wspólnych działań edukacyjnych na terenie miasta i gminy Łask.
Czy to dużo? Na pewno tak. Jednak wciąż wiele jest do zrobienia.
Edukację musimy traktować jako proces, w którym uczestniczymy na
przestrzeni całego naszego życia, ponieważ świat wokół nas nieustannie
się zmienia i musimy dostosowywać się do nowych warunków oraz stawiać czoła nowym wyzwaniom i radzić sobie z zagrożeniami.
I nikt nie powinien zadawać już pytania: „Czy edukacja finansowa jest
potrzebna?”
*
Relacja z tegorocznego Kongresu, podczas którego szeroko omawiane były kwestie związane z edukacją finansową dostępna jest na stronie:
www.kef.edu.pl

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez
Warszawski Instytut Bankowości.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych
Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych
na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.
Kartę mogą otrzymać rodzice biologiczni i zastępczy, przy czym należy zaznaczyć, iż nie stosuje się kryterium dochodowego, mianowicie:
Karty mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod
wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego.
Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to również
szereg zniżek i ulg oferowanych, mieszkańcom województwa łódzkiego,
przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Ponadto cały czas do Programu
mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które
mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.
Korzyści z posiadania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:
a) Karta wydawana jest bezpłatnie

b) Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
c) Wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście
d) Wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać
pocztą na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do uzyskania Karty
e) Dzięki Karcie można osobiście korzystać ze zniżek i ulg oferowanych
przez Partnerów Programu.
Wnioski należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, pok. 30 (I piętro),
tel. 42 203 48 67, fax 42 203 48 17, e-mail: karta@rcpslodz.pl
Więcej informacji na stronie internetowej: www.rcpslodz.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31,
98-100 Łask, tel. (43) 675 21 38 , e-mail: mgopslask@interia.pl

Zielono i magicznie w „Misiaczku”
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku
uroczyście pożegnały zimę i powitały wiosnę. Dzień zielony pod
hasłem: „Witaj Wiosenko, zielona panienko” stał się okazją
do poznania przez dzieci zwyczajów i obrzędów ludowych
związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.
Przedszkolaki z każdej grupy przedszkolnej wołały: „Marzanno,
Marzanno - ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy wiosnę powitamy!”.
Przemarsz wokół przedszkola z Marzanną i symbolami wiosny, sprawił dzieciom wiele radości, a powrót z gaikiem-maikiem uświadomił,
że nadchodzi wiosna.
Przedszkolaki z entuzjazmem powitały Panią Wiosnę, która przyszła
do nas z koszem wiosennych kwiatów i nowalijek. Dzieci miały możliwość aktywnego uczestnictwa w zabawach, wspólnego działania, odkrywania, a tym samym nabywania umiejętności na różnych płaszczyznach
własnej aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej i poznawczej. Udział w imprezie stał się okazją do integracji dzieci w poszczególnych grupach, czerpania radości ze wspólnego świętowania.
Kolor zielony dominował w przedszkolu, a na buziach dzieci uśmiech,
zachwyt i ciekawość.
Tego dnia odbył się również pokaz baniek mydlanych. Na buziach
dzieci pojawił się zachwyt i fascynacja. Najwięcej radości sprawiło dzieciom aktywne uczestnictwo w tym pokazie, a szczególnie znalezienie

się w środku samej ogromnej bańki mydlanej. Wszyscy byli pod wrażeniem małych i wielkich, przezroczystych, białych, dymnych czy ognistych baniek, które wyczarowywał Pan Bańka.
D.P.    

Życzenia od przedszkolaków
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Leśne Skrzaty”
w Łasku chętnie sprawiają radość innym. W związku z tym
z okazji zbliżających się   Świąt Wielkanocnych, dzieci z grupy
„Muchomorki” własnoręcznie przygotowały kartki wielkanocne.

Szablony jajek oraz zajączków, przedszkolaki pomalowały farbami
używając techniki stemplowania. Wycinały także symbole tego święta
z wzorzystych i ozdobnych papierów, tworząc tym sposobem różnorodne
i kolorowe kartki wielkanocne.
W poniedziałek, 22 marca, 3- oraz 4-latki wybrały się na spacer, aby przekazać wykonane prace wraz z dołączonymi życzeniami,
mieszkańcom Domu Seniora w Kolumnie. W podziękowaniu przedszkolaki zostały obdarowane ogromną wdzięcznością i słodkim podarunkiem. Dzieci nie tylko mogły poznać tradycje wielkanocne, ale
również uczestniczyć w przeżywaniu miłych emocji, związanych
z obdarowywaniem innych osób.
Małgorzata Smolarek
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Czy powstanie słownik historyczno-geograficzny gminy i miasta Łask?

Marek Urbański jest archeologiem. Ziemię sieradzką zna bardzo dobrze, szczególnie jej przeszłość, którą odkrywał podczas licznych
badań archeologicznych. Wyniki jego wykopalisk, choć niezwykle ważne dla nauki i badaczy zajmujących się najstarszymi dziejami
regionu, są raczej mało znane szerszemu czytelnikowi. Dobrze się zatem stało, że w ostatnim numerze kwartalnika „Na sieradzkich
szlakach” (nr 1 z 2021 r.) opublikował artykuł pt. „Materiały do słownika historyczno-geograficznego gminy i miasta Łask”.
Jak już wynika z tytułu, nie jest to kompendium wiedzy o ziemi łaskiej, ale dostarcza uporządkowanej wiedzy głównie historycznej o tym
regionie i miejscowościach wchodzących w jego skład. Oczywiście
punkt ciężkości położył autor na najdawniejszych dziejach – średniowiecznych, a nawet wcześniejszych, mających oparcie m.in. w badaniach archeologicznych, a że zebrane zostały w jednym miejscu – tym
cenniejsza jest ich waga.
M. Urbański słusznie przypomina, że warunki fizyczno-geograficzne
warunkowały rozwój osadnictwa na tym terenie. Stanowiska archeologiczne rozlokowane głównie w dolinie Grabi potwierdzają obecność ludzi
w końcu paleolitu (Rokitnica, Wincentów), młodsze są stanowiska z mezolitu (Mauryca, Sięganów). Pierwsi neolityczni rolnicy zasiedlali okolice m.in. Maurycy oraz Orchowa. Osadnictwo z przełomu epoki kamienia
i brązu potwierdzono m.in. w Orchowie Fabrycznym. Z wczesnego brązu
pochodzą znaleziska m.in. z Kolonii Łętków, Łopatek i Sięganowa. Epokę
brązu aż do początków epoki żelaza potwierdza osadnictwo m.in. w Kolonii Łętków, Kolumnie, Łasku, Orchowie, Podłaszczu i Woli Bałuckiej.
We Wrzeszczewicach, Krzuczu, Łasku, Stryjach Księżych i Wronowicach
odkryto sporo pozostałości okresu lateńskiego i rzymskiego.
Frapujące są znaleziska ze średniowiecza, np. najstarsze m.in. z Łasku, Bud Stryjewskich, Ostrówka i Teodorów. Osadnictwo rozwijało się

Puste gniazdo

Sympatycy Łaskich Bocianów z niecierpliwością wypatrują powrotu Magdy
i Wojtka. Niestety, gniazdo na starym
kominie miejskiej oczyszczalni pozostaje puste. Co prawda zawitało do niego
kilka boćków, jednak po krótkim czasie
odlatywały w nieznanym kierunku. Najpewniej Łask był tylko przystankiem
w ich dalszej podróży.
W jedenastoletniej historii programu tylko raz gniazdo zostało niezamieszkałe, było to

po obu stronach rzeki Grabi w okolicach Łasku i Orchowa, przy ujściu
Pisi i okolicy Bałucza. To były główne centra osadnicze, a przewodził
im przez wieku właśnie Łask. Miasto to zawsze związane było z rolnictwem, a rzemiosło i handel stanowiły jedynie uzupełnienie funkcji
tego ośrodka. Od ponad wieku Łask jest centrum powiatu wchodzącego
w skład woj. łódzkiego.
Przypomnieliśmy za autorem wspomnianego artykułu informacje
o ziemi łaskiej, ale równie interesujące są dane dotyczące poszczególnych miejscowości, choćby Łasku, którego pierwotne centrum miałom
kształt owalnicy – trapezu. Takich ciekawostek dotyczących m.in. klęsk
elementarnych rujnujących miasto znajdziemy więcej.
W artykule znajdują się materiały dotyczące także: Bałucza, Borszewic, Gorczyna, Karszewa, Kolumny, Kopyści, Krzucza, Łopatek, Okupa, Orchowa, Ostrowa, Rokitnicy, Sięganowa, Stryjów Księżych, Wiewiórczyna, Woli Bałuckiej, Woli Łaskiej, Woli Stryjewskiej, Wronowic,
Wrzeszczewic i Zielęcic.
Szkoda, że autor ograniczył się do podania nielicznych wykorzystanych opracowań, głównie starszych, pomijając współczesne, ale nie
umniejsza to wartości artykułu, szczególnie dla miłośników regionu.
(P)

w roku 2016 r. Może tak będzie i w tym roku.
Jakie mogą być tego powody? Spada liczebność
bocianów białych obserwowanych w Polsce.
Trend od lat zauważają naukowcy. Z badań wynika, że pomiędzy 2001 i 2015 rokiem liczebność bocianów białych w Polsce spadła o 17%.
Odnotowuje się wiele pustych gniazd. Tam,
gdzie są lęgi, liczba młodych jest mała. Średnio
są to 2-3 młode, podczas gdy w dobrych latach
bociany wychowywały nawet do 5 młodych.
Jednym z głównych powodów spadku liczebności bocianów są zmiany klimatyczne. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy bardzo suche lata i bezśnieżne zimy. W związku
z czym poziom wody na ternach podmokłych,

w dolinach rzecznych i oczkach wodnych obniżył się drastycznie, a bocian biały bardzo lubi
w sąsiedztwie swoich gniazd różnorodność terenów podmokłych. Kolejnym powodem jest
intensyfikacja rolnictwa i ingerencja człowieka
w krajobraz. Często nawet powrót do Europy
z ciepłych krajów nie należy do bezpiecznych.
Co jakieś czas w mediach pojawiają się doniesienia o strzelaniu do migrujących bocianów.
Do takich barbarzyńskich polowań dochodzi
m.in. w Libii i Syrii...
Mamy nadzieję, że Magda i Wojtek są
bezpieczni i powrócą do rodzinnego gniazda
w Łasku. Czekamy!
(MJ)

Op łata od OKRADALI CIĘŻARÓWKI PRZY S-8
p osiadania
psów
Burmistrz Łasku informuje, że termin wniesienia opłaty od posiadania psów za rok 2021
upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku.
Opłata od posiadania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest jednorazowo bez wezwania
na rachunek:
Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 3288

Amatorów łatwego zarobku nie brakuje.
Tym razem sieradzcy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych jednostek, rozbili gang, który specjalizował
się w okradaniu ciężarówek stojących na
parkingach przy S-8. Policjantom udało się namierzyć złodziei, gdy jechali
ze skradzionym towarem.

W rozpracowaniu gangu i zatrzymaniu
złodziei brali udział policjanci z Sieradza
oraz komend w Brzezinach, Łasku, Łowiczu,
Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Sprawcy wpadli w policyjną zasadzkę, zatrzymano 5 mieszkańców Otwocka w wieku
od 30 do 43 lat.
Do zatrzymania złodziei doszło w nocy
31 marca br. Kilkunastu policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
w Łodzi, na terenie Warszawy, zatrzymało samochód osobowy, którym podróżowali czterej
mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat oraz busa,
którym kierował 30-letni mężczyzna.
(P)

1111 0000 2807 7365.
Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO
S.A. I o/Łask nie będzie pobierana prowizja

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

bankowa.
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GDZIE STANIE KOLEJNY BLOK MIESZKALNY?

- Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie dysponuje działkami
pod nowe bloki – mówi prezes Ireneusz Nowakowski. – Jesteśmy
uzależnieni od decyzji władz miasta. Być może za jakiś czas
sytuacja się wyklaruje i będziemy mogli zbudować kolejny blok
mieszkalny. Zanim zapadną decyzje, wypowiedzieć się musi
Walne Zebranie, a pandemia uniemożliwia dziś zorganizowanie
takiego spotkania.
Gdzie ewentualnie będzie można budować kolejny blok spółdzielczy? Być może w sąsiedztwie dzisiejszego targowiska. Docelowo o podobnym rozwiązaniu będzie można myśleć w miejscu dzisiejszych baraków, które wzniesiono dla wojska w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku.
Mimo zbudowania w ostatnich latach kilku bloków mieszkalnych,
zapotrzebowanie na tego typu lokale w Łasku jest spore. Spółdzielnia nie
obawia się, że mieszkania nie znajdą nabywców.
(P)

Biblioteka Pedagogiczna ocalała

Tak przynajmniej można sądzić po wielkiej batalii społecznej i naciskach na marszałka województwa łódzkiego. Decyzję marszałka o likwidacji w województwie bibliotek takich jak nasza łaska, skrytykowali nie
tylko bibliotekarze, ale i czytelnicy, którym zależy, by
w Łasku, a więc na miejscu, a nie w Sieradzu, była taka
książnica. Ostatecznie marszałek wycofał się z kontrowersyjnej decyzji. Czy urzędnicy nie będą chcieli powrócić do tematu za jakiś czas? – zobaczymy.
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku, będąca filią książnicy
sieradzkiej, ma kilkudziesięcioletnią tradycję i bogaty dorobek. Oprócz wypożyczania książek głównie dla nauczycieli i studentów, organizuje ona także wystawy i interesujące
spotkania. Biblioteka wrosła w pejzaż miasta i tak powinno
pozostać.
Tym razem udało się obronić łaską bibliotekę. Czy marszałek dał za wygraną? – pokaże czas.
(P)

Łaski park to idealne miejsce na sesje zdjęciowe
w plenerze i dobry pomysł na spacer z rodziną,
a jeszcze lepszy na spacer w towarzystwie fotografa. Autorem zdjęcia sprzed ponad siedemdziesięciu lat jest Kazimierz Dąbrowski. Na
nieistniejącym już drewnianym mostku, który
zapewne pamięta jeszcze wielu mieszkańców
Łasku, w kadrze obiektywu fotografa znalazły
się trzy kobiety i dziecko. Pierwsza od prawej
to Felicja Dąbrowska (żona fotografa) z córką Janiną. Nie wiemy kim są pozostałe dwie
kobiety. Jeśli ktoś z Czytelników je rozpoznaje, prosimy o informację: tel. 43 821-70-62
lub e-mail: biblioteka lask_muzeum@wp.pl.
L. Olszewska
MHŁ
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ZBRODNIA KATYŃSKA
- PAMIĘTAMY!

