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Dowódcą zmiany był ppłk pil. Krzysztof Duda, podziękował swoim żoł-
nierzom za służbę w niełatwym okresie panującej pandemii koronawirusa.

– W tym czasie polskie załogi wykonały ponad 100 misji powietrz-
nych, w tym kilkanaście bojowych na sygnał „Alfa Scramble” – mówi 
mjr Tomasz Antkowiak, oficer prasowy kontyngentu. Ostatni raz na 
alarm bojowy poderwani zostali 28 kwietnia. Para dyżurna F-16 z bia-

zakończenie misji w estonii
Ponad 150 polskich żołnierzy i cztery wielozadaniowe samoloty F-16 zakończyły służbę w Estonii. W ramach dziewiątej 
zmiany PKW Orlik przez cztery miesiące strzegli przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. W czasie natowskiej misji Baltic 
Air Policing spędzili w powietrzu ponad 500 godzin, kilkanaście razy wykonywali misje bojowe. 

4 maja w samo południe na placu Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Straża-
ka, w której uczestniczyli funkcjonariusze komendy, będący w tym dniu na 
służbie. Podczas uroczystości odczytano wyciągi z rozkazów personalnych 

inne niż dotąd majowe święta
Koronawirus pokrzyżował wszystkie plany związane z majowymi świętami. Nie odbyły się więc 
uroczystości z okazji Święta Flagi ani 3-Majowe, także obchody z okazji Dnia Strażaka miały 
ograniczony, wręcz symboliczny charakter. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie lepiej…

awansowanych strażaków oraz życzenia od prezydenta RP, ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, komendanta głównego PSP. Komendant po-
wiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki podziękował strażakom za 
codzienne zaangażowanie i ofiarną służbę, pogratulował też awansowanym.

Gmina Łask otrzymała dofinansowa-
nie wysokości niemal 80.000 zł w ra-
mach projektu „Zdalna szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego”, współ-
finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020”. 

Zakupiono 29 nowoczesnych laptopów 
oraz 25 zestawów internetu mobilnego LTE do 
rozdysponowania wśród najbardziej potrzebu-
jących uczniów i nauczycieli. Działanie ma na 
celu wyeliminowanie braku dostępu do inter-
netu podczas pracy zdalnej. W przyszłości za-
sili placówki oświatowe. Sprzęt trafi łącznie do 
6 szkół z gminy Łask.

MJ

nowe laptopy dla szkół

ło-czerwoną szachownicą wystartowała do dwóch strategicznych bom-
bowców Tu-160 oraz towarzyszących im rosyjskich myśliwców. Polacy 
zidentyfikowali samoloty, następnie eskortowali je w powietrzu. Potem 
rosyjskie maszyny przechwycili piloci duńskich myśliwców.

W ramach misji polscy piloci wzięli udział także w natowskim ćwicze-
niu „Ramstein Alloy 20”. Manewry są organizowane od wielu lat w prze-
strzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Ich celem jest doskonalenie pro-
cedur dotyczących patrolowania i służby pod niebem krajów bałtyckich.



„Im szybciej przyzwyczaisz się do nowych 
okoliczności to będzie ci łatwiej”. To motto za-
pewne przyświeca wielu ludziom, w tych od-
miennych od normalności czasach. 

Sławomir Sobór 
sołtys Teodorów

maj 2020 r.

W ubiegłym roku łaski „Sanepid”  
nie odnotował obecności dopalaczy  
w powiecie. To dobra wiadomość, bo 
świadcząca prawdopodobnie o tym,  
że wieloletnie kampanie antydopalaczowe 
przynoszą efekty, ale niezidentyfikowanie 
dilerów środków psychotropowych nie 
oznacza, że sytuacja jest idealna. Można 
się bowiem domyślać, że istnieje swoiste 
podziemie dopalaczowe,  amatorzy 
różnorodnych sybstancji psychoaktywnych 
korzystają też z internetu.

Akcja profilaktyczna antydopalaczowa 
prowadzona jest m.in. w szkołach nie tylko  
w postaci ulotek, ale i różnorodnych spotkań 
oraz szkoleń. Chodzi bowiem o zwiększenie 
wiedzy i świadomości mieszkańców regionu o 
zagrożeniu tzw. „nowymi narkotykami”.

(p)

wyBierz zdrowie

są trzy Bocianki

Tak też się stało i tym razem. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Teodorach, gdzie go-
spodarność odgrywa najważniejszą rolę, już 
nie pierwszy raz wzięły sprawy w swoje ręce. 
Tym razem miały jeden cel - sposobem cha-
łupniczym uszyć maseczki ochronne dla star-
szych, znajomych z sąsiedztwa i bliskich.  
W przestrzeni publicznej wprowadzone ob-
ostrzenia wymuszają noszenie maseczek  
w nieokreślonej perspektywie czasowej, więc 
należało pomyśleć skąd je wziąć, jak wiele ich 
trzeba dla przeciętnej rodziny. Do tego jeszcze, 
dobrze byłoby pamiętać o starszych i samot-
nych. Czynnik finansowy w obecnym czasie, 
też nie jest bez znaczenia! 

Cenne stały się zatem kawałki ma-
teriałów, które każda dobra gospody-
ni w szafie chowa. Przyszedł na nie czas 
i ponad 200 maseczek zostało uszy-
tych. Maseczki wielorazowego użyt-
ku, nieodpłatnie trafiły do potrzebują-
cych mieszkańców sołectwa oraz parafii.  
W imieniu obdarowanych dziękuję, Paniom 
Ani Follmann, Ani Strzelec i Monice Mo-
sińskiej. Piękna inicjatywa na trudne czasy. 

szyją maseczki w teodorach
Oddolne inicjatywy zazwyczaj charakteryzują się tym, że ich pomysłodawcy w krótkim 
czasie znajdują chętnych do wsparcia, a przez to do zaangażowania się w realizację pomysłu.

W tej wyjątkowej sytuacji lokalny biznes może liczyć na zwolnienie i przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości oraz na odstąpie-
nie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

Więcej informacji na stronie www.lask.pl 
MJ

wsparcie dla przedsięBiorców
Przepisy prawa tzw. tarczy antykryzysowej dały samorządom możliwość pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Z inicjatywy  
burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, Rada Miejska w Łasku podczas kwietniowej sesji podjęła trzy uchwały, dedykowane  
przedsiębiorcom i podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku pandemią COVID-19.

Na osiedlu „Przylesie” nie ma już właściwie terenów pod budow-
nictwo wielorodzinne, więc takowych trzeba szukać w innych miej-
scach. Wiele będzie zależało od miasta. Jeśli zaoferuje ono nam ja-
kieś inne lokalizacje, wiązać się to będzie zapewne z wcześniejszym 
uzbrojeniem terenu przez miasto, co oznacza dodatkowe koszty po 
stronie samorządu – mówi prezes I. Nowakowski. – Czy miasto znaj-
dzie takie tereny pod budownictwo wielorodzinne – proszę o to zapy-
tać burmistrza Łasku.

Gdzie powstaną kolejne Bloki mieszkalne?
W ubiegłym roku Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przybyły dwa bloki, w których łącznie znajdują się 42 mieszkania.  
Jak się okazuje - a potwierdza to prezes spółdzielni Ireneusz Nowakowski - w mieście nadal istnieje zapotrzebowanie  
na wielorodzinne budownictwo. Jednak pojawił się problem związany z brakiem miejskich terenów pod tego typu inwestycje.

Czy jest szansa na znalezienie w Łasku terenów pod budownictwo 
wielorodzinne? – zapytaliśmy zastępcę burmistrza Lidię Sosnowską.

- Tak, być może uda się jeszcze wydzielić działkę pod jeden blok 
na osiedlu „Przylesie”, a może budownictwo wielorodzinne realizowa-
ne będzie na terenach wykupionych od prywatnych właścicieli działek. 
Jest też możliwe zlokalizowanie kilku bloków w rejonie ulicy 9 Maja,  
ale wiązać się to będzie z rozwiązaniem wielu trudnych problemów.

(P)

W tym ostatnim rejonie bezustannie dochodzi do niebezpiecznych 
sytuacji. Co prawda pojawił się postulat dotyczący zbudowania w tym 
miejscu ronda, jest nawet obietnica władz, ale na razie nic nie zapowiada 

nieBezpiecznie na oBwodnicy
Tak zwana obwodnica Łasku zawsze była arterią niebezpieczną nie tylko dla zmotoryzowanych, ale i pieszych. Choć mamy 
już drogę ekspresową S-8, która przejęła znaczną część ruchu tranzytowego, wspomniana obwodnica wciąż jest mocno 
obciążona, o czym świadczą m.in. liczne kolizje i wypadki. Niebezpiecznie jest m.in. w rejonie wjazdu do miasta od strony 
Zduńskiej Woli, w rejonie cmentarza, a także na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. 9 Maja.

szybkiej poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Rondo z pew-
nością usprawni tu ruch i, co najważniejsze, poprawi bezpieczeństwo.

(ER)

W łaskim gnieździe wykluły się z jaj trzy bo-
cianki. Magda i Wojtek, para od lat goszcząca 
w grodzie nad Grabią, oczekuje wyklucia się 
jeszcze czwartego malucha.
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zdaniem Burmistrza

PANDEMIA TRWA

Wielu mądrych ludzi twierdzi, że po opa-
nowaniu pandemii COVID-19 świat już nie 
będzie wyglądał jak dawniej. Lata postępu 
naukowego i technologicznego kazały człowie-
kowi myśleć, że ujarzmił naturę /…/. Pierwsze 
oznaki wybudzenia z drzemki miały miejsce 
31 grudnia 2019 r., kiedy to w Wuhanie (Chi-
ny) pojawiły się pierwsze przypadki zapalenia 
płuc o nieznanej przyczynie – „Rzeczpospolita” 
z 28 – 29 marca, str. 4. Swoje negatywne skutki 
koronawirus ujawnił także w Polsce. Musimy 
się ze stanem istniejącym pogodzić i do niego 
dostosować, choć niektóre obostrzenia były 
w mojej ocenie przesadne, np. zakaz przeby-
wania w lasach czy tylko 5 wiernych na nabo-
żeństwach bez względu na wielkość świątyni. 
Dlatego dziękuję księżom proboszczom naszej 
gminy za wyrozumiałość i rozsądek jaki wy-
kazali. Przedwczoraj było święto pielęgniarek 
i położnych. W mediach wiele podziękowań 
dla nich i, szerzej, służby zdrowia - za wiel-
kie poświęcenie. Szkoda jednak, że w wielu 
jednostkach ta trudna i odpowiedzialna praca 
średniego personelu nadal wynagradzana jest 
na poziomie najniższego wynagrodzenia kra-
jowego.

 
NASZA GMINNA TARCZA

Jak wiemy, wiele zakładów usługowych 
w wyniku decyzji władz państwowych zostało 
zamkniętych. Zamknięto także szkoły, przed-
szkola, żłobki. Zastosowano specjalne zasady 
bezpieczeństwa w funkcjonowaniu urzędów 
administracji publicznej. Wszystkim jest trud-
no i ciężko. Dlatego nie możemy nie dostrze-
gać realiów. Po wejściu w życie stosownych 
ustaw, przedstawiłem Radzie Miejskiej projek-
ty uchwał wprowadzających naszą gminną tar-
czę. I tak – dla przedsiębiorców których płyn-

Miesiąc temu napisałem Rok budżetowy, który zapowiadał się dobrze, będzie rokiem niewątpliwie trudnym. 
Trzeba dodać będzie rokiem bardzo trudnym. Dochody bieżące gm. Łask – jak zresztą wszystkich samorządów  
w Polsce – w ostatnim czasie bardzo spadły.  W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 11 maja br. ukazał się artykuł 
pod znamiennym tytułem W miejskich kasach zieje pustką. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie budżetu 
i doprowadzenie do równowagi pomiędzy wydatkami i dochodami.

ność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID – 19:
1) przedłużono terminy płatności rat podatku 
od nieruchomości
2) odstąpiono od dochodzenia należności 
o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu 
i dzierżawy lokali użytkowych, przypadają-
cych gminie Łask lub jej jednostkom organi-
zacyjnym
3) zwolniono z podatku od nieruchomości nie-
które grupy przedsiębiorców, którym płynność 
finansowa uległa pogorszeniu.

Punkty 2 i 3 dotyczą podatków za kwiecień 
i maj br.

Ponadto Rada Miejska na mój wniosek 
podjęła uchwałę zmniejszającą opłatę za korzy-
stanie ze żłobka do 30% opłaty podstawowej, 
w sytuacji gdy żłobek jest zamknięty. Wszyst-
kie 4 uchwały zostały podjęte jednogłośnie.  
Trzeba podkreślić, że niewiele samorządów 
gminnych zdecydowało się na umorzenie po-
datków. Wymieniona uchwała dotycząca żłob-
ka, zamknięcia przedszkoli, czego efektem jest 
zaprzestanie wnoszenia opłat, a także znacz-
ne zmniejszenie ilości dzieci po ich otwarciu, 
rezygnacja z części podatków - gwałtownie 
zmniejszyły dochody gminy, przy praktycznie 
braku możliwości zmniejszenia wydatków na 
wymienione jednostki.

Ta trudna rzeczywistość rodzi, niestety, 
skrajną, dla normalnego człowieka niezrozu-
miałą i często niczym nie uzasadnioną agresję. 
Choć należy podkreślić, że pandemia nas omija. 
Sprawdzam – na dziś nie ma nikogo zarażonego 
koronawirusem w naszej gminie. 

Na koniec dziękuję za przejawy życzliwo-
ści, których nieustannie doświadczam. W pi-
śmie Rady Sołeckiej Teodorów czytamy m.in.: 
W imieniu mieszkańców sołectwa Teodory, 
pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność 
i przekazać należne słowa uznania za konse-

kwentne realizowanie przez Pana wszystkich 
działań wspólnie z Urzędem Marszałkow-
skim na rzecz wybudowania traktu pieszo- 
rowerowego z Łasku do Teodorów w kierun-
ku 32. Bazy Lotniczej. Jesteśmy przekonani,  
że doświadczenie Pana Burmistrza w realiza-
cji z sukcesem tak wielu inwestycji w gminie 
Łask i w tej sprawie znajdzie rychłe i szczęśli-
we zakończenie.

Z kolei członkowie Społecznego Komite-
tu Organizacyjnego III edycji Festiwalu Sztuki 
„Pociąg do Kolumny” napisali: Pragniemy po-
dziękować za dotychczasową współpracę, oka-
zaną życzliwość, przyjazną atmosferę w kon-
takcie z nami i zadeklarowaną chęć wsparcia 
naszego przedsięwzięcia.

Jeszcze raz dziękuję.

14 maja 2020 r.    
  Gabriel Szkudlarek

życzenia dla samorządowców

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                       Burmistrz Łasku
                     Robert Bartosik                                                            Gabriel Szkudlarek

Tegoroczny Dzień Samorządu Terytorialnego jest dniem szczególnym. 27 maja mija bowiem 30 lat od wyborów do rad gmin,  
w wyniku których odrodziły się lokalne samorządy. Z tej okazji pragniemy przekazać serdeczne życzenia i podziękowania 

mieszkańcom, którzy tworzą wspólnotę samorządową, oraz wszystkim pracującym dla dobra lokalnej społeczności.
Radnym Rady Miejskiej w Łasku, radnym Dzielnicy Kolumna, radom sołeckim, pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku 

i jednostek organizacyjnych gminy, a także wszystkim, którzy przez te minione 30 lat w wymienionych organach, podmiotach  
i jednostkach pracowali, dziękujemy za trud, zaangażowanie i decyzje podejmowane dla rozwoju gminy Łask.

Dziękując za współpracę, życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służbie 
oraz powodzenia w realizacji nowych zadań.

Z ostatniej chwili 
Wielu mieszkańców i przedsiębiorców 

zwróciło się o odtworzenie połączenia autobu-
sowego Łask - Zduńska Wola, Zduńska Wola - 
Łask w związku z upadłością zduńskowolskie-
go PKS-u. Temat podjąłem natychmiast.

22 maja w Zduńskiej Woli odbyło się spo-
tkanie władz obu miast w sprawie uruchomie-
nia nowego połączenia autobusowego. Zakoń-
czyło się ono porozumieniem samorządów.

Od 15 czerwca (o ile uda się w tym termi-
nie dopełnić wszystkich formalności) pilota-
żowo rusza linia B. Jej finansowanie w całości 
pokryje gmina Łask. Teraz niezwykle ważne 
będzie to, ilu pasażerów zdecyduje się na ko-
rzystanie z linii B. Dwa tygodnie próby będą 
rzutować na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Z satysfakcją konstatuję, jak nieprzemy-
ślane były komentarze, sugerujące całkowi-
te zawieszenie funkcjonowania komunikacji 
miejskiej – ZKM Łask, zupełnie lekceważące 
konieczność dojazdu mieszkańców do pracy.
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SESJE RAD - radni miejscy obradować będą 
prawdopodobnie 3 czerwca br. od godz. 13. Rada 
Miejska zajmować się będzie m.in. sprawami 
związanymi z funkcjonowaniem GPZOZ, reali-
zacją gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych za rok 2019, 
a także zmianami w budżecie i miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości Mikołajówek. Przewiduje się też podjęcie 
uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w miej-
scowościach: Ostrów (Sasankowa, Lawendowa, 
Podmiejska, Dworska, Gajowa, Dzikiej Róży, 
Czarnego Bzu), Wronowicach (Gołębia).

NORMALNOŚĆ powraca – od 6 bm. ro-
wery publiczne w Łasku znów są dostępne dla 
mieszkańców, powoli wznawia działalność wiele 
instytucji i placówek. Od 4 bm. można już korzy-
stać z części obiektów CSiR, a także biblioteki 
publicznej. Możemy również odwiedzać fryzje-
rów i kosmetyczki, oczywiści po zastosowaniu 
się do wielu obostrzeń wynikających z wciąż pa-
nującej pandemii. Wygląda na to, że jeszcze dłu-
go będziemy musieli stosować się do tych rygo-
rów i nauczyć się żyć z koronawirusem.

AURA w maju tradycyjnie była zmienna. 
Choć w dzień niejednokrotnie panowała sło-
neczna pogoda z temperaturami dochodzący-
mi do 15-20 st. C, nocami dawały o sobie znać 
przymrozki. To zresztą w maju nic nowego. 
Początek miesiąca upływał pod znakiem braku 
opadów, potem sytuacja nieco się poprawiła, 
ale na polach i w lasach brak wody jest od lat 
olbrzymim problemem.

294 TONY - tyle odpadów wielkogabary-
towych przyniosła zbiórka w gminie Łask (6-29 
kwietnia br.). Jest to wynik lepszy niż w roku 
ubiegłym, w którym zebrano 264 tony. Przypo-
minamy, że cały rok działa Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlo-
kalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

STRAŻAKOM Z OSP coraz lepiej – już 
nie tylko minister Z. Ziobro daje pieniądze na 
sprzęt, ostatnio Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
przeznaczył kilkaset tysięcy złotych dla 108 
jednostek. Pieniądze przeznaczone są na zakup 
sprzętu służącego do ograniczenia lub likwida-
cji zagrożeń dla środowiska.

SIĘGANOWIANKI - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sięganowie poinformowało,  
że ze względu na obowiązujący stan pandemii 
podjęto decyzję o odwołaniu lokalnych obcho-
dów Dnia Dziecka planowanych na 31 maja.

ZŁY CZAS dla palaczy – od 26 maja br. 
obowiązuje zakaz handlu papierosami mento-
lowymi. Dodajmy, także e-papierosy i papiero-
sy z filtrem szkodzą zdrowiu, osłabiają organi-
zmy i powodują nowotwory.

TRAGEDIA NA S-8 - w rejonie Ldzania, 
na jezdni wiodącej w kierunku Łasku, doszło 
do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 
W wyniku kolizji „Toyota” przebiła metalo-
wą barierę i stoczyła się z wysokiego nasypu. 
Kierujący tym pojazdem zginął, życie straci-
ła również 10-letnia dziewczynka, 12-latka 
i 46-letnia kobieta trafiły do szpitali w Łodzi 
i Pabianicach.

Oczywiście chcielibyśmy, aby na naszych 
drogach nie było wypadków i kolizji, a oszuści 
i złodzieje zniknęli z pola widzenia… To ide-
alna sytuacja, do której należy dążyć. Na razie 
policjanci robią wszystko, byśmy mieli mało 
powodów do narzekania. 

WYPADKÓW MNIEJ, ALE…
 
Na początek przyjrzyjmy się sytuacji na 

naszych drogach. W 2019 roku odnotowano 
42 wypadki drogowe, czyli o 5 mniej niż rok 
wcześniej. Niestety, wzrosła za to liczba ofiar 
śmiertelnych - z 3 w 2018 roku do 9 w 2019 
roku. Do największej liczby wypadków – jak 
twierdzą policjanci - dochodziło w poniedział-
ki, a ich sprawcy to głównie osoby w wieku po-
wyżej 60 lat.

Jakie były przyczyny wypadków i kolizji? 
Przede wszystkim nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu, następnie niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze, a także nie-
prawidłowe wyprzedzanie. Nie bez grzechu są 
też piesi, którzy chodzą nieprawidłową stroną 
drogi, a także wchodzą na jezdnię wprost pod 
pojazd, co najczęściej kończy się tragicznie.

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków 
i kolizji? Policjanci wskazują jednoznacznie 
– na drogach wojewódzkich (8 ofiar śmiertel-
nych). 

Podczas kontroli zatrzymano 103 nie-
trzeźwych kierowców, czyli niemal dwukrot-
nie więcej niż rok wcześniej. Nie brakowało 
też tych, którzy jeździli pojazdami niezdatny-
mi do ruchu na drogach (zatrzymano ponad 
440 dowodów rejestracyjnych). Aż 73 kierow-
com zatrzymano prawa jazdy. Wielu kierują-
cych drastycznie przekraczało dopuszczalną 
prędkość jazdy, a niektórzy zapominali o sto-
sowaniu pasów bezpieczeństwa lub fotelików 
dla dzieci.

PRZESTĘPCY NIE PRÓŻNUJĄ

W ubiegłym roku w powiecie łaskim odno-
towano nieco więcej przestępstw niż rok wcze-
śniej. Spadła za to ilość przestępstw stwierdzo-
nych. Na szczęście nie stwierdzono ani jednego 
zabójstwa czy gwałtu. Niestety, wzrosła liczba 
kradzieży, bójek i pobić, przestępstw gospo-
darczych. Najmniej przestępstw stwierdzono 
w gminie Buczek.

czy łask jest Bezpieczny?
Czy Łask jest miastem bezpiecznym? Opinie na ten temat są różne, ale my 
przychylamy się raczej do poglądu, że z bezpieczeństwem publicznym nie jest 
najgorzej. Choć miasto leży na rozwidleniu ważnych szlaków komunikacyjnych 
i zaglądają tu przybysze z wielu rejonów kraju, możemy czuć się raczej 
bezpiecznie. Dzięki oddaniu do użytku przed laty drogi ekspresowej S-8,  
z naszych dróg zniknęło wiele ciężkich pojazdów, dzięki czemu poprawiło się 
znacznie bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych.

Można powiedzieć, że plagą w powiecie 
są kradzieże. Sprawcy zabierają głównie to,  
co nie nosi cech indywidualnych, a więc pie-
niądze czy biżuterię. Mamy więc tradycyjne 
„włamy”, np. do mieszkań czy na budowy,  
ale i na konta bankowe czy do bankomatów. 
Optymistycznie wygląda sytuacja jeśli idzie 
o kradzieże samochodów – w 2019 r. złodzieje 
skradli tylko jeden pojazd (BMW). 

Mimo surowych kar, nadal nie brakuje 
amatorów łatwego zarobku na narkotykach. 
W ubiegłym roku policjanci udowodnili 28 po-
dejrzanym popełnienie ponad 60 przestępstw 
narkotykowych. Stróże prawa zlikwidowali  
7 plantacji marihuany (ponad 380 krzaków ko-
nopi indyjskich). Łącznie w 2019 roku zabez-
pieczono ponad 8 kg narkotyków. Na tym polu 
wykrywalność była większa niż rok wcześniej.

A jak wygląda w powiecie cyberprzestęp-
czość? Niestety, przestępcy posługują się coraz 
bardziej wyrafinowanymi metodami, posługu-
ją się też programami hakerskimi. Apelujemy 
przy okazji o ostrożność, szczególnie przy ban-
komatach i sprzedaży internetowej. 

I dobra wiadomość dla uczciwych miesz-
kańców: aż czterokrotnie wzrosła wartość mie-
nia zabezpieczonego od sprawców przestępstw. 
To mienie po zakończeniu postępowań sądo-
wych może posłużyć jako zapłata na rzecz ofiar.

Dotyczy to także stróżów prawa, którym 
z powodu pandemii przybyło obowiązków. 
Na szczęście w Łasku i okolicznych gminach 
COVID-19 nie dokonał spustoszenia takiego 
jak w niektórych rejonach kraju, ale nasi po-
licjanci i tak musieli pilnować, by mieszkańcy 
dostosowali się do rygorów związanych z bez-
pieczeństwem. Wielotygodniowe odosobnienie 
i izolacja sprawiły, że nie wszyscy mieszkańcy 
wytrzymywali swoistą próbę charakterów. Jed-
nak bezpieczeństwo sanitarne było w ostatnich 
miesiącach priorytetem…

I na zakończenie kilka zdań o działaniach 
przyszłościowych związanych z naszym bez-
pieczeństwem. Warto pamiętać o „Krajowej 
Mapie Zagrożeń”, która może być skutecznym 
narzędziem służącym poprawie bezpieczeń-
stwa na naszej ulicy, w sąsiedztwie miejsca za-
mieszkania czy pracy. Także dzielnicowy może 
nas wesprzeć w rozwiązaniu wielu problemów 
dotyczących poprawy naszego bezpieczeń-
stwa.

(P)
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Przymusowe przebywanie w domach szczególnie teraz, gdy świeci 
wiosenne słońce, nie należy do przyjemności. Dotyczy to także wielu 
ograniczeń w codziennym życiu. Na szczęście w Łasku nie mieliśmy do-
tąd ogniska COVID-19, więc jakoś udało nam się przetrwać najgorsze. 
– Zatęskniłem za szkołą i kolegami – mówi Dawid, któremu wcześniej 
nigdy to się nie zdarzyło, szczególnie w maju, gdy czuć już było zapach 
zbliżających się wakacji.

Pani Magda też ma już dosyć siedzenia w domu. I tych maseczek, 
przez które fatalnie się oddycha, szczególnie przy astmie. Jej małżonek 
stał się nerwowy i mówi, że temu wirusowi, gdyby go spotkał, po prostu 
spuściłby manto, by Łask omijał z daleka. Ich wnuk sportowiec ćwiczy 
podnoszenie ciężarów w sypialni na 4 metrach kwadratowych. – Nie na-
rzekam, przecież niedługo pożegnamy się z pandemią.

Handel pracuje już w miarę normalnie, niedługo ruszą placówki oświa-
towe i kultura. Na targowisku przy Batorego – niemal jak dawniej, choć wy-
czuwa się jakiś strach czy obawę. Ale o maseczkach niektórzy zapominają.

koronawirus: majowe odmrażanie
Wszystko kiedyś się kończy – nawet pandemia spowodowana przez koronawirusa. Po ponad dwóch miesiącach 
sanitarnego reżimu, w maju ruszyło powolne odmrażanie gospodarki i luzowanie narzuconych nam obostrzeń.

Denerwują mnie te niby otwarte, ale przecież pozamykane drzwi  
- do szpitala, ośrodka zdrowia, Urzędu Miejskiego. Już nie mogę się  
doczekać, by było jak dawniej.

Jak dawniej? Tak chyba już nie będzie. Gdy przed wiekami Łask na-
wiedzało morowe powietrze, ludzie uciekali gdzie pieprz rośnie, zosta-
wiali swoje domy, dobytek. I nie wracali wszyscy. Niejednokrotnie rany 
po zarazie leczono latami. Czy tak będzie i teraz? A może jednak warto 
wyciągać wnioski z historii.

Przeczytałem ostatnio, że koronawirus jest demokratą. Dziękuję za 
taką demokrację! Już wolę ją w kraju, podczas zbliżających się wyborów 
prezydenckich czy normalnie w życiu politycznym, które nam w ostat-
nich latach zbrzydło. Na szczęście na dole, czyli w takich miastach jak 
nasz Łask, polityki jest znacznie mniej. I dobrze. Łaski samorząd dba, 
byśmy z tego koronawirusowego wirażu wyszli jak najmniej poobijani. 
To rozsądne w czasach pandemii.

(P)

Mowa o barakach przy ul. 9 Maja, w sąsiedztwie pawilonu handlo-
wego „Dino”. Wzniesiono je dla kadry zawodowej powstałej w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku jednostki lotniczej. W tamtych czasach 
nie był to zapewne luksus, ale jeśli się weźmie pod uwagę olbrzymi głód 
mieszkaniowy w mieście – baraki były wyrazem troski o mundurowych 
i ich rodziny.

Od dawna baraki nie należą do wojska. Ci, których było stać, już 
przed laty przenieśli się do bloków Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
– z łazienkami, ciepłą wodą, wygodnymi pokojami. W barakach jest ina-
czej – brakuje wygód i komfortu. Plusem jest jedynie to, że ludziska są 
bliżej natury, że spotykają się przed swoimi mieszkaniami, że w upały 
mogą się schronić pod zielonym drzewem. W blokowiskach już dawno 
zapomniano o takiej sąsiedzkiej wspólnocie i takich pogaduchach.

Wcześniej czy później baraki zakończą swój żywot, jak to się stało 
choćby przy Polnej w Piotrkowie czy innych miastach. Tu, przy 9 Maja 
jako pierwszy zniknie kiedyś ten barak stojący w głębi, niemal niewi-
doczny od asfaltowej arterii. Nieremontowany, nieocieplony, zbliżający 
się do technicznej śmierci...

(pe) 

zapomniana enklawa?
Niektórzy mawiają, że o tym fragmencie Łasku zapomniano. Z pewnością nie dotarła tu nowoczesność jak na pobliskie osiedle 
mieszkaniowe, ale też nie można mówić o zapomnieniu czy skansenie. Dwa z trzech powojskowych baraków przynajmniej ocieplono.



ławki parkowe i kosze 
przy droGach powiatowych
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Nowy sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach otrzymanego grantu z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, trafił do szkół średnich powiatu łaskiego. 
Nowe komputery gwarantują wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich częstotliwościach. Komputery będą służyły 
uczniom oraz nauczycielom w czasie prowadzenia zdalnego nauczania.

Całkowity koszt sprzętu wynosi ponad 73.000 zł, z czego 69.984 zł pochodzi z Unii Europejskiej.

nowe laptopy trafiły do szkół

30 kwietnia br. pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego maseczki ochronne trafiły do  placówek 
powiatowych: szpitala w Łasku oraz do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łasku.

Środki ochrony zostały przekazane na ręce dyrektor Moniki Szmytka 
oraz dyrektora Krzysztofa Ziętali.

środki ochrony trafiają 
do instytucji z powiatu

Starosta wraz z Zarządem Powiatu Łaskiego zgodnie z sugestiami 
mieszkańców naszego powiatu oraz z myślą o miłośnikach jednośladów, 
a także osób poruszających się pieszo, podjął decyzję o zamontowaniu 
ławek parkowych oraz koszy na śmieci przy najczęściej uczęszczanych 
drogach powiatowych.

Nowe ławki oraz kosze zostały już zamontowane na ulicach: Bato-
rego, Jana Pawła II, Południowej, Katowickiej, pl. Piłsudskiego, a po 
ukończeniu przebudowy drogi pojawią się również przy ulicy Sportowej.

Zarząd Powiatu Łaskiego zapewnia, że elementy małej architektury 
będą pojawiały się sukcesywnie na terenie naszego powiatu, w zależ-
ności od zapotrzebowania i możliwości montażu we wskazanych przez 
mieszkańców miejscach.

Powiat łaski systematycznie poprawia infrastrukturę 
drogową, tak aby rosło bezpieczeństwo i komfort podczas 
spacerów oraz przejażdżek rowerowych. Infrastruktura 
drogowa, oprócz dróg i parkingów to także elementy 
małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci.
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od września 2020 w i lo w łasku…   
Przed ósmoklasistami trudna do podjęcia decyzja: jaką szkołę 

wybrać, by zapewniła możliwość realizowania, często nieokreślo-
nych jeszcze, planów życiowych? Pomoc w planowaniu przyszłej 
kariery zawodowej daje liceum ogólnokształcące. Wybierając li-
ceum warto pamiętać, że jest w pobliżu dobra szkoła, która wy-
kształciła m.in. wielu przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, 
lekarzy, prawników, strażaków, żołnierzy zawodowych (w tym pilo-
tów), przedsiębiorców, pracowników różnych szczebli administracji 
państwowej.

W tym roku, jak w wielu poprzednich, uczniowie naszych klas trze-
cich w 100% ukończyli szkołę i wszyscy (98 osób) będą zdawali egza-
min maturalny. Poziom zdawalności tego egzaminu w naszym Liceum 
to 98-100%. Wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przed-
miotów są różne, ale zawsze gwarantują możliwość podjęcia dalszej 
nauki na wyższych uczelniach. 

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy realizację projektu do-
finansowanego z Funduszy Europejskich „SZKOŁA NA CZASIE 
– unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Ła-
sku”. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych,  
nie zawsze typowo szkolnych zajęciach, jak np.: Kreatywny uczeń, 
Gra biznesowa, Festiwal Nauki czy Astrodzień. Bardzo ważnym efek-
tem projektu był przyrost wiedzy uczniów, ale też trzeba podkreślić, 
że nasze Liceum unowocześniło swoją bazę pomocy dydaktycznych. 
Mamy całkowicie nową pracownię komputerową z 24 laptopami, dru-
karką 3D oraz tablicą multimedialną, również nową pracownię che-
miczną z przygotowanymi do ćwiczeń stołami, sprzętem laboratoryj-
nym i dygestorium oraz wiele ciekawych pomocy z fizyki, biologii, 
geografii i matematyki. Wykonywane z ich pomocą doświadczenia 
zapewniają dużo ciekawsze lekcje i większe zrozumienie zachodzą-
cych w świecie procesów. 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową szkoły: 
www.1lo-lask.pl, w zakładce „Dla kandydata” znajdują się informacje 
na temat naboru w roku szkolnym 2020/2021 oraz filmiki z dni otwar-

I  Liceum Ogólnokszta łcące  im.  Tadeusza  Kośc iuszki  w Łasku proponuje  absolwentom szkół 
podstawowych,  którzy  zechcą rozpocząć  1  września  2020 r.  naukę w naszej  szkole ,   k lasy: 
humanistyczno –  językową,  matematyczno –  f izyczną i  b io logiczno –  chemiczną. 

tych, które umożliwią poznanie naszego Liceum i mogą być pomocne 
w wyborze szkoły.

Poznajcie nas na razie wirtualnie, a jak tylko to będzie możli-
we - zaprosimy ósmoklasistów do Liceum. W tej chwili możecie  
się umawiać indywidualnie na rozmowę o szkole oraz jej obejrzenie  
– tel. 43 675 35 26.

Małgorzata Ziarnowska 
dyrektor

Ósmoklasistko! Ósmoklasisto! 
Warto zastanowić się, jakie masz plany na 

przyszłość? Czego lubisz się uczyć? Co chciał-
byś robić w przyszłości? Pamiętaj! Kiedy wy-
bierasz szkołę , wybierz ją z pasją. Masz szansę 
nigdy tej decyzji nie żałować. Liceum w ZSM-T 
w Ostrowie to szkoła do akcji specjalnych, dla 
młodych ludzi z pasją i charakterem... czyli dla 
Ciebie. 

Od września 2020 roku proponujemy na-
ukę w czterech klasach, każda z inną dawką 
adrenaliny:
- klasa wojskowa,
- klasa policyjna,
- klasa pożarniczo – ratownicza,
- klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkowa 
dla dziewcząt).

oferta zespołu szkół mundurowo – technicznych w ostrowie
Nasza szkoła jest inna niż wszystkie licea, bo przygotowuje do zawodów: policjant, żołnierz, strażak 
- ratownik. Zajmujemy się również kompleksowo indywidualną ścieżką kariery każdego z naszych 
uczniów. Każdemu uczniowi gwarantujemy udział w międzynarodowej wymianie młodzieży - Program 
Erasmus +. NOWOŚĆ 2020! - klasa sportowa dla dziewcząt (piłka siatkowa).
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W ramach prac remontowych wykonane zostanie wzmocnienie 
istniejącej jezdni bitumicznej warstwą asfaltu i położona będzie nowa 
nawierzchnia ścieralna z asfaltu o grubości do 4 cm. po zagęszczeniu. 
Utwardzone zostaną pobocza. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwa-
rancji na wykonane prace. 

16 kwietnia br. wykonawca rozpoczął prace polegające na oczysz-
czaniu poboczy drogi w Sowińcach i Strupinach. Zakończenie inwestycji 
planowane jest 20 lipca br. Termin zakończenia prac może ulec zmianie. 

Podczas wykonywania robót budowlanych nastąpią czasowe ograni-
czenia w ruchu. Prosimy użytkowników drogi o wyrozumiałość i zasto-
sowanie się do poleceń wykonawcy robót.

nowe inwestycje droGowe
7 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie remontu i konserwacji dróg  
w gminie Buczek. Wykonawca za kwotę 551 158,38 zł brutto wykona prace na dwóch 
odcinkach dróg, tj. remont drogi gminnej Malenia - Strupiny - Sowińce na odcinku  
2,28 km i konserwację drogi wewnętrznej w Czestkowie F na odcinku 0,295 km. 

Gmina Buczek pozyskała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł w ramach projektu 
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020”.  

Za otrzymane środki zakupiono 24 nowoczesne laptopy firmy Dell. Sprzęt posiada profesjonalne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie zajęć zdalnych. Zakupiony sprzęt 
zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Buczku i w Czestkowie. 

są już laptopy z proGramu „zdalna szkoła”

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie  
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Urząd Gminy w Buczku informu-
je, iż tężnia przy ulicy Głównej w Buczku bę-
dzie nieczynna do odwołania.

tężnia 
nieczynna



wykonanie Budżetu Gminy 
Buczek za rok 2019
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Źródłem finansowania planowane-
go deficytu budżetowego w wysokości 
1.766.835,60 zł miały być kredyty i pożycz-
ki. W trakcie roku budżetowego kwota kre-
dytów i pożyczek została zastąpiona nad-
wyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych, 
co oznacza sfinansowanie deficytu własnymi 
środkami, bez konieczności zaciągania zo-
bowiązań.

W ciągu roku budżetowego gmina otrzy-
mała dotacje celowe na realizację zadań 
własnych i zleconych, subwencję oświato-
wą, wyrównawczą, pozyskiwała środki ze-
wnętrzne w postaci dotacji celowych oraz 
środków z budżetu UE. Na koniec roku 2019 
po zmianach planu wykonanie przedstawiało 
się następująco:

1) na plan dochodów w kwocie 
27.696.995,15 zł. wykonanie wyniosło 
28.234.886,38 zł, co stanowi 101,94% pla-
nu. Z tego: 

a) dochody bieżące, plan 24.639.807,15 zł, 
wykonanie 25.114.469,70 zł

b) d o c h o d y  m a j ą t k o w e ,  p l a n 
3.057.188,00 zł, wykonanie 3.120.416,68 zł

2) struktura dochodów bieżących gminy 
przedstawia się następująco:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
wykonanie wyniosło 4.457.761,00 zł

b) dochody z tytułu udziału we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób praw-
nych, wykonanie wyniosło 6.653,56 zł

c) dochody z tytułu subwencji ogól-
nej, wykonanie wyniosło 5.203.424,00 zł; 
(gmina Buczek korzysta z subwencji „dla 
gmin biednych” w wysokości 853 tys. zł, 
jest na poziomie wszystkich gmin wiej-
skich w powiecie łaskim, jednak niektórzy 
mówią, że żyjemy z lotniska, a jednak wi-
dać, że dochody gminy są poniżej średniej 
i otrzymujemy subwencje dla gmin bied-
nych)

d) dochody z tytułu dotacji i środ-
ków na cele bieżące, wykonanie wyniosło 
7.836.036,24 zł

e) pozostałe dochody bieżące  
7.610.594,90 zł, w tym: podatek od nieru-
chomości 4.102.576,32 zł, z czego: - od osób 
prawnych 3.545.197,30 zł 

3) Struktura dochodów majątkowych gmi-
ny przedstawia się następująco:

a) dochody ze sprzedaży majątku, wy-
konanie wyniosło 791.130,00 zł; (działki na 
osiedlu truskawkowym)

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje, wykonanie 
wyniosło 2.329.286,68 zł 

4) Na plan wydatków w kwocie 
28.464.346,35 zł wykonanie wyniosło 
26.691.552,11 zł, co stanowi 93,77% planu. 
Z tego:

a) wydatki bieżące, plan 23.520.423,85 zł, 
wykonanie wyniosło 21.867.566,85 zł

b) wydatki majątkowe, plan 4.943.922,50 zł, 
wykonanie wyniosło 4.823.985,26 zł. Wy-
datki majątkowe sfinansowane były bez za-
ciągania pożyczek (cieszy duża ilość inwe-
stycji od wielu lat).

5) Struktura wydatków majątkowych 
gminy przedstawia się następująco. Na 
plan wydatków majątkowych w wysoko-
ści 4.943.922,50 zł, wykonanie wyniosło 
4.823.985,26 zł, co stanowi 18,07% wydat-
ków wykonanych ogółem. 

Przy realizacji budżetu gminy Buczek 
zwrócono szczególnie uwagę na to, aby był 
on realizowany prawidłowo, zgodnie z pla-
nem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, 
pilności i celowości. Przy planowaniu bu-
dżetu kierowano się zasadą ostrożności, to 
znaczy, że dochody planowano na realnym 
poziomi, natomiast wydatki z uwzględnie-
niem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost 
kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne 
wydatkowanie środków. Takie podejście do 
realizacji budżetu dało wskaźnik 101,94% 
wykonania dochodów budżetowych oraz 
oszczędne wykonanie wydatków na pozio-
mie około 93,77%. Nie wpływało to jednak 
na obniżenie jakości i standardu realizowa-
nych przez gminę Buczek zadań.

W załączniku nr 6 przestawiono kwoty 
udzielonych z budżetu gminy Buczek dota-
cji podmiotowych i celowych dla jednostek 
należących i nienależących do sektora finan-
sów publicznych:

1) w dziale 921- Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego, udzielono dotacji pod-
miotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w wysokości 550.000,00 zł oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku 
w wysokości 179.256,00 zł na działalność 
bieżącą tych jednostek. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Buczku, składając informację 
z wykonania planu finansowego wykazała 
kwotę 176.444,73 zł jako wydatki pokryte 
z dotacji. Kwota 2.811,27 zł pozostała z roz-
liczenia dotacji wpłynęła na rachunek budże-
tu gminy do końca stycznia 2020 r. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku, skła-
dając informację z wykonania planu finan-
sowego wykazał kwotę 520.204,75 zł jako 
wydatki pokryte z dotacji. Kwota 29.795,25 zł 
pozostała z rozliczenia dotacji, wpłynęła na 
rachunek budżetu gminy do końca stycznia 
2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Szczegółowe opisy realizacji 
planu finansowego GOKiS w Buczku oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bucz-
ku, stanowią odpowiednio załącznik nr 13  
i nr 14 do niniejszego sprawozdania;

2) w dziale 600 – Transport i łączność, 
udzielono dotacji celowej dla gminy Łask 
w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowa-
nie linii autobusowej na trasie Łask - Bu-
czek. Gmina Łask rozliczyła dotację zgodnie 
z zawartym porozumieniem

3) w dziale 926 - Kultura fizyczna - udzie-
lono dotacji na zadania z zakresu sportu 
- Klubowi Sportowemu „Tęcza” z siedzi-
bą w Brodni, Brodnia Górna 29, Gminne-
mu Klubowi Sportowemu „Orkan Buczek” 
z siedzibą w Buczku, ul. Spółdzielczej 1 - 
w łącznej wysokości 370.000 zł. Wszystkie 
kluby rozliczyły dotację w terminie, zgodnie 
z zawartymi umowami

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska udzielono dotację na 
wymianę piecy na gazowe w łącznej wyso-
kości 9.000,00 zł - 2 wnioski po 3.000,00 zł, 
oraz 2 po 1.500,00 zł. Wszystkie dotacje 
rozliczono w terminie, zgodnie z zawartymi 
umowami.

W roku 2019 podejmowane były stara-
nia mające na celu pozyskanie dodatkowych 
środków z zewnątrz. Są to następujące środ-
ki:

- złożono wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o przyznanie środków z Tereno-
wego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na budowę/modernizację dróg rolniczych. 
Środki zostały przyznane w wysokości 
30.622 zł. Jednak wobec faktu pojawienia się 
dodatkowych środków w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych i braku możliwości 
łączenia dotacji zrezygnowano ze środków 
Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. 
Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 
103113E Kowalew” ostatecznie otrzymano 
kwotę 346.400,00 zł. od wojewody łódzkie-
go z Funduszu Dróg Samorządowych

- złożono wnioski do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw 

Budżet gminy Buczek na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą z dnia 16 stycznia 2019 roku.  
Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco: dochody 23.826.662 zł, wydatki 25.493.497,60 zł.
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wykonanie Budżetu Gminy Buczek za rok 2019
lokalnych w sołectwach Kowalew, Syca-
nów i Bachorzyn. Zrealizowano trzy projek-
ty „Ocalić od zapomnienia” - sołectwo Ba-
chorzyn, „Tutejsi” - sołectwo Kowalew oraz 
„Smaki Sycanowa” - sołectwo Sycanów. Po-
zyskane środki to kwota 30.000,00 zł 

- złożono wniosek do wojewody łódz-
kiego w ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
rok 2019 na zadanie pn. „Przebudowę dro-
gi gminnej nr 103115E Buczek-Józefatów”. 
W czerwcu 2019 roku otrzymaliśmy infor-
macje o dofinansowaniu tego zadania w wy-
sokości 50% kosztów inwestycji. Zadanie 
zostało zrealizowane, a ostateczna kwota 
dotacji to 655.028,00 zł

- w pierwszym półroczu 2019 roku 
złożono wniosek o środki na moderniza-
cje stołówki szkolnej działającej w Szkole 
Podstawowej w Buczku. W czerwcu 2019 
roku podpisana została umowa na realiza-
cję tego przedsięwzięcia na kwotę 24.985 
zł. Środki zostały uruchomione w ramach 
zadania wynikającego z wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. Ostatecz-
nie środki z dotacji zostały wykorzystane 
w kwocie 22.512,00 zł

- w pierwszym półroczu 2019 roku pod-
pisano umowę o środki w Ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie 
pod nazwą „Uczmy się dla Życia”. Wniosek 
realizowany jest przez Szkołę Podstawową 
w Czestkowie. W 2019 roku udało się zreali-
zować projekt na kwotę 529.514,23 zł. Dofi-
nansowanie z budżetu Unii Europejskiej wy-
niosło 501.264,23 zł. Wkład własny został 
wniesiony w postaci wkładu finansowego 
oraz rzeczowego. Wkład własny finansowy 
wniesiony przez gminę Buczek w 2019 roku 
wyniósł 8.000,00 zł, natomiast wkład wła-
sny rzeczowy - w postaci kosztów udostęp-
nienia sal szkolnych na potrzeby realizacji 
projektu – 20.250,00 zł. W ramach realizacji 
projektu „Uczymy się dla życia” stworzono 
nową pracownię komputerową, pracownię 
przedmiotów ścisłych oraz pracownię do-
stosowaną do prowadzenia zajęć dla dzieci  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

- w celu wyposażenia pracowni kom-
puterowej zakupiono nowe meble, 13 kom-
puterów stacjonarnych, 15 tabletów, sprzęt 
multimedialny oraz urządzenie wielofunk-
cyjne, zainstalowano nową instalację elek-
tryczną oraz sprzęt do internetu, zmoderni-
zowano instalację internetową. W pracowni 
przedmiotów ścisłych wymieniono wszyst-
kie meble na nowe, zakupiono przenośne 
laboratorium, wyposażono pracownię w 10 
laptopów, i pomoce dydaktyczne do nauki 
chemii, fizyki i matematyki. Nową pracow-

nię dostosowaną do potrzeb uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wy-
posażono w nowe meble, zestaw multime-
dialny, magiczną ścianę, urządzenie wielo-
funkcyjne, 2 stoły podświetlane, programy 
edukacyjne, specjalne pomoce dydaktyczne, 
artykuły plastyczne, basen z piłkami oraz po-
moce do prowadzenia zajęć sensorycznych. 
Całkowita wartość projektu - 768.151,24 zł., 
wkład własny - 56.500,00 zł, dofinansowa-
nie - 711.651,24 zł

- w styczniu 2019 roku gmina złożyła 
wniosek o pozyskanie funduszy z Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 Województwa Łódzkiego na budowę 
mikroinstalacji fotowoltaicznych dla miesz-
kańców gminy. Wniosek obejmuje wybu-
dowaniem 110 instalacji w indywidualnych 
gospodarstwach domowych spełniających 
wymogi RPO. Planowany koszt inwestycji 
wynosi 2.479.000 zł. Możliwe jest pozyska-
nie dofinansowania w kwocie 1.760.000 zł. 
Do wniosku zostaną wykorzystane projekty 
instalacji wykonane w roku 2016. Obecnie 
oczekujemy na podpisanie z mieszkańcami 
umowy dofinansowania. Zadanie realizowa-
ne będzie w 2020 roku

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego o przyznanie środków 
z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
zdanie pod nazwą „Rozbudowa i przebu-
dowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej 
wraz z niezbędną infrastrukturą”. 23 lute-
go 2018 roku podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim na przyznanie pomocy. 
Środki na to zadanie na rok 2018 wprowa-
dzone zostały uchwałą z 20 grudnia 2017 
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Buczek na rok 2018. W trakcie realizacji za-
dania dokonano zmian w planie wydatków 
spowodowanych przeniesieniem realizacji 
zadania na rok 2019. Środki na to zadanie na 
rok 2019 wprowadzone zostały 16 stycznia 
2019 roku w następujących klasyfikacjach: 
75412 § 6057 w wysokości 250.587,00 zł, 
75412 § 6059 w wysokości 157.338,00 zł. 
W trakcie realizacji zadania nie dokonano 
zmian w planie wydatków

- w roku 2017 złożono wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego o przyznanie środków 
z budżetu UE w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
zdanie pod nazwą „Budowa targowiska sta-
łego Mój Rynek z infrastrukturą techniczną 
w gminie Buczek”. W dniu 20 lutego 2018 
roku podpisano umowę z Urzędem Marszał-
kowskim na przyznanie pomocy. Środki na 
to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały 
uchwałą z dnia 20 grudnia 2017 roku. W trak-
cie realizacji zadania dokonano zmian w pla-
nie wydatków spowodowanych przeniesie-

niem realizacji zadania na rok 2019. Środki  
na to zadanie na rok 2019 wprowadzone dnia  
16 stycznia 2019 roku w wysokości 1 062 633 zł.

Wydatki pokrywane są dochodami 
z opłaty za odbiór odpadów w około 53%. 
Zgodnie z przedstawioną Radzie Gmi-
ny Buczek kalkulacją, aby pokryć koszty 
w całości z opłaty za odbiór odpadów staw-
ka od osoby powinna wynieść około 20 zł 
za odpady segregowane. Radni w roku 
2019 nie zgodzili się na tak drastyczne 
podwyższenie opłat (z 5 zł na 20 zł). Staw-
ki podniesiono o 100% w stosunku do obo-
wiązujących w roku 2018 tj. 10 zł od osoby 
w przypadku segregacji odpadów i 20 zł. 
od osoby w przypadku odpadów niesegre-
gowanych od dnia 1 lutego 2019 roku. Rok 
2020 niesie ze sobą zupełnie nowe zasady 
gospodarki odpadami w związku z nowe-
lizacją ustawy. W chwili obecnej trwają 
przygotowania do przeprowadzenia prze-
targu. Wysokość opłaty za odpady komu-
nalne będzie znana po przeprowadzeniu 
przetargu w czerwcu br. 

Podkreślam, że jednym z najważniej-
szych zadań dla budżetu gminy Buczek jest 
nieobciążanie nadmiernymi podatkami na-
szych mieszkańców. Poziomu podatków 
i opłat lokalnych nie zmieniano od wielu lat. 
Niski poziom opłat za wodę i odprowadza-
ne ścieki nadawało nam miano jednej z naj-
tańszych gmin w Polsce. Pragnę podkreślić 
że taką politykę „taniej gminy” chciałbym 
kontynuować w najbliższych latach. Jednak 
czynniki zewnętrzne takie jak: podwyżki 
cen energii elektrycznej o około 40%, pod-
wyżki płac nauczycieli, zmiany przepisów 
w zakresie gospodarki odpadami powodują, 
rosnące koszty.

Rok 2019 był dla budżetu gminy dość 
trudny, między innymi ze względu na zmia-
ny w trakcie roku budżetowego zasad wyna-
gradzania nauczycieli. Subwencja oświatowa 
nie rekompensuje w pełni wydatków na wy-
nagrodzenia. Do samych wynagrodzeń na-
uczycieli gmina Buczek musi dopłacać około 
2.000.000 zł. Łącznie z pozostałymi zadania-
mi oświatowymi, takimi jak: dowóz uczniów, 
bieżące utrzymanie szkół, oddziały zerowe, 
przedszkole - gmina Buczek musi dołożyć 
do subwencji oświatowej około 4.300.000 zł.

Kończąc sprawozdanie chciałbym pod-
kreślić, że mimo problemów z jakimi bory-
kamy się przez ostatnie lata, głownie z po-
wodu czynników zewnętrznych, finanse 
gminy Buczek są stabilne i na chwilę obecną 
niczym nie zagrożone. Bedę w dalszym cią-
gu starał się robić wszystko, aby opłaty i po-
datki nie wzrastały nadmiernie, a naszym 
mieszkańcom żyło się lepiej.

Bronisław Węglewski
wójt gminy
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łaski zBiornik jest
- Panie Profesorze, czym się będzie róż-

nił zbiornik „Zajączek” od innych tego typu 
sztucznych akwenów?

- Konstrukcja tego obiektu będzie zawierała 
innowacyjne rozwiązania, które pozwolą unik-
nąć toksycznych zakwitów. Gdy przed laty po 
raz pierwszy poznałem projekt zbiornika, zapy-
tałem burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, 
czy w okresie lata akwen bę-
dzie zakwitał. To było istotne 
ze względu na rekreacyjne wy-
korzystanie zbiornika. Posta-
nowiliśmy zmierzyć się z tym 
problemem, przeprowadzając 
liczne badania, m.in. zawartych 
w wodzie fosforanów i innych 
związków chemicznych trafia-
jących do Grabi m.in. z pól. Wy-
kryliśmy też, że do rzeki dostają 
się szkodliwe związki z oczysz-
czalni ścieków w Dobroniu. 
Początkowo nie braliśmy pod 
uwagę takiej sytuacji, bo prze-
cież oczyszczalnia powinna 
neutralizować nieczystości, ale 
rzeczywistość była inna. Nasze 
badania i obserwacje czynione 
w różnych warunkach pogo-

Rozmowa z prof. dr. hab.  Maciejem Zalewskim z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
dowych wykazały jednak, że przez około 100 
dni w roku w zbiorniku może być bardzo dobra 
woda, dlatego zaproponowaliśmy nowatorskie 
rozwiązanie polegające na tym, że nowy zbiornik 
będzie odporny na niekorzystne procesy hydro-
logiczne. 

- Na czym polega ten nowatorski sposób 
zaprojektowania akwenu?

- Obok istniejącego zbiornika „Zajączek” 
powstanie powyżej drugi nowy akwen, do któ-
rego przez sto dni w roku puszczana będzie 
automatycznie woda czysta, nie stwarzająca 
zagrożenia dla życia biologicznego i wypoczy-
wających. Było to możliwe dzięki precyzyjne-
mu rozpracowaniu hydrologii, uwzgledniającej 
wiele elementów, m.in. wymagane przepływy, 

- Nie posiadamy jeszcze  projektu  uprawniającego nas do uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika, gdyż opracowanie 
projektu  technicznego budowlanego będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji  inwestycji, co obecnie jest procedowane – mówi zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska. 

Oto więcej szczegółów na ten temat. Projekt nosi nazwę „Budowa 
wielofunkcyjnego zbiornika wodnego ŁASK, jako rozwiązania modelo-
wego dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnie-
niem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu”. Prace nad przygotowaniem 
i realizacją ww. inwestycji trwają od 2014 r. w ramach prac przygoto-
wawczych opracowano następujące dokumenty będące podsumowaniem 
przeprowadzonych badań i analiz:
1. Diagnozę stanu istniejącego procesów ekologicznych i warunków 
hydrologicznych obszaru zlewni bezpośredniej planowanego zbiornika 
wodnego „Zajączek” na rzece Pisi w Łasku przy ul. Rzecznej. Raport 
końcowy opracowany przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohy-
drologii Polskiej Akademii Nauk, 2015. 
2. Inwentaryzację przyrodniczą obszaru położonego w Łasku, pomiędzy 
rzeką Grabią, drogą wojewódzką a bocznicą kolejową, wraz z propozy-
cją rozwiązań chroniących środowisko w kontekście planowanej budowy 
zbiornika wodnego na rzece Grabi, 2016. Opracowana przez Europejskie 
Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. 
3. Raport z wykonania badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego 
na rzece Pisi”, 2018. Opracowany przez Europejskie Regionalne Cen-
trum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.
4. Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne w rejo-
nie projektowanego zbiornika wodnego w Łasku z dnia 21.06.2019 r. 
5. Koncepcję programowo-przestrzenną dla przedsięwzięcia „Budowa 
wielofunkcyjnego zbiornika wodnego ŁASK, jako rozwiązania modelo-
wego dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnie-
niem adaptacji dorzeczy do mian klimatu.
6. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego 
zbiornika wodnego ŁASK, jako rozwiązania modelowego dla zrówno-

najpierw decyzja środowiskowa

ważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji do-
rzeczy do zmian klimatu”.

Wymienione opracowania pozwoliły wystąpić z wnioskiem o wyda-
nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
W trakcie postępowania o wydanie decyzji regionalny dyrektor ochrony 
środowiska nałożył na gminę obowiązek wykonania raportu odziaływa-
nia na środowisko i określił zakres raportu. Obecnie gmina oczekuje na 
stanowisko dyrektora Zlewni Wód Polskich, który określić ma zakres 
opracowania raportu oddziaływania na środowisko planowego przedsię-
wzięcia. Spodziewamy się, że do końca maja takie stanowisko otrzyma-
my. Dopiero po określeniu przez Wody Polskie zakresu raportu będzie 
można zlecić opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, który 
warunkuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji inwestycji. 

Opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko złożony zostanie również do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i na tej podstawie inwestycja będzie wpisana do Aktualiza-
cji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i decyzji wodno-prawnej, gmi-
na będzie przygotowana do wyboru wykonawcy szczegółowych opraco-
wań projektowych budowlanych, które pozwolą uzyskać pozwolenie na 
budowę. W celu wyboru wykonawcy robót budowlanych niezbędne będą 
także projekty wykonawcze, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. 
W związku z szacowanymi kosztami inwestycji budowy zbiornika, wy-
noszącymi wstępnie ok. 20 mln zł, realizacja inwestycji możliwa będzie 
przy pomocy środków zewnętrznych, dlatego też gmina zabiega o uję-
cie tego przedsięwzięcia we wszelkich możliwych dokumentach strate-
gicznych i pojawiających się planach państwowych oraz województwa 
łódzkiego.
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dla nas priorytetem

Maciej Zalewski urodził się w 1950 roku 
w Warszawie. W 1973 roku ukończył biolo-
gię na Uniwersytecie Łódzkim, pisząc pracę 
magisterską na temat metodyki badań ekosys-
temów rzek. Już po trzecim roku studiów pra-
cował przez dwa miesiące jako wolontariusz 
w Instytucie Nenckiego w Warszawie, gdzie 
zajmował się energetyką ekologiczną. W roku 
1977 uzyskał doktorat na UŁ za pracę poświę-
coną produktywności zespołów ryb w rzekach 
o różnym zanieczyszczeniu. Dziewięć lat póź-
niej habilitował się rozprawą na temat mecha-
nizmów regulujących dynamikę zespołów ryb 
w rzekach różnych stref klimatycznych. Roz-
prawę opublikowano jako serię prac w brytyj-
skich czasopismach naukowych oraz podręcz-
niku Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). Przedstawiona w pracy 
habilitacyjnej koncepcja Zalewskiego posłuży-
ła do sformułowania kluczowego pytania eko-
hydrologii - o integrację hydrologii i ekologii. 

profesor maciej zalewski
Nowoczesna koncepcja ekohydrologii, budząca zainteresowanie na całym świecie, zrodziła się w Polsce. Jej twórcą jest  
prof. Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN. Od kilkunastu lat jest stałym 
współpracownikiem UNESCO i nadzoruje projekty badawcze tej organizacji.

W ciągu kolejnych lat Zalewski opubliko-
wał w kraju i za granicą liczne prace naukowe 
(samodzielne lub pisane we współpracy z in-
nymi badaczami) na temat hydrologii, które 
innym uczonym dają podstawę do rozwijania 
tej dziedziny wiedzy na całym świecie. Jest 
założycielem Katedry Ekologii Stosowanej na 
Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni-
wersytetu Łódzkiego. Od 2000 roku jest dyrek-
torem Międzynarodowego Centrum Ekologii 
Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku działa 
w Radzie Gospodarki Wodnej przy Ministrze 
Ochrony Środowiska. 

Jest ceniony jako naukowiec nie tylko 
w Polsce. Od kilkunastu lat prowadzi stałą 
współpracę z UNESCO. W latach 2001 - 2004 
był członkiem Rady Naukowej Regionalne-
go Biura UNESCO ds. Nauki w Wenecji. Od 
1989 do 1996 roku pełnił funkcję przewodni-
czącego grupy roboczej w ramach programu  
UNESCO MAB (Man and Biosphere) – „Role 

and Land/Water Ecotones in Lanscape Mana-
gement and Restoration”. Od roku 1997 kieruje 
jednym z projektów realizowanych w ramach 
Międzynarodowego Programu Hydrologiczne-
go UNESCO „Ecohydrology”. Jest także prze-
wodniczącym grupy roboczej Europejskiej Ko-
misji ds. Rybactwa EIFAC FAO.

ale i gwałtowne opady w dorzeczu czy duże su-
sze. Nasz projekt koncepcji programowo-prze-
strzennej jest już gotowy, to co teraz będzie się 
działo – to jest już niejako poza nami. Mogę 
jedynie powiedzieć, że słowa uznania należą 
się dla burmistrza Łasku, który zdecydował 
się na nowatorski projekt, który może stano-
wić prototypowy model rozwiązań w zakresie 
małej retencji dla całej Polski. Gdyby nie takie 
podejście do tej inwestycji, mielibyśmy trady-
cyjny akwen, ze wszystkim jego mankamenta-
mi odczuwanymi zarówno przez mieszkańców, 
jak i przyrodę.

- Na czym polega wielofunkcyjny cha-
rakter akwenu w Łasku?

- Najważniejsza funkcja tego zbiornika to 
rekreacja, ale będzie on też spełniał rolę reten-
cyjną, dodatkowo będzie służył wędkarzom, 
ważna też będzie jego funkcja edukacyjna. 
Chcemy, by w tym nowym akwenie było dużo 
ryb drapieżnych np. szczupaków czy sanda-
czy.

- Nowy zbiornik będzie się znajdował 
w sąsiedztwie „Natury 2000”, to teren od lat 

zielony i ekologicznie atrakcyjny. Czy tak 
duża inwestycja nie przyniesie szkody istnie-
jącej faunie i florze w rejonie Grabi?

- Zachowujemy wszystko to, co jest atrak-
cyjne ekologicznie, a ponadto poprawiamy 
stan ekologii, wszak nowy zbiornik będzie 
korzystnie oddziaływał na biocenozę rzeki, 
zwiększy się też rezerwa wody, co w okresie 
suszy będzie miało coraz większe znaczenie 
dla życia biologicznego, ponadto wzbogacamy 
biocenozę. Dzięki nowemu akwenowi poprawi 
się jakość i czystość wody, odżyją tereny pod-
mokłe wzdłuż rzeki Grabi i wokół zbiornika. 
Dodatkową atrakcją będzie przepławka, umoż-
liwiająca np. zimą wejście ryb do zbiornika 
Znakomicie położony nowy akwen poprawi 
retencyjność Grabi, dostosuje się też do zmie-
niającego się klimatu

- Z doświadczenia wiemy, że nawet naj-
lepsze opracowania projektowe po zreali-
zowaniu są niejednokrotnie czymś innym 
– czy zatem nie boi się Pan, że podobnie 
będzie z tym prototypowym zbiornikiem 
w Łasku?

- Każde nowe rozwiązanie wymaga skom-
plikowanych badań, precyzji i obserwacji,  
by można było wykluczyć nieścisłości czy błę-
dy. Poświęciliśmy temu zbiornikowi dużo czasu 
i inwencji. Przedyskutowaliśmy też wszystkie 
aspekty tej inwestycji hydrologicznej. Chodziło 
nam przede wszystkim o to, by znaleźć zrozumie-
nie np. u władz samorządowych Łasku. Jeśli to 
zrozumienie będzie – jestem optymistą. Dodam 
jeszcze, że zadeklarowałem doradztwo inwesty-
cyjne, bo zbiornik ten jest dla nas priorytetem.

(P)

Fot. M. Zalewski

Fot. M. Zalewski

Fot. E. Kiedrzyńska



harcerstwo to tylko BieGanie po lesie…  
czy aBy na pewno?

14 maj 2020 r.

Często wśród młodych ludzi, szczególnie w naszym wieku, panuje 
przekonanie, że bycie harcerzem to bycie ograniczonym różnymi zasa-
dami, tytułowe bieganie po lesie i ogólnie rzecz biorąc coś, czym nie 
chcemy chwalić się przed znajomymi. Mało z nas jednak wie, że są to też 
niezapomniane do końca życia wspomnienia, umiejętności i zdolności, 
które w niezwykle dużym, i ciągle zwiększającym się stopniu są przy-
datne w dorosłym życiu. Być może jesteście ciekawi jakie, a ja chętnie 
wam odpowiem.

Nie da się zaprzeczyć, że Związek Harcerstwa Polskiego, którego 
osobiście jestem członkiem i pełnię funkcję instruktorską, jest organiza-
cją hierarchiczną, w której panują pewne zasady. Ale jest też niezwykle 
unikalnym w swojej istocie ruchem, który stawia na pełne spektrum roz-
woju człowieka, niezależnie od jego wieku. Rozpoczynając od pogłę-
bienia wartości, które młody człowiek wyznaje, i stworzeniu przestrzeni 
do rozwoju osobowości, przez naukę podczas zabawy i pracy w grupie, 
podczas której może odkryć lub rozwijać swoje pasje, kończąc na po-
znawaniu nowych osób i zawiązywaniu przyjaźni na lata lub całe życie. 

Czy wiedzieliście, że nawet największe światowe media twierdzą,  
iż aktualny bądź były harcerz to w firmie skarb? Według artykułu opu-

Cześć! Nazywam się Jakub Nowakowski i część z Was może kojarzyć mnie z korytarzy naszej szkoły. Oprócz bycia licealistą, od prawie 
pięciu lat jestem też harcerzem w hufcu ZHP Łask. Jeśli kogoś z was zaciekawił tytuł tego artykułu, to zachęcam do przeczytania 
części poniżej, w której, mam nadzieję, trochę przybliżę wam, jak to „bieganie po lesie” wygląda od wewnątrz!

blikowanego na łamach hiszpańskojęzycznego wydania magazynu „For-
bes”, będącego jednym z najbardziej prestiżowych czasopism na świecie 
poświęconych tematyce gospodarczej i biznesowej, uznano, że zatrud-
nienie w firmie osób niegdyś działających w harcerstwie może korzyst-
nie wpłynąć zarówno na atmosferę panującą w przedsiębiorstwie, jak 
i na osiągane przez nie wyniki. Mało tego, nawet na facebooku może-
my znaleźć grupę „Zatrudnię Harcerza” (15 tys. członków), która skupia 
pracodawców znacznie chętniej przyjmujących do swoich firm właśnie 
członków ZHP.

Umiejętności takie jak: zdolność do pracy w grupie, kreatywność, 
odpowiedzialność oraz empatia, są coraz częściej cenione przez osoby 
szukające pracowników do swoich firm, a właśnie tego uczymy się będąc 
harcerzami. 

Często młodzi boją się dorosłości i tego co ze sobą niesie, boją się 
odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Na swoim przykładzie mogę 
powiedzieć, że ja czegoś takiego nigdy nie odczułem. Bycie drużyno-
wym drużyny starszoharcerskiej, czyli skupiającej młodych w wieku do-
tychczas gimnazjalnym, nauczyło mnie, jak to jest być odpowiedzialnym 
za czyjeś dobre samopoczucie, rozwój osobisty i przede wszystkim bez-
pieczeństwo.

Wyobraźcie sobie, że jesteście rekruterami wielkich firm. Czy wa-
szym zdaniem wolontariat wpisany w CV kandydata do pracy, jest czymś 
dzięki czemu zyska w waszych oczach? Od kilku lat mówi się, że tak 

właśnie jest. Bycie wolontariuszem świadczy, że ktoś potrafił dawać 
z siebie wszystko, pracując np. na rzecz drugiego człowieka niczego za 
to nie oczekując. Więc czy nie będzie dawać jeszcze więcej, kiedy ktoś 
mu za to zapłaci? Odpowiedź pozostawiam wam.

A teraz, abstrahując od pracy i korzyści materialnych, a skupiając 
się na zwyczajnym życiu i byciu człowiekiem. W trakcie swojego har-
cerskiego życia poznałem setki wspaniałych ludzi rozsianych po całej 
Polsce i świecie. Każdy z nich wniósł do mojego życia coś nowego, 
unikalnego, wielu z nich nigdy nie zapomnę. Wolontariat nauczył mnie,  
jak pięknie jest pomagać ludziom i sprawiać, że na ich twarzach pojawia 
się uśmiech. Osobiście mogę powiedzieć, że dawanie ludziom radości,  
to jedna z rzeczy, które sprawiają, że chce mi się żyć i działać, niezależ-
nie od trudności, jakie się przede mną pojawią. 

Mam nadzieję, że nie zanudziłem was na śmierć tym co napisałem. 
Liczę, że choć trochę przybliżyłem wam temat, ale jest to niezwykle 

trudne, bo żeby go wyczerpać musiałbym pisać i pisać… Ale gdybyście 
byli czegoś ciekawi, to chętnie odpowiem na wasze pytania na fejsie!

Pozdrawiam, trzymajcie się podczas tej kwarantanny!
Jakub Nowakowski 

I LO w Łasku
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Urodził się 22 września 1907 roku w rodzinie rolnika Szczepana 
i Marianny w Miączynie k. Hrubieszowa, w dawnym woj. lubelskim. 
Gimnazjum kończy w Zamościu, potem studiuje medycynę na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie (1927-1933). Jako chirurg przez po-
nad trzy lata pracuje w Kobylnikach, kierując ośrodkiem zdrowia w tej 
miejscowości, a potem we Frampolu. Po wybuchu wojny zostaje ordyna-
torem oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Biłgoraju, leczy 
też w ośrodku zdrowia.

Wojna dostarcza mu wielu doświadczeń. Jako lekarz dzieli tragiczny 
los rodaków, ale w każdej sytuacji stara się nieść pomoc drugiemu czło-
wiekowi. Gdy przetacza się walec wojny, kieruje szpitalem we Włoda-
wie. Jest już doświadczonym medykiem, jednocześnie z konieczności 
kieruje oddziałem chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym. Jego 
żona Helena pracuje także jako lekarka. 

Powojenna rzeczywistość nie jest łatwa dla Polaków. Doktor wraz  
z żoną i dwoma córkami szuka swojego miejsca na Ziemi. Trafia do Płoc-
ka, potem w 1954 roku do Szprotawy, a cztery lata później jest już w Ła-
sku. Jak wynika z zachowanych dokumentów, ta ostatnia przeprowadzka 
wiąże się z wieloma problemami – zanim dojdzie jesienią 1958 roku do 
przeprowadzki do Łasku, musi uzyskać na to zgodę Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Zielonej Górze. Dostaje taką akceptację, ale wymaga to 
uzyskania dodatkowo wielu „papierków”, zgód… 

 Ówczesny Łask jest innym miastem niż ten współczesny, a i szpital 
nie ma nic wspólnego z istniejącym dziś obiektem. Miasto boryka się 
z wieloma problemami, brakuje pracy, głównie dla kobiet, daje o sobie 
znać głód mieszkań, służba zdrowia działa w bardzo trudnych warun-
kach. Doktor szybko poznaje miasto i ludzi. Pracuje w miejscowym szpi-
talu, jednocześnie przyjmuje pacjentów w ośrodku zdrowia. Choć praca 
zawodowa mocno go absorbuje, znajduje czas i na działalność społeczną. 
A w mieście i regionie jest co robić. Kieruje miejscowym Oddziałem 
PCK, jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Łasku, zakłada koło fi-
latelistów „Łask-Miasto”, organizując przez wiele lat dziesiątki wystaw. 
„Jako miłośnik znaczka pocztowego zachęca znajomych i przyjaciół do 
zbierania małych papierowych dzieł sztuki i tworzenia filatelistycznych 
zbiorów tematycznych” – pisze Jerzy Witaszczyk. 

Filatelistyka w tamtych latach jest nie tylko interesującą pasją. Izolowana 
od Zachodu Polska, podobnie zresztą jak wiele ówczesnych krajów socjali-
stycznych, złakniona jest kontaktów ze światem. Mały znaczek pocztowy jest 
swoistym wielkim oknem na świat, pozwala poznawać inne kraje, umożliwia 
międzynarodowe kontakty. A ponadto dostarcza interesującej wiedzy. 

Początkowo Doktor działa na dziewiczym polu, ale szybko swoją 
pasją zaraża spore grono mieszkańców Łasku. Daje im dobry przykład, 
opracowując zbiór „Walka z gruźlicą”, zaprezentowany potem na wysta-
wie okręgowej w Łodzi i nagrodzony srebrnym medalem. Jego zbiory 
tematyczne prezentowane są na wielu wystawach krajowych i zagranicz-
nych. Laury zdobywają też inni filateliści.

- Dla mnie przez lata Doktor był mentorem – wspomina jego przy-
jaciel prawnik Henryk Hajdukiewicz. - We wspomnianym kole filateli-
stycznym zgromadził niemal całą łaską elitę, czyli miejscową inteligen-
cję, którą jednocześnie angażował do wspierania wielu potrzebujących. 
Sam nie stronił od bezinteresownej pomocy lekarskiej udzielanej wielu 
ubogim mieszkańcom Łasku.

Zarówno wspomniana praca społeczna, jak i zawodowa zjednują mu 
wielu przyjaciół i sojuszników. Jest człowiekiem powszechnie lubianym, 
łagodnym, nigdy z nikim się nie kłóci. To ważne. Ma dar zjednywania 
sobie ludzi. Jak wspomina łaski prawnik specjalizujący się przez lata  
w prawie procesowym i egzekucyjnym H. Hajdukiewicz, przyjaźni się  
z wieloma mieszkańcami, m.in. z małżonkami Wilhelmem i Marią Radek 
– lekarzami weterynarii, adwokatem Jerzym Podziemskim, profesorką Li-
ceum Ogólnokształcącego Jadwigą Zajdową oraz lekarzami pracującymi 
w Łasku, w tym z Marią Gorzuchowską-Sumorok, Krzysztofem Sumoro-
kiem, Janem Lasotą, Leszkiem Fidorem, Leszkiem Szurogajło. Spotkania  

michał  kowal i k
Mało kto dziś o nim pamięta, choć kilkadziesiąt lat temu był w Łasku postacią znaną i docenianą. Był medykiem,  
ale i działaczem społecznym oraz pasjonatem. To między innymi z jego inicjatywy rozkwitł w mieście ruch filatelistyczny,  
a Łask dzięki garstce miłośników znaczka pocztowego stał się miastem znanym w całym kraju. Mowa o doktorze Michale 
Kowaliku, który nie był rodowitym mieszkańcem Łasku, ale związał się z tym miastem na dobre i złe.

i turystyczne wyprawy służą poznawaniu kraju, ale i zacieśnianiu przyjaź-
ni, która okazuje się bezcenna m.in. w działalności społecznej.

Jak wspomina H. Hajdukiewicz, w latach osiemdziesiątych XX 
wieku z inicjatywy Doktora i przy współpracy z Jerzym Podziemskim, 
ks. Józefem Naruszewiczem, dyrekcją miejscowego szpitala, Ligą Ko-
biet Polskich i Łaskim Domem Kultury powstała nieformalna instytucja 
wspomagająca rodziny w sytuacjach kryzysowych. Jako medyk i bie-
gły sądowy znał doskonale potrzeby ludzi z trudem dających sobie radę  
w niełatwych dla Polaków czasach. 

Doktor znany był też z tego, że pomagał ludziom młodym, stając się ich 
mentorem. Zapewne miało to związek z jego młodzieńczą przynależnością 
do tzw. Czarnej Trzynastki, czyli Szczepu Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 
Harcerstwu i jego ideałom pozostał wierny do końca swojego życia.

Także wspomniana turystyka jest jedną z jego pasji. Poświęcał jej 
sporo czasu, zwiedzając z rodziną i przyjaciółmi całą Polskę. W zbiorach 
H. Hajdukiewicza zachowało się sporo zdjęć z tych wypraw. 

Nie udało mi się poznać osobiście Doktora, choć sporo słyszałem  
o jego działalności społecznej i pasjach. Zmarł niespodziewanie w jed-
nym z łódzkich szpitali 31 maja 1981 r. Pochowany został na cmenta-
rzu w Poznaniu, tam też spoczywa jego małżonka Helena, która odeszła  
z tego świata trzynaście lat później. W ślady lekarskiego małżeństwa Ko-
walików poszła jedna z jego córek. Niestety, obydwie córki zamieszkały  
w innych miastach kraju. Mimo usilnych starań nie udało mi się nawią-
zać kontaktu z rodziną Doktora.

Ludzie żyją wokół nas, są aktywni na różnych polach, wydaje nam 
się, że tak będzie zawsze. W pewnym momencie odchodzą, znika też nie-
postrzeżenie pamięć o nich. A gdy jeszcze wyprowadzają się z naszych 
stron, jak to było z dr. Kowalikiem, urywa się ślad… A szkoda. Doktor 
M. Kowalik nie zasłużył na zapomnienie. Co prawda przed kilkudziesię-
cioma laty uhonorowano go medalem „Za Zasługi dla Miasta Łasku”, 
ale zarówno moim zdaniem, jak i nielicznych jego przyjaciół, zasłużył 
na coś więcej. Może z okazji zbliżającej się 40. rocznicy śmierci Doktora 
łascy radni upomną się o ulicę jego imienia!

(RP)



16 maj 2020 r.

W tym bezprecedensowym okresie pracownicy ŁDK zrobili wszyst-
ko, co w ich mocy, by podnosić na duchu i aktywizować zamkniętych  
w domach bywalców kultury. Otuchy dodawali internautom poprzez róż-
nej maści filmiki instruktażowe na YouTube (pracownie taneczne „Elfi-
ki” i „Wena”; pracownie plastyczne: „Kreatywny Zakątek”, „Malagowo”, 
Sensoplastyka; pracownia szachowa, teatr „Rebelia”, modelarstwo Artura, 
oraz liczne konkursy (dla najmłodszych -„Zgagadujki”, „Najbardziej opty-
mistyczny konkurs literacki na lepiej”, konkurs fotograficzny - „Po(wido-
ki) z czasów kwarantanny”, czy konkurs na najzabawniejszego gifa).

Na facebooku ŁDK każdego dnia wklejane są linki z ciekawymi in-
spiracjami, kreatywnymi zabawami dla dzieci, wirtualne podróże po mu-
zeach, tutoriale, czy specjalnie wyselekcjonowane muzyczne kawałki.

Aleksy Nowak z pracowni „Kolec” oraz Agnieszka Świstek z „Ma-
lagowa” przygotowali niecodzienne artystyczne kolorowanki dla dzieci 
i młodzieży (można pobrać je na stronie www.laskidomkultury.com.pl).

Na szczególną uwagę zasługują także innowacyjne pomysły pracow-
ników ŁDK, takie jak podcasty (patrz. Podcastowy Dom Kultury), czyli 
internetowe audycje o różnorodnej tematyce. Całkiem świeżą inicjatywą 
jest profil facebookowy „Kulturalny Łask”, tablica na której zamieszcza-
ne są wszelkie wydarzenia kulturalne, interesujące warsztaty, innowacyj-
ne rozwiązania, a także problemy, z jakimi boryka się obecnie kultura. 

Na facebooku powstała odrębna strefa dla młodych miłośników 
wirtualnych gier - „Łask na Rifcie”. Warto wspomnieć, że pomysł na 
ten turniej to inicjatywa łaskiej młodzieży, wyjątkowo zaangażowanej  
w rozwój kulturalny naszego miasteczka. 

Dla wytrawnych melomanów pojawił się także profesjonalny kanał 
na YT „3 x M – Michał Mówi Muzyką”, poświęcony muzycznym no-
winkom, gustom, płytom, koncertom (zwłaszcza tym organizowanym  
w ŁDK). Jeśli chcecie mieć wpływ na dobór artystów odwiedzających 
Łaski Dom Kultury – zaglądajcie tam koniecznie, komentujcie i przed-
stawiajcie swoich muzycznych faworytów. 

Na stronie ŁDK online utworzono także specjalną strefę dla poetów, 
pt: „I bądź tu mądry i pisz wiersze!”. To rodzaj intymnego bloga, na któ-
rym nawet debiutujący literaci mogą publikować swoje liryczne przemy-
ślenia (jeśli trzymacie literackie skarby w szufladzie - możecie je prze-
słać anonimowo, pod pseudonimem lub sygnując swoim nazwiskiem na 
maila: kontakt@laskidomkultury.com.pl).

Stan pandemii spowodował, że uaktywniliśmy także elektroniczną 
wersję „RamPaPam”, którą znajdziecie na stronie Łaskiego Domu Kul-
tury. Roi się tam od felietonów, recenzji płyt, koncertów, książek i seriali. 
„Ponadczasowe płyty”, „Filmy na czas epidemii”, „Książki dobre nie tylko 
w kwarantannie” to tylko niektóre z cykli, które będą się tam pojawiać.

Seniorzy na facebooku Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
mogą za jednym kliknięciem myszki posłuchać fragmentów literackiej 
klasyki, obejrzeć wirtualny wykład bądź dowiedzieć się ciekawostek  
o dobroczynnych skutkach ziołolecznictwa (patrz. audycje „Niezłe Ziół-
ko”). Bez wychodzenia z domu mogą podzielić się emocjami związany-
mi z izolacją, porozmawiać, pochwalić się wiosennym ogródkiem czy 
skomentować czyjś wiersz.

Oprócz strony internetowej, facebooka i kanału YouTube, aktyw-
nie działa także Instagram ŁDK. Każdego dnia pracownicy tej placówki 

łaski dom kultury online
Układy taneczne, pociągnięcia pędzla, próby orkiestry dętej czy wspólne wierszopisanie… W okresie pandemii praktycznie 
cała działalność ŁDK przeniosła się do sieci. Nawet życie seniorów z Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku… 

(czasem także członkowie ich rodzin) fotografują się tam z książką, pły-
tą winylową lub obrazem, tworząc oryginalne hybrydowe portrety (tzw. 
sleeveface). W ten sposób – czasem żartobliwy, czasem groteskowy - za-
chęcają do korzystania z wszelkich zasobów kultury. 

A wszystko to dla uśmiechu, pogody ducha, ku pokrzepieniu serc. 
Bądźcie z nami i z kulturą! Twórzmy więzi! Choćby online.

Anna Sobczak
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Anna Krankowska reprezentująca KWW Łączą nas Kozuby 
została radną wybraną w wyborach uzupełniających, które odbyły  
26 kwietnia 2020 r. w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym wsie: 
Nowe Kozuby i Stare Kozuby. Tym samym zastąpiła dotychczaso-

śluBowanie nowej radnej
Podczas XVIII sesji Rady Gminy Sędziejowice w dniu 6 maja br. nowa radna Anna Krankowska 
złożyła ślubowanie. Choć sesja odbywała się w trybie zdalnym z wykorzystaniem łączności 
elektronicznej, to ślubowanie było transmitowane i zostało złożone w obecności przewodniczącego 
Rady Gminy Jarosława Bartczaka. Stosowne zaświadczenie stwierdzające wybór, odczytała  
i przekazała radnej przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Marta Krążyńska.

wego radnego z tego okręgu Jarosława Owczarza, który 23 grudnia 
2019 r. zrzekł się mandatu.

Życzymy realizacji zamierzonych planów i pomysłów oraz satys-
fakcji z pełnienia tej ważnej społecznie funkcji.

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom oraz Druhom 
najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i  mienia ludzkie-
go  oraz niesienie pomocy potrzebującym,  to działania wpisane w co-
dzienną służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji 
oraz powodem do dumy,  a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam 
w codziennej działalności.

dz i eń  strażaka

Jarosław Bartczak
przewodniczący 

Rady Gminy Sędziejowice

Bogdan Grącki
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Strażacy tradycyjnie  4 maja, w dniu imienin swojego 
patrona św. Floriana, obchodzą Dzień Strażaka. 
Z reguły świętowanie odbywa się w poszczególnych 
jednostkach OSP w powiązaniu z jubileuszem danej 
straży. W tym roku planowane obchody 110. rocznicy 
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, 
ze względu na występującą sytuację epidemiczną 
odbędą się w innym, nieustalonym jeszcze terminie.

Obchody 90-lecia OSP w Sobiepanach, 2019 rok

Dariusz Cieślak
wójt gminy Sędziejowice

Witacze spełniają rolę informacyjno-pro-
mocyjną i są ważnym elementem infrastruktu-
ry każdej gminy. Osoby przejeżdżające przez 
gminę Sędziejowice, z pewnością zwrócą uwa-
gę na nie, a być może zatrzymają się w cen-
trum, by dowiedzieć się więcej o jej historii, 
walorach przyrodniczych i miejscowych atrak-
cjach. W związku z tym, że witacze wykonane 
były dużo wcześniej, Urząd Gminy dokona ak-
tualizacji treści. Jeżeli macie pomysły, co mo-
głoby znaleźć się na nowej oprawie, zachęca-
my do podsyłania swoich propozycji na adres: 
promocja@gminasedziejowice.pl

efektowna wizytówka Gminy
Od kilku dni osoby przejeżdżające przez 
gminę Sędziejowice są witane i żegnane 
przez dwa witacze, które umiejscowione 
zostały przy wjazdach na teren gminy przy 
drodze wojewódzkiej nr 481. Jeden od 
strony północnej przy zjeździe z wiaduktu 
w miejscowości Rososza, drugi od strony 
południowej na skraju lasu w obrębie 
miejscowości Siedlce i Zamość. 



zostań w domu i pochwal się 
swoimi wypiekami

18 maj 2020 r.

Spokojnie można przyznać, że od samego 
początku podejmując pracę w sędziejowickiej 
książnicy, przyszła z konkretnym planem i po-
mysłem na placówkę przyjazną i otwartą dla 
wszystkich mieszkańców. Chodziło o zmia-
nę tradycyjnej wypożyczalni i czytelni w pla-
cówkę spójną ze środowiskiem. Poświęcała jej 
rozwojowi każdą chwilę, jakby troszczyła się 
o kogoś najbliższego sercu. 

Nasza Beatka, bo tak się do niej wielu 
zwracało, stworzyła też iście rodzinną atmosfe-
rę, aby wszyscy korzystający z biblioteki czuli 
się tu jak u siebie w domu, nie wykluczając jej 
nielicznej załogi. Klimat otwartości i służenia 
ludziom udzielił się bibliotekarkom, stażyst-
kom i wolontariuszom, często współpracują-
cym z biblioteką. Tym samym od 2010 r. GBP 
w Sędziejowicach całkowicie zmieniła swój 
wizerunek w środowisku lokalnym poprzez 
„wyjście do ludzi”.

Niezależnie od wypełniania statutowych 
obowiązków kierującej biblioteką główną 
w Sędziejowicach i filiami w Marzeninie, 
Pruszkowie i Siedlcach, p. Beata angażowała 
się w większość przedsięwzięć realizowanych 
przez samorząd gminny, takich jak organiza-
cja dożynek, dni strażaka, obchodów rocznic 
i świąt państwowych. W ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek w 2011 r. wyposażyła bi-
bliotekę w nowoczesny sprzęt komputerowy 
oraz podjęła długofalowe szkolenie całej kadry 
bibliotecznej, nawiązała kontakty z biblioteka-
mi w powiecie i kraju. Jednocześnie postawiła 
sobie za cel jak najbliższą współpracę z czytel-
nikami, zgromadzenie wokół siebie ludzi, któ-
rzy pragną działać na rzecz innych. Dużo czasu 
poświęcała też gromadzeniu regionaliów, pisa-
niu artykułów prasowych i okolicznościowych 
wydawnictw. Biblioteka systematycznie orga-
nizowała spotkania literackie, wystawy, kon-
kursy, gry i zabawy, spotkania w ramach DKK, 
zajęcia informatyczne, wyjazdy do kin, teatrów 
i muzeów, a także wycieczki krajowe i zagra-
niczne. Nawiązała stałą współpracę z placów-
kami oświatowymi, ŚDS w Sędziejowicach, 
GOK w Sędziejowicach, Towarzystwem Spo-
łeczno-Kulturalnym GS, LGD „Dolina Rzeki 
Grabi”, z ochotniczymi strażami pożarnymi, 
kołami gospodyń wiejskich i sołectwami, orga-

dyrektorka BiBlioteki z duszą
Taką aurę samorządowej instytucji kultury może stworzyć tylko ktoś nietuzinkowy. Pani Beata Magdziak po blisko 
10 latach sprawowania funkcji dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, od początku maja br. 
podjęła nowe życiowe wyzwanie, opuszczając, jak określiła, to „odchowane z troską swoje dziecko”. 

nizując wraz z miejscową społecznością wspól-
ne akcje i imprezy. Działania biblioteki skie-
rowane były do wszystkich środowisk i grup 
wiekowych, a szczególnie dzieci i młodzieży, 
osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Dlate-
go placówki z reguły były pełne ludzi, a prze-
strzeń gminy była wielką otwartą biblioteką. 

Wśród szeregu podejmowanych przedsię-
wzięć przypomnijmy najważniejsze:
- wkład w organizację w 2013 r. obchodów 150. 
rocznicy bitwy pod Sędziejowicami, wydanie 
publikacji „150. rocznica Powstania Stycznio-
wego na Ziemi Sędziejowickiej” oraz Kalenda-
rza okolicznościowego o tym samym tytule
- przygotowanie i wydanie publikacji dla 
Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejowice  
w 50. rocznicę istnienia
- współudział w organizacji I Moratorium 
w Sztuce ku pamięci Jerzego Groszanga 
w 2014 r.
- coroczne akcje Narodowego Czytania –  
8 edycji 
- VIII edycji Rajdu Rowerowego po gminie Sę-
dziejowice „Odjazdowy Bibliotekarz”       
- konkurs specjalny „25 lat samorządności” 
Równać Szanse 2015 pod patronatem Prezy-
denta RP – efektem wydawnictwo dokumen-
tujące sędziejowicki samorząd w latach 1990-
2015 
- Program Równać Szanse 2016: Wesele Sę-
dzieja w 1050. rocznicę chrztu Polski” oraz 
spektakl teatralny „Sędziejowe wesele” 
- Działaj Lokalnie „Sędziejowickie Dziedzic-
two” 2015 i 2016 – opracowanie 8 questów tu-
rystyczno-krajoznawczych związanych z gmi-
ną Sędziejowice oraz strony internetowej 
- realizacja projektu Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce „Złota galeria postaci zasłużo-
nych”
- realizacja projektu Muzeum Historii Polski 
„Patriotyzm Jutra” z wycieczkami dla niepeł-
nosprawnych i publikacją „Kapliczki i przy-
drożne krzyże gminy Sędziejowice”
- realizacja projektu dla bibliotekarzy z ca-
łej Polski z wizytą studyjną „Wizyta za jeden 
uśmiech”
- przygotowanie i przeprowadzenie I Gminnego 
Forum na Rzecz Młodych w ramach konkursu 
specjalnego Równać Szanse Lokalne Fora

Konkurs pod taką nazwą ogłoszony przed Wielkanocą przez Urząd Gminy 
Sędziejowice został rozstrzygnięty. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział i przesłali zdjęcia swoich wypieków. 

- zorganizowanie wizyty Kazimierza Burnata 
oraz wydanie publikacji „Kazimierz Burnat na 
Ziemi Sędziejowickiej”.

Pani Beata Magdziak posiada wyjątkową 
osobowość oraz kwalifikacje i umiejętności 
praktyczne, legitymuje się dyplomem magi-
stra filologii polskiej, ukończyła studia pody-
plomowe w zakresie wiedzy o kulturze, a także 
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji na-
ukowej oraz studia licencjackie - filologia an-
gielska. Ukończyła też Szkołę Liderów PAFW, 
uzyskała wysoką lokatę w konkursie „Dzien-
nika Łódzkiego” pn. Kobieta Przedsiębiorcza 
Województwa Łódzkiego 2015, Człowiek roku 
2016 w kategorii Kultura oraz została odzna-
czona Medalem „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” MKiDN w 2016 r. 

W ostatnim dniu pracy wójt gminy  
Dariusz Cieślak złożył Beacie Magdziak po-
dziękowania za lata dobrej i owocnej współ-
pracy, za wspieranie działań i inicjatyw sa-
morządu, za dynamiczny rozwój biblioteki 
i zaangażowanie na rzecz społeczności naszej 
gminy. Podobne podziękowania i wdzięczność  
za wieloletnią współpracę wyraził także prze-
wodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak 
podczas XVIII sesji zwołanej w trybie zdal-
nym. Przedstawiciele władz gminy życzyli  
p. Beacie nowych wyzwań, sukcesów i dobrej 
współpracy w ramach podjętej nowej funkcji 
dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach.

Mirosław Potasiak

Do rozlosowania było 7 nagród ufundo-
wanych przez: OVER Group, Społeczną Aka-
demię Nauk w Zduńskiej Woli oraz wójta 
gminy Sędziejowice. Gratulujemy wszystkim 

szczęśliwcom i prezentujemy listę zwycięz-
ców: Anna Komorowska, Maja Sobala, Kamila 
Andrzejewska, Kasia Sobala, Rafał Sołdecki, 
Klaudia Otocka oraz Karolina Piątek.
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Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom 
Urzędu Gminy Widawa, jednostek organizacyjnych oraz radnym życzę 
pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji po-
trzeb społeczności lokalnej.

Wszystkim osobom przyczyniającym się do propagowania idei 
samorządności na terenie gminy Widawa  składam serdeczne gratu-

30-lecie samorządów terytorialnych
27 maja 2020 roku minęła trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin. Były to pierwsze po ponad półwieczu 
wolne wybory w Polsce. Doprowadziły one do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. W ten 
sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku. 
Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez 
odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. 

lacje i podziękowania za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju 
naszej gminy.

Dziękując za owocną współpracę życzę niesłabnącego zapału, wy-
trwałości w tej ważnej odpowiedzialnej służbie.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Ze względu na pandemię koronowirusa i bez-
pieczeństwo uczestników uroczystość przecięcia 
wstęgi odbyła się w wąskim gronie osób. W uro-
czystości wzięli udział: naczelnik Wydziału In-
westycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi mł. insp. Mariusz Adamczyk, ko-
mendant powiatowy policji w Łasku insp. Piotr 
Bielewski, zastępca komendanta powiatowego 
policji w Łasku mł. insp. Robert Krawczyk, ko-
mendant komisariatu policji w Widawie asp. szt. 
Radosław Błaszczyk, wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk. 

To podniosła chwila, bowiem wiele lat zabie-
gów o powstanie nowego komisariatu dziś przy-
niosło wymierny efekt. Budowa nowego komisa-
riatu rozpoczęła się w minionym roku na działce 
przekazanej przez gminę Widawa. Koszt całkowi-
ty budowy to ponad 3 miliony złotych. Komisariat 
będzie obsługiwał gminę Widawa i Sędziejowice.

  Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

otwarcie noweGo komisariatu
W dniu  21  kwie tn ia  2020  r.  o twarto  nowy  budynek  Komisar ia tu  Po l i c j i  w  Widawie . 

Sprzęt został dostarczo-
ny do Urzędu Gminy Wi-
dawa w dniu 20.04.2020 r., 
następnie został przeka-
zany do Zespołu Szkół  
w Widawie oraz do Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Chociwiu. Dy-
rektorzy szkół wytypowa-
li uczniów i nauczycieli,  
z którymi podpisali umo-
wy użyczenia sprzętu  
i przekazali sprzęt niezbęd-
ny do realizacji kształcenia 
na odległość.

Magdalena Paliwoda

Grant dla szkół podstawowych w widawie
W dniu 2 kwietnia 2020 r. gmina Widawa złożyła wniosek o przyznanie grantu pn. Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Otrzymaliśmy dofinansowanie  
w wysokości 59 982,18 zł. Gmina dołożyła 1 615,82 zł. W ramach projektu zostało zakupionych 20 nowoczesnych  
laptopów z wbudowanym procesorem 5 generacji wraz z oprogramowaniem oraz 2 tablety. 
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Zarówno handlujący, jak i klienci zobowiązani będą do przestrzega-
nia przepisów prawa oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj.:
1. na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży mogą przypadać 4 osoby 
z włączeniem osób prowadzących obsługę straganu
2. klienci podczas zakupu towaru są zobowiązani nosić rękawice jednorazowe,
3. co najmniej raz na godzinę sprzedawca jest zobowiązany dokonywać 
dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi

wraca handel na tarGowisko
Informuję, iż  na terenie targowiska przy ul. Kiełczygłowskiej w miejscowości Widawa został zniesiony zakaz handlu.

4. należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy oraz pomiędzy 
klientami (2 metry)
5. osoba handlująca powinna regularnie i dokładnie myć ręce wodą 
z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (mini-
mum 60%).

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

Szanowni Państwo, w grudniu 2019 roku u ośmioletniej mieszkanki 
gminy zdiagnozowano nowotwór mózgu - germinalny złośliwy wydzie-
lający. Nadia Świstek w dniu 30 grudnia 2019 roku przeszła bardzo po-
ważną operację usunięcia guza mózgu, operacja udała się, lecz guz zaata-
kował wszystkie nerwy wzrokowe z lewej strony, które podczas tej ope-
racji zostały usunięte. Diagnoza po operacji była jedna - Nadia już nigdy 
nie będzie widziała na lewe oko. Lekarze dają nadzieję, że dziewczynka 
będzie widziała chociaż na jedno oko. W ciągu czterech miesięcy Nadia 
została poddana bardzo intensywnemu leczeniu onkologicznemu. Szpital 
dla dziewczynki zamienił się w drugi dom, a walka o życie Nadii stała 
się głównym celem życiowym jej rodziców. Obecnie dziewczynka jest po 
czterech cyklach chemioterapii, która przynosi pozytywne efekty. Brak 
dalszych przerzutów, a wyniki badań kontrolnych napawają optymistycz-
nie, wskazując na stabilizację stanu zdrowia dziewczynki. Obecnie Nadia 
wraz z rodzicami codziennie uczęszcza na radioterapię celem kontynuacji 
leczenia. Cały czas pozostaje w marzeniach Nadii i jej rodziców kwestia 
powrotu wzroku oka prawego. Koszt leczenia dziewczynki zapewne bę-
dzie bardzo wysoki i przekroczy możliwości finansowe rodziny.

odwołano Bal charytatywny
Komitet Organizacyjny VI Balu Charytatywnego w gminie Widawa na rzecz Nadii Świstek z Rudy informuje, iż zaplanowany  
na dzień 23 maja 2020 roku bal nie mógł się odbyć z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, który występuje na terenie naszego kraju. 

Drodzy Państwo, w tej bardzo trudnej sytuacji dla rodziny i dla nas 
wszystkich, ze względu na sytuację epidemiologiczną, pozostańmy 
w nadziei, że Nadii uda się pokonać chorobę, a nam w dogodnym i bez-
piecznym dla wszystkich momencie zorganizować akcję charytatywną 
i pomóc tej wyjątkowej rodzinie.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym dla rodziny Nadii in-
formujemy, że rodzina posiada subkonto, na które można dokonywać in-
dywidualnych wpłat:

Fundacja AVALON – bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym  
04- 620 Warszawa, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1

Numer rachunku bankowego: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
z dopiskiem Świstek 13398 

Komitet Organizacyjny – wójt gminy Widawa, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widawie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
Chociwiu, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w  Chociwiu im. Jana 
Pawła II, Koło Gospodyń Wiejskich „Chociwianie”.

Agnieszka Leopolska

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godz. 6.00 i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym przy drodze utwardzonej,  
do której jest swobodny dojazd.
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna)
- metale (złom metalowy) o kodzie 20 01 40
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory)
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia)
- urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki)
- zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm)
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze.  
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
W GMINIE WIDAWA   22-29 czerwca 2020 r.

„EKO-REGION” sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
tel. (+48) 44 888-08-15 fax (+48) 44 888-08-18, www.eko-region.pl e-mail:sekretariat@eko-region.pl

Miejsca zbiórki

Brzyków, Dąbrowa Widawska, Dębina, Izydorów, Kąty, Kocina, Korzeń, Osieczno,  
Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B. Witoldów, Zabłocie.

Chrusty, Grabówie, Kolonia Ochle, Kolonia Zawady, Ochle, Wola Kleszczowa, Zawady,  
Zborów

Józefów k.Klecza, Klęcz, Las Zawadzki, Lucjanów, Łazów, Raczynów, Restarzew  
Cmentarny, Restarzew Środkowy, Sarnów, Sewerynów. Wincentów.

Chociw, Chrząstawa, Goryń, Ruda.

Górki Grabiańskie, Ligota, Podgórze, Widawa ulice.

Józefów Widawski, Patoki, Rogoźno, Świerczów,

Termin zbiórki

22 czerwca 
(poniedziałek)

23 czerwca 
(wtorek)

24 czerwca 
(środa)

25 czerwca (czwartek)

26 czerwca (piątek)

29 czerwca (poniedziałek)
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Gdy poznałem go bliżej w Łodzi, zapraszał 
mnie niejednokrotnie do swojego mieszkania, 
znajdującego się przy ulicy Piotrkowskiej, 
w pobliżu legendarnej „Magdy”. Snuł opowie-
ści o świecie, pięknych kobietach i koniach, 
ale bezustannie wracały tematy dotyczące Ła-
sku. Dlatego któregoś dnia zapytałem go, skąd 
w jego życiu wziął się ten łaski epizod. 

- Stąd pochodziła moja żona. To małe mia-
steczko zafascynowało mnie, podobnie jak 
jego mieszkańcy, choćby poeta Światopełk 
Karpiński czy fryzjer Wesoły. Zresztą łascy 
rzemieślnicy to byli wielkiej klasy fachowcy, 
specyficzna małomiasteczkowa elita, np. sto-
larze czy cukiernicy. A tutejsze liceum! - to 
świetna szkoła ze znakomitym historykiem 
i malarzem dyrektorem Józefem Krasoniem na 
czele, podobnie jak Powiatowy Dom Kultury, 
którym przez wiele lat kierował Józef Ryszard 
Sarosiek. Miałem wielką satysfakcję z obser-
wowania Łasku i uczestniczenia w życiu mia-
steczka.

Jan Janiszewski, bo o nim mowa, nie po-
chodzi z tych stron, na świat przychodzi  
4 października 1917 roku w Lublinie, ale Gim-
nazjum im. Ignacego Paderewskiego kończy 
już w Poznaniu. W Rawiczu przez trzy lata od-
bywa służbę wojskową w Korpusie Kadetów  
nr 3. Przez dwa lata studiuje w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, następnie w Szkole 
Głównej Planowania i Statystyki. Lata okupa-
cji spędza na Kielecczyźnie, pomagając bratu 
w administrowaniu majątkiem.

Po wojnie przydają się jego zdolności lin-
gwistyczne, pracuje więc jako tłumacz w han-
dlu zagranicznym. W Łasku poznaje przyszłą 
żonę Halinę, tu przychodzi na świat jego syn 
Wojciech. Przez trzy lata uczy języka niemiec-
kiego w łaskim Liceum Ogólnokształcącym. 

niepospolity jotan
To była niesamowita postać. W krajobrazie ówczesnego Łasku wyróżniał się pod wieloma względami 
i wywoływał krańcowo różne opinie, ale nikt nie może mu zarzucić, że był postacią bezbarwną  
i  przeciętną. Posiadał wielką wiedzę, nie brakowało mu energii, pasji twórczej i fantazji.

Wtedy też, jak pisze Jerzy Witasz-
czyk „powróciły jego młodzieńcze 
ciągoty do pisania, a w łaskim ra-
diowęźle prowadził lokalne audy-
cje”. Pisze też liczne artykuły dru-
kowane w lokalnej prasie, podpisu-
jąc je: „Jotan”.

Mieszka wówczas w domu przy 
ul. Warszawskiej 24. W drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych uka-
zuje się „Głos Powiatu Łaskiego”. 
W latach 1956-1957 Jan Janiszew-
ski jest jego redaktorem. Pisze nie 
tylko lakoniczne informacje z życia 
powiatu, ale i felietoniki i komenta-
rze, bliska mu jest satyra. W 1959 
roku współpracuje z „Dziennikiem 
Łódzkim”. Rozgłośnia Polskiego 
Radia w Łodzi nadaje jego audy-
cje satyryczne. Jest aktywny także 
w życiu kulturalnym Łasku, wspo-
magając w doborze repertuaru lu-
bianą niegdyś przez mieszkańców 
„Kapelę znad Grabi”.

Podczas jednego ze spotkań 
opowiada mi o trudnej pracy tłumacza. Swoje 
refleksje i spostrzeżenia chce zawrzeć w przy-
gotowywanej do druku książce „Z notatek tłu-
macza”:

- Dzięki pracy tłumacza mogłem zwiedzić 
kawał świata. Znam język francuski, niemiec-
ki i angielski. Poznałem nieźle Europę, trochę 
Azję. Jako przedstawiciel i tłumacz Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy spotykam kiedyś 
w Genewie w Sali Zagubionych Kroków Ja-
pończyka i słyszę: „Janek - Jokohama!” Joko-
hama to było jego nazwisko. Mówił, że gdyby 
Chopin żył, chciałby go poznać. Innym razem 
w Taszkiencie w gabinecie jednego z dyrekto-

rów wisiał portret Awicenny. Dał mi przekład 
jednego z utworów o kobiecie. Jak się okazało, 
kiedyś w Krakowie poznał Zosię, nie dziwię się 
więc, że Napoleon i Balzac ulegli Polkom…

Ucząc w szkole języków obcych Jani-
szewski stosuje niekonwencjonalne metody. 
Chłopakom daje gazety sportowe, dziewczy-
nom zaś żurnale mody, by tłumaczyli artyku-
ły, bo czytanki w podręcznikach mogły obrzy-
dzić naukę. 

W 1959 roku z jego inspiracji powsta-
je Grupa Literacka „Grabia 59”. Jest w niej 
m.in. Eugeniusz Iwanicki, Kazimierz Świe-
gocki i kilku innych młodych utalentowanych 
twórców. Niektórzy z nich wypłyną z Łasku 
na szerokie wody poezji, literatury, dziennikar-
stwa i nauki. Są ewenementem w skali kraju,  
zaś w Łasku przez kilkadziesiąt lat tworzą swo-
isty kulturalny ferment. 

Janiszewski jest cenionym twórcą, 
współpracuje m.in. z łódzkimi dziennikami,  
ale i „Karuzelą” oraz „Odgłosami”. Potem wy-
daje dwie książki: „Dowolnie na koń” i „Muzy 
nad Grabią”, następnie dziennikarską mono-
grafię łaskiego rzemiosła, przygotowuje ko-
lejne pozycje do druku, m.in. tłumaczenie 
opowiadań Barnarda Shawa. Współpracuje  
ze znakomitym fotografikiem Włodzimierzem 
Małkiem i grafikiem Józefem Skoniecznym. 
Niestety, wiele z tych ambitnych planów nie 
udaje mu się urzeczywistnić. Umiera 5 sierpnia 
1990 roku w Łodzi.

Dziś o Janiszewskim pamiętają nieliczni. 
Niedługo minie 30 lat od jego śmierci. „Do-
wolnie na koń” czy „Muzy nad Grabią” przy 
odrobinie szczęścia nabyć można jedynie 
w antykwariatach.

(PO)„Grabia 59”, zdjęcie ze zbioru Michała Targowskiego
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Modystka należy do jednego z ginących za-
wodów. Można go zdobyć na drodze kształce-
nia rzemieślniczego. Możliwe jest też szkolenie 
praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy. 

Modystka to kobieta zajmująca się zawodo-
wo wyrabianiem i sprzedażą damskich kapelu-
szy (przeważnie filcowych), czapek oraz ręcznie 
wykonanych dodatków, takich jak: woalki ślub-
ne i pogrzebowe, wianki i dodatki do sukienek 

zawód :  modystka
Czy ktoś jeszcze pamięta?

Coraz rzadziej można zobaczyć w miastach czy na wsiach zakłady rzemieślnicze. Niektóre zawody przestają 
bowiem istnieć, a wraz ze śmiercią odchodzą w zapomnienie rękodzielnicze talenty i swoiste dzieła sztuki. Niestety, 
zapominamy o ludziach, którzy uprawiali rzemiosło, wkładając w to niejednokrotnie całe serce.

komunijnych. Pracę rozpoczyna od dobrania 
materiału i wykonania szablonu do projektu na-
krycia głowy. Narzędzia, którymi się posługuje, 
wymagają od rzemieślnika dużej wiedzy. Bardzo 
ważne jest dostosowanie zamówienia do indywi-
dualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Modystka 
odpowiada za jakość i estetykę wykonanych wy-
robów. Poprzez nadanie im właściwego kształtu 
i wykończenie można stworzyć prawdziwe dzieła 
sztuki. Kapelusz to dodatek, który odmieni każdą 
stylizację i nada jej oryginalnego charakteru. 

Właśnie taką trudną, precyzyjną pracę 
wykonywała w naszym mieście Julia Musiał 
(1899-1956) urodzona w Łasku. Od 1922 roku 
rozpoczęła pracę jako modystka w pracow-
ni kapeluszy przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. 
W okresie okupacji i po wojnie do ok. 1950 
roku, realizowała się w tym zawodzie, prowa-
dząc zakład przy ul. Kościelnej 4 w Łasku. Wy-
czarowane i wykonane przez nią modele kape-
luszy i czapek wybierały zamieszkujące nasze 
miasto przedstawicielki czterech kultur: Polki, 
Niemki, Rosjanki i Żydówki.

Po śmierci Julii Musiał, razem ze zdoby-
tą wiedzą, doświadczeniem i pasją, działalność 
przejęła jej córka Janina Werner. Rozwijała swoje 
umiejętności i talent wykonując pracę chałupni-

Na 
w dworku sulimierskich
Stare dworki szlacheckie i ziemiańskie na zie-
mi łaskiej przeszły już do historii. Do naszych 
czasów przetrwały tylko nieliczne. Po wojnie 
zniknął m.in. dworek w podłaskich Zielęci-
cach, należący niegdyś do zasłużonej dla regio-
nu i kraju rodziny Sulimierskich, na naszych 
oczach dokonują żywota tego typu obiekty w 
Gorczynie i samym Łasku.

Dawne dworki były ważnymi ośrodkami 
polskości, to w nich znajdowali ratunek i opie-
kę powstańcy, w nich przechowywano cenne 
pamiątki związane z Polską, której w okresie 
zaborów nie było przecież na mapach Euro-
py. Dwory kultywowały patriotyzm i ducha 
polskości. Po ostatniej wojnie na skutek walki 
klasowej i tępienia „panów”, te ważne miejsca  
w naszych dziejach skazano na zagładę…

Prezentowane zdjęcie pochodzi ze zbio-
rów Krzysztofa Filipkowskiego, potomka 
wspomnianego rodu Sulimierskich z Zielęcic. 
Wykonane zostało w okresie Bożego Narodze-
nia 1930 roku. Na uwagę zasługuje nie tylko 
wnętrze dworku, po którym do dziś pozostały 
tylko ruiny, ale i ludzie: (od lewej) mężczyzna 
NN, Zofia Sulimierska, Wanda Karpińska, Zbi-
gniew Karpiński i Światopełk Karpiński. Uta-

lentowany poeta Światopełk żył krótko, znako-
micie zaznaczył swoją obecność w urbanistyce 
i architekturze jego brat Zbigniew, duże zasługi 

dla kultury miała także ich siostra Wanda Kar-
pińska z męża Drecka.

(Saw.)

Julia Musiał z córką Janiną, 1944 rok

Ulica Kościelna, w drugim domu od prawej
mieścił się zakład modystki, 
fot. Władysław Wajszczyk

czą. Świadczyła w tym zakresie usługi kolejnym 
pokoleniom łaskowianek i mieszkankom okolic.

Pani Bogumiła Werner (wnuczka Julii Mu-
siał) dołączyła do zacnego grona darczyńców 
łaskiego muzeum, przekazując kilka dobrze 
zachowanych pamiątek z zakładu pracy swojej 
mamy i babci oraz garść wspomnień rodzin-
nych. Bardzo dziękujemy. 

Wkrótce w sali przeznaczonej historii ła-
skiego rzemiosła zaaranżujemy „kącik” po-
święcony temu ginącemu zawodowi. Znajdą 
się tu podarowane główki (formy) drewniane 
do formowania kapeluszy, czapek i toczków 
oraz dwa kapelusze i czapka z lisa.

Zapraszamy do muzeum.
 Lidia Olszewska
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Refleksje te naszły mnie niedawno, gdy po latach odgrzebałem 
w swoim archiwum opasłą teczkę udostępnioną mi przez długoletnią 
i cenioną plastyk województwa sieradzkiego Wandę Kosińską. Przez 
długi okres pracowała i związana była z zapomnianym dziś architektem 
województwa sieradzkiego i znakomitym projektantem Janem Micha-
lewiczem, a owa teczka zawiera nie tylko materiały do biografii tego 
utalentowanego architekta, ale i sporo informacji o utworzonym w 1975 
roku województwie sieradzkim, a szczególnie dokonaniach na polu ar-
chitektury i urbanistyki.

Michalewicz był fanatykiem krajobrazu, kochał przyrodę. Zdawał 
sobie doskonale sprawę z tego, że człowiek musi żyć i zmieniać środo-
wisko, bo taka jest logika naszego rozwoju, ale był zwolennikiem takiej 
ingerencji człowieka, która krajobraz wzbogaca, a nie zubaża. W latach 
siermiężnego socjalizmu narzucającego oszczędne i bezduszne budow-
nictwo klockowe, z płaskimi dachami, był to pogląd raczej mało popu-
larny. Michalewicz był jednak konsekwentny, o czym świadczą jego ory-
ginalne projekty. Do tych wysokich spadzistych dachów namawiał też 
mieszkańców wsi budujących nowe domy. Choć obowiązujące w gospo-
darce centralistycznej rozdzielniki i permanentny deficyt materiałów bu-
dowlanych zdawały się przeczyć takim rozwiązaniom, poglądy Micha-
lewicza spotykały się nie tylko ze zrozumieniem, ale i uznaniem. Z per-
spektywy kilkudziesięciu lat widać doskonale, że miał on rację w stu 
procentach.

Grób Jana Michalewicza, cmentarz w Kolumnie

Nie widzimy ich na co dzień na ulicy, a często nawet nie wiemy, że to wszystko wokół nas zrodziło się najpierw w ich głowach. 
Dopiero po jakimś czasie, gdy „krajobraz” wokół nas jest już ukształtowany, akceptujemy lub nie to co nam narzucił 
projektant. Od niego więc zależy kształt środowiska, w jakim przychodzi nam żyć. Oczywiście upraszczam nieco tematykę, 
bo sprawa jest bardziej skomplikowana, ale nie ulega wątpliwości, że od architekta i urbanisty zależy bardzo dużo.

nikiem ślusarza. Po wojnie kończy gimnazjum w Chrzanowie, potem 
uczy się w Katowicach i Bytomiu, gdzie zdobywa uprawnienia technika 
budowlanego.

Lata 1949-1950 spędza w wojsku, w Szkolnej Kompanii Oficerów 
Rezerwy. W 1950 roku otrzymuje propozycję dotyczącą studiowania 
w Moskiewskim Instytucie Architektury. Gdy w 1956 roku powraca do 
kraju, zostaje projektantem i kierownikiem zespołu architektów w „Mia-
stoprojekcie - Łódź”. W tymże roku zakłada rodzinę, dwa lata później 
na świat przychodzi jego syn Tomasz. W marcu 1964 roku zatrudnio-

Jan Michalewicz, zdjęcie z 1977 r., fot. Włodzimierz Parys

Zajazd „Na Półboru” pod Sieradzem, projekt J. Michalewicz
 

FANATYK KRAJOBRAZU

Kim był Jan Henryk Michalewicz, jakim sposobem trafił do Łasku 
i Sieradza, skąd wzięła się jego pasja projektowania? Gdy pracował w Ła-
sku, w siedzibie dzisiejszego magistratu przy ulicy Warszawskiej 14, gdzie 
znajdowało się jego biuro projektowe, odwiedzałem go niejednokrotnie. 
Nigdy nie odmawiał spotkania z dziennikarzem, zawsze potrafił znaleźć 
dla czytelników jakiś ciekawy temat, niemal „od ręki” wzbogacał go zna-
komitymi rysunkami. A do tego był świetnym rozmówcą, gawędziarzem, 
łączącym w sposób znakomity rzeczowość z interesującą narracją. A do 
tego był człowiekiem życzliwym ludziom, nie wywyższającym się.

Urodził się 12 listopada 1927 roku w Łapanowie koło Bochni w ro-
dzinie nauczycieli. Matka Stanisława z Jaworskich zmarła w 1932 roku, 
zaś ojciec Bazyli - w 1964 roku. Szkołę powszechną Jan ukończył 
w Bochni. W latach 1940-1949 pracuje w chrzanowskiej Fabryce Loko-
motyw, gdzie jest gońcem, pomocnikiem biurowym, a wreszcie pomoc-

ny zostaje w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, naj-
pierw jako zastępca kierownika, a później zastępca dyrektora Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Choć nie brakuje mu typowo 
urzędniczych obowiązków, znajduje czas na to, co najbardziej lubi - pro-
jektowanie.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym 
będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa opracowane 
przez Ministerstwo Sportu:
- zachowanie dystansu społecznego
- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia  na dany obiekt 
sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywa-
nia twarzy)
- ograniczona liczba osób (na jednym boisku może przebywać jednocze-
śnie nie więcej niż 6 osób i 1 trener)

sport w czasie epidemii
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku udostępnia od 4 maja br. część swoich obiektów: stadion przy Armii Krajowej 5a - od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30-20.00, sobota - niedziela w godz. 10.00-18.00 oraz „Orliki” w Łasku i Kolumnie codziennie w godz. 12.00-20.00.

- weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących 
na obiekt)  
- 15-minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających 
obiekt
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każ-
dym użyciu.

Burmistrz Łasku, po konsultacji z dyrektorami: żłobka, przedszko-
li publicznych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały 
przedszkolne, zdecydował o ich otwarciu z dniem 13 maja. Data otwarcia 
została podyktowana dostosowaniem placówek do restrykcyjnych wymo-
gów związanych z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, grupa 
żłobkowa/przedszkolna może liczyć 12 dzieci, a w pewnych uza-

żłoBek i przedszkola Gminne ponownie otwarte
Z końcem kwietnia rząd poinformował o wprowadzeniu kolejnego etapu znoszenia obostrzeń wprowadzonych 
w związku z pandemią koronawirusa. Na liście znalazła się m.in. możliwość otwarcia od 6 maja żłobków  
i przedszkoli. Każdorazowo decyzje w tej spawie miały podjąć organy założycielskie.

sadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można 
ją powiększyć o nie więcej niż 2 dzieci (maksymalnie 14 dzieci  
w grupie). 

Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do żłobka, przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są zobowiązani do zgło-
szenia tego zamiaru dyrektorowi danej jednostki.

MJ

Obecnie, aż do odwołania można korzystać 
tylko z wypożyczalni, czytelnie wraz punk-
tem usług kserograficznych są zamknięte (ich 
otwarcie nastąpi dopiero w IV etapie znosze-
nia ograniczeń). W holu książnicy może prze-
bywać ograniczona ilość osób – maksymalnie 
trzech czytelników, którzy obowiązkowo mu-
szą mieć zasłonięte usta i nos. Konieczna jest 
również dezynfekcja dłoni w korytarzu biblio-
teki. Ważne jest także zachowanie bezpiecznej 
odległości między czytelnikami, a w razie ko-

BiBlioteka już otwarta
Biblioteka Publiczna w Łasku wraz z  f i l iami po prawie dwumiesięcznym zawieszeniu działalności 
otworzyła swoje podwoje 4 maja.  Jednak ze względu na zaistniały stan epidemiczny zmieniły  
się  zasady obsługi  czytelników zgodnie z  zaleceniami GIS i  Bibl ioteki  Narodowej. 

nieczności, należy oczekiwać na swoją kolejkę 
w wyznaczonych miejscach. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo na-
szych czytelników oddawane książki podlegają 
obowiązkowej kwarantannie (po odpowiednim 
okresie, trafiają z powrotem do obiegu) oraz 
ograniczony został wolny dostęp do księgo-
zbioru, książki podaje bibliotekarz.

Zmieniły się także godziny pracy bibliotek: 
Biblioteka Publiczna w Łasku i Filia dla dzie-
ci czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 
9-17, w soboty - zamknięte. Natomiast Filia 
w Bałuczu otwarta jest dla czytelników w ponie-
działek, czwartek i piątek w godz. 9-17, a filia we 
Wrzeszczewicach we wtorek i środę, również od 
9 do 17. Filia w Kolumnie zaprasza miłośników 
książek od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. 
We wszystkich bibliotekach wprowadzono prze-
rwę techniczną o godz. 12-13.

W trosce o wspólne zdrowie prosimy 
o możliwie najkrótszy czas przebywania na te-
ranie naszych placówek i powstrzymanie się od 
przychodzenia z oznakami infekcji. Dziękuje-
my za przestrzeganie zasad i liczymy na zro-
zumienie w tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie. W razie jakichkolwiek wątpliwości pro-
simy o kontakt pod nr tel. 43 675 23 99 (wypo-
życzalnia dla dorosłych) lub 504 855 010 (filia 
dla dzieci). Nowe zasady będą obowiązywać 
w łaskiej bibliotece i jej filiach do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż zaplanowa-
ny w ramach 8. Festiwalu Róż konkurs poetyc-

ki pt. „Róża w haiku” został odwołany, ale już 
dziś zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 
Przypominamy, że cały czas trwają konkursy 
w filii dla dzieci. Konkurs czytelniczy „Czyta-
my bez mamy” trwa do 15 czerwca, oraz kon-
kurs plastyczny pod hasłem „Namaluj pocz-
tówkę” - do 29 maja. Serdecznie zapraszamy 
do udziału. Więcej szczegółów dotyczących 
konkursów zamieszczono na naszym profilu fb. 

Agnieszka Wachowska
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O osiągnięciach szkoły można by długo opowiadać, zwróćmy dziś 
uwagę na kilka z nich. Możemy poszczycić się wyjątkowymi sukcesami 
naukowymi osiągniętymi na olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
W tym miejscu trzeba podkreślić, że po raz trzeci licealista z Kolumny 
został finalistą etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskie-
go. Jesteśmy też dumni z finalistów: Olimpiady Historycznej, Olimpiady 
Teologii Katolickiej, rekomendacji do etapu centralnego Olimpiady Fi-
lozoficznej, a także finalistów etapu wojewódzkiego Olimpiady Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia PCK, Olimpiady Biologicznej czy Olimpiady 
Ekologicznej. 

Sukcesy te oraz bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych po-
zwoliły Liceum w Kolumnie zdobyć po raz kolejny odznakę „Szkoły 
na medal” - w tym roku była to brązowa tarcza, w poprzednim - tytuł 
„Srebrna Szkoła 2019” nadany przez czasopismo „Perspektywy”.

Drugi bardzo ważny obszar działalności szkoły to propagowanie po-
staw prospołecznych poprzez projekty, akcje czy w ramach stałej współ-
pracy z różnymi placówkami. Licealiści zapraszają do działania: „Jeste-
śmy uczniami LO w Kolumnie, którzy pragną zmieniać otaczającą nas 
rzeczywistość” i realizują projekty, np. „kulTYwujeMY kulTUrę”, „Pro-
jekt Bal(k)onik” czy „Akcja-Reakcja” w ramach Ogólnopolskiej Olim-
piady Zwolnieni z Teorii”. Zainteresowaniem młodych ludzi cieszą się 
szczególnie: kultura lokalna, kwestie społeczne, proekologiczne, a także 
prozdrowotne. W tym miejscu należy podkreślić, że promowanie w szko-
le - od wielu lat - honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży w ramach 
współpracy z PCK – zostało uhonorowane w 2019 r. nagrodą Kapituły 
„Kryształowego Serca”.  

Oczywiście w dalszym ciągu współpracujemy z uczelniami wyższy-
mi – Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim (np. pod patronatem 
Wydziału Prawa i Administracji realizowany jest projekt „Znam swoje 
prawa), organizujemy międzynarodowe wymiany młodzieży (z Niemca-
mi od 1993 r.), zapraszamy na wieczory poetyckie.

Jakie mamy plany? Przygotowaliśmy dla naszych nowych uczniów 
ofertę edukacyjną, a w niej: klasę humanistyczno-językową oraz klasę 
biologiczno-chemiczną. W obu jest możliwość realizacji  programu na-
uczania języka angielskiego oraz niemieckiego lub hiszpańskiego. Rów-
nież nowi uczniowie będą mogli korzystać z pomocy w realizacji wybra-
nych projektów, wezmą udział w zajęciach warsztatowych i wykładach 
prowadzonych przez pracowników naukowych naszych zaprzyjaźnio-
nych uczelni.

 Otoczymy Was – drodzy uczniowie - opieką, dołożymy wszelkich 
starań, abyście czuli się u nas bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą na stronie szkoły, a we wrześniu spotkajmy się przy 
Toruńskiej 1.

Elżbieta Kowara

zapraszamy do lo w kolumnie
Wśród szkół ponadpodstawowych zasługujących na szczególną uwagę znajduje się na pewno Liceum Ogólnokształcące 
w Kolumnie. Zostało założone w 1993 roku. Od tego czasu adres: Toruńska 1 kojarzy się z placówką edukacyjną 
o ciekawej ofercie dydaktycznej, dostosowanej do potrzeb uczniów, z młodzieżą nie tylko zdolną, ale i wyjątkowo 
kreatywną oraz z nauczycielami: kompetentnymi i życzliwymi, co potrafią docenić ich wychowankowie.

I A   KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA
z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego, 
biologii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru drugi język – niemiec-
ki lub hiszpański)

Uczniom tej klasy proponujemy również udział w realizowanych 
przez naszą szkołę działaniach, które dają możliwość rozwijania zain-
teresowań.

OFERUJEMY:
- wieczory poetyckie
- warsztaty dziennikarskie
- współpracę z uczelniami wyższymi – udział w projekcie  „Znam swoje 
prawa”
- patronat Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
- wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy
- inne ciekawe zajęcia. 

Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach uniwer-
syteckich, np. filologia polska, angielska, pozostałe filologie, kulturo-
znawstwo, dziennikarstwo, historia, historia sztuki, pedagogika, prawo, 
administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, polity-
ka społeczna, europeistyka.

I B   KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
z rozszerzonym programem z biologii, chemii i matematyki (język  
angielski i do wyboru drugi język – niemiecki lub hiszpański)

Uczniom tej klasy proponujemy również udział w realizowanych 
przez naszą szkołę działaniach, które dają możliwość rozwijania zain-
teresowań.

OFERUJEMY:
- ciekawe zajęcia laboratoryjne w ekopracowni
- zajęcia terenowe, wycieczki o charakterze przyrodniczym
- koła zainteresowań i maratony przedmiotowe
- pomoc w realizacji pomysłów i projektów uczniowskich, ekologia
- wykłady i ćwiczenia na wyższych uczelniach w ramach współpracy 
z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim.

Nauka w tej klasie umożliwi dalszą edukację na kierunkach me-
dycznych, np. medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medycz-
ne, w akademiach wychowania fizycznego, w uczelniach wojskowych,  
na wielu kierunkach politechnicznych oraz na weterynarii, biologii, che-
mii, ochronie środowiska, leśnictwie, logistyce i ekonomii.

NASZE ATUTY TO:
-  solidne przygotowanie do matury
- wykłady i warsztaty na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego  
oraz Politechniki Łódzkiej 
- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
- wyjazdy do Niemiec i na Węgry w ramach wymiany młodzieży 
- nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa szkoły
- świetna atmosfera
- w czasie wolnym od nauki wycieczki, akcje charytatywne, projekty 
uczniowskie
- dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

W ubiegłym roku wykonano tysiące badań na obecność wielu niebez-
piecznych chorób zwierząt, na szczęście nie stwierdzono niebezpieczeń-
stwa zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Nadzorowano wiele hodowli, a tak-
że targowisko w Widawie. Pod kątem bioasekuracji w związku z zagroże-
niem afrykańskim pomorem świń zbadano prawie 600 gospodarstw zaj-
mujących się hodowlą świń i wszczęto 21 postępowań administracyjnych. 
W powiecie nie ma żadnego zagrożenia, jeśli idzie o choroby zakaźne.

Jeśli idzie o nadzór weterynaryjny nad zakładami przetwórstwa mię-
sa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także nad gospodar-
stwami dostarczającymi mleko i jaja konsumpcyjne, kontrolowano je, 
uwzględniając zarówno polskie przepisy, jak i wymogi Unii Europejskiej.

inspekcja weterynaryjna: jest Bezpiecznie
Zwalczanie i  monitoring chorób zakaźnych i  zaraźl iwych zwierząt  oraz sprawowanie nadzoru weterynaryjnego 
nad jakością żywności  pochodzenia zwierzęcego i  stanem sanitarnym obiektów oraz nad produkcją pasz  
– na tych zadaniach koncentruje s ię  Powiatowy Inspektorat  Weterynari i  w Łasku.

Czy możemy czuć się bezpiecznie, jeśli idzie o nadzór weterynaryjny 
nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego? Tak, kon-
trole wykonują pracownicy weterynarii, jak i lekarze wolnopraktykujący, 
wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii. W ubiegłym roku 
ukarano jedynie 2 podmioty (na łączną kwotę 3500 zł) za prowadzenie 
działalności nielegalnej. Kontrolerzy badali też w laboratoriach wyroby 
gotowe zarówno mięsne, jak i mleczne. Generalnie stan sanitarno-wete-
rynaryjny w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęce-
go jest zadawalający – twierdzi powiatowy lekarz weterynarii Sławomir 
Borkowski.

(er)

Jaki jest efekt tych działań? To trudno stwierdzić jednoznacznie,  
ale z pewnością wszystkie działania profilaktyczne pozostawią jakiś ślad  
w psychice maluchów, uczulą je na zgubne skutki palenia papierosów. 
Dodajmy jeszcze, że „Sanepid” w 2019 roku propagował podobny pro-
gram „Bieg po zdrowie” skierowany do uczniów klas czwartych szkoły 

czyste powietrze wokół nas
To hasło programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej, która zaczyna się już w przedszkolu. Chodzi bowiem  
o wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów i ich źródeł, uczulenie dzieci na dym papierosowy. W ubiegłym 
roku programem tym łaski „Sanepid” objął 600 dzieci z 21 placówek, nie zapominając też o rodzicach i opiekunach.

podstawowej. Podobnie jak w przypadku przedszkolaków, program ten 
objął kilkuset uczniów z 11 szkół, a także rodziców i opiekunów. W ra-
mach ogłoszonego konkursu uczniowie pisali wiersze promujące zdrowy 
styl życia, wolny od dymu tytoniowego.

(er)

Nawałnica przeszła także przez inne miejscowości powiatu. Narobiła 
szkód również w Buczku. Przez wiele następnych godzin jak w ukro-
pie uwijali się strażacy, by zabezpieczyć przed większymi zniszczeniami 
ocalały dorobek ludzi. Także w kraju w wielu miejscowościach ulewne 
deszcze i burze spowodowały sporo szkód.

Tego dnia od rana panowała piękna słoneczna pogoda, w południe 

wystarczyło kilka sekund
To wszystko trwało krótko: pojawiły się chmury, zrobiło się ciemno, lunął potężny deszcz, wiatr i coś na kształt trąby powietrznej 
zaskoczyły ludzi. Rozległ się huk i w ciągu kilku sekund - jak wspominała jedna z mieszkanek Woli Buczkowskiej - wiata pozostała bez 
dachu, z jednego z domów praktycznie zniknął dach, z innych wichura pozrywała dachówki. Na szczęście nie było ofiar w ludziach. 
Tak w godzinach popołudniowych w poniedziałek, 11 maja br. wyglądała nawałnica m.in. w Woli Buczkowskiej w gminie Buczek.

w Łasku termometry wskazywały nawet 26 st. C. Wszystko zmieniło 
się w godzinach popołudniowych, gdy pojawił się zimny front burzowy.  
Po godzinie 17 pojawiły się ciemne chmury, a potem deszcz.

Tego dnia pogoda pogorszyła się w całej Polsce. W Łódzkiem, gdzie 
od miesięcy panuje susza, deszcz jest bardzo potrzebny. Niepokoi to,  
że z „zimnymi ogrodnikami” pojawiły się nocne przymrozki.

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przy-
pomina, do dnia 31 maja 2020 r. należy uiścić 
II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020. 
W przypadku niedokonania opłaty w ustawo-
wej wysokości i w terminie do dnia 31 maja 
2020 r., przedsiębiorca może jeszcze dopełnić 
tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy 
czym kwota do zapłaty zostaje powiększona 
o 30% opłaty należnej. 

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

przypominamy
Na terenie zalewu „Zajączek” w Łasku pojawił 
się krokodyl. Nikt się go nie boi, a mieszkańcy 
chętnie go fotografują. Nawet wędkarze siadają 
obok gada i spokojnie łowią ryby. Krokodyl to 
tylko rzeźba z piasku, za to wykonana bardzo re-
alistycznie. Nad miejskim kąpieliskiem można 
było swego czasu znaleźć również syrenę, fokę 
i bobra. Piaskowe dzieła są niezwykle eteryczne 

krokodyl nad GraBią
i trzeba się spieszyć, aby móc je zobaczyć w ca-
łej okazałości. Ich twórca nie szuka rozgłosu, ale 
mieszkańcy domyślają się, że może być to łasko-
wianin, który zimą wykonywał w mieście śnież-
ne rzeźby. Jego twórczość cieszy oczy i maluje 
uśmiechy na twarzach przechodniów. Oby więcej 
takich inicjatyw. Czekamy na kolejne dzieła!

Fotorelacja na str. 28

Po dwóch latach istnienia zapisaliśmy w kartach historii klubu pierwszy awans. To, co nie udało się w sezonie 
2018/2019, zrobiliśmy w obecnym. Mimo ze sezon trwał tylko pół rundy, to już jesienią było pewne, że jesteśmy 
faworytem do awansu. Jak wiadomo obecny sezon jest już zakończony i zaliczono wyniki z jesieni. Wielokrotnie też 
przedstawialiśmy tabelę po rundzie jesiennej, wiec ograniczymy się tylko do wyników naszej drużyny.

UKMS Korab Łask w sieradzkiej klasie B grupy III rozegrał siedem spotkań zdobywając komplet 21 punktów.
Szerzej na ten temat - w następnym numerze.

historyczny awans umks koraB łask
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Niedawno w 32. Bazie Lotnictwa Taktycz-
nego odbyły się ćwiczenia z udziałem żołnie-
rzy Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycz-
nej, podczas których doskonalono procedury 
współpracy m.in. z państwowym ratownic-
twem medycznym oraz kierowania służbami 
poszukiwania i ratownictwa lotniczego, tzw. 
ASAR (ang. Aeronautical Search and Rescue).

- Scenariusz ćwiczenia zakładał trans-
port medyczny pacjenta z pozytywnym wyni-
kiem SARS CoV2 z miejsca załadunku, jaki 
był teren przygodny wyznaczony na lotniku  
32. BLT, do 4. Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go we Wrocławiu – pisał oficer prasowy 32. BLT  
kpt. Michał Kolad.

Na czym polegały ćwiczenia? Miejsco-
wi żołnierze przygotowali lądowisko dla śmi-
głowca Mi-17AE, wykorzystując przy okazji 

śmiGłowiec medyczny w akcji
Nawet najbardziej uciążliwe i trudne ćwiczenia przynoszą nieocenione korzyści, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych. Dlatego warto ćwiczyć i wylewać pot, bo niejednokrotnie ratuje to ludzkie życie.

W ramach realizowanego przez gminę 
Łask projektu komunikacyjnego rozpoczął się 
montaż 26 nowych wiat przystankowych.

Koszt inwestycji to ok. 194 tys. zł. Prace wy-
konuje firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk.

W najbliższym czasie na 4 przystankach 
(PKP Kolumna, pl. 11 Listopada, ul. Naruto-
wicza i Jana Pawła II) pojawią się tablice infor-
macji pasażerskiej.

nowe inwestycje
Gmina Łask przystąpiła do realizacji zadania „Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim”. W najbliższym czasie powstaną 
hybrydowe instalacje solarno-wiatrowe uzupełniające oświetlenie ulicy Bilewskiej w ciągu drogi powiatowej Bałucz - Okup Wielki - 
Marzenin. Wykonawcą została firma EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik. Prace potrwają do 30 września br., a ich koszt wyniesie 204.800 zł.

Krzysztof Malinowski z Kolumny, członek Polskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego, przekazał do Muzeum Historii Łasku cyfrową wersję fo-
tografii z około 1932 roku. Oprócz wójta Franciszka Wyrwickiego, roz-
poznano na niej także trzech członków ówczesnej Rady Gminy Łask: 
Janusza Szweycera, Józefa Czajkowskiego s. Jana oraz Michała Gabry-
jonczyka (nazwisko napisane poprawnie). Na budynku widnieje tablica 
Urząd Gminy Łask -  pozostała treść mało czytelna. Będziemy wdzięcz-
ni, gdy ktoś z Państwa uzupełni opis tego historycznego zdjęcia.   

Na informacje czekamy pod numerem tel. 43 821 70 62.
Lidia Olszewska

Do końca maja ogród różany na osiedlu 
„Przylesie” otrzyma profesjonalny system na-
wodnienia o wartości 49.200 zł. Instalacja, 
którą wykona firma ELBET Łukasz Kłys, obej-
mie m.in. linię kroplującą, rury nawadniające, 
zraszacze oraz czujnik deszczu. Lata są coraz 
bardziej suche, a słupki rtęci biją kolejne rekor-
dy. Aby ratować miejską oazę zieleni, podję-
to decyzję o zainwestowaniu w nawodnienie. 
Dzięki niemu ogród różany będzie mógł się 

prawidłowo rozwijać i cieszyć oczy wypoczy-
wających w nim mieszkańców.

Ponadto gmina Łask ogłosiła przetarg na prze-
budowę ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie „Mo-
dernizację sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Ła-
sku” oraz na „Przebudowę i rozbudowę budynku 
Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania części budynku na 
pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego”. 

MJ

urządzenie elektroświetlne „Salkit”, które słu-
ży m.in. do awaryjnego oświetlenia lotniska, 
pomagając pilotom przy starcie i lądowaniu.

Żołnierze 32. BLT trenowali współdziała-
nie, jednocześnie korzystali z doświadczenia 
personelu medycznego, było to doskonałą oka-
zją do współdziałania oraz wymiany doświad-

czeń z personelem medycznym 25.BKPow. 
Jak zwykle przy takich okazjach, sprawdza się  
w praktyce stosowanie procedur, ale jest też 
możliwość poznania nowoczesnego sprzętu 
medycznego, np. komory izolacyjnej bio-bag.  
Ta ostatnia służy do całkowitej izolacji uniemoż-
liwiającej wymianę patogenów z otoczeniem.
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