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Pięciu nauczycieli otrzymało akty mianowania i złożyło uroczyste 
ślubowanie. Odebrali także gratulacje i najlepsze życzenia od burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Pro-
mocji i Spraw Społecznych Jadwigi Kurkowskiej oraz dyrektorów szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez gminę Łask.

AwAns nA stopień nAuczycielA MIAnOWAnegO
Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 
w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku nauczyciele placówek oświatowych z gminy 
Łask otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku w wielu miastach 
nie odbyły się tradycyjne uroczystości. Pragnąc oddać hołd wszystkim 
walczącym w obronie ojczyzny, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik złożyli 
kwiaty na grobach żołnierzy oraz pod tablicą katyńską. Kwiaty złożyła 
też delegacja 32. BLT.

MJ

ŁAsk pAmiętA
Kiedy 81 lat temu na śpiący Wieluń spadły bomby lotnicze, 
nie podejrzewano, że rozpoczął się największy konflikt 
zbrojny w historii świata. Zaledwie kilkanaście dni później, 
17 września 1939 r., ze wschodu nadszedł kolejny cios, 
który złamał obowiązujący wówczas polsko-sowiecki pakt 
o nieagresji. Europa stanęła w ogniu, a Polacy ruszyli do 
ofiarnej walki o wolność swojej ojczyzny.

Urokliwe miejsca za domem to często oazy dla rodzinnego wypo-
czynku i przytulne miejsca na dokończenie ulubionej książki. Laureatka 
tegorocznej edycji konkursu już w latach poprzednich zajmowała czołowe 
miejsca, ale ten rok stał się dla niej szczególny. Wykonane nasadzenia ro-
ślin w ogrodzie i miejsca z rabatami kwiatowymi wyjątkowo pięknie pre-
zentują się właśnie o tej porze roku. Kwiaty to ukochane rośliny Anety  
Stępień, która każdego dnia w swoim ogrodzie poświęca czas na pielęgna-
cję, nawadnianie, odpowiednie zasilanie różnobarwnych rabat kwiatowych. 

Mąż zajmuje się trawnikiem, który wygląda jak zielony dywan. 
Trawnik imponująco komponuje się z wysepkami nasadzeń żony, a dba-
łość o szczegóły tworzy spójną całość. 

Zwycięzcy tegorocznego konkursu dzięki uprzejmości lokal-
nych przedsiębiorców branży ogrodniczej (Sklep Ogrodnik, Mrówka  
i Centrala Nasienna) zostali obdarowani skromnymi upominkami, które 
bez wątpienia znajdą swój użytek w ogrodzie.

Sławomir Sobór - sołtys sołectwa Teodory

nAjpiękniejszy ogród w teodorAch
Zapoczątkowany trzy lata temu konkurs na najpiękniejszy ogród w Teodorach już na stałe wpisał się do 
kalendarza wydarzeń sołectwa i miłośników pięknego otoczenia swojego domu. 

Awans otrzymali:
Katarzyna Antos – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bałuczu
Joanna Niewiadomska – nauczyciel PP nr 1 w Łasku
Katarzyna Mazur – nauczyciel PP nr 1 w Łasku
Małgorzata Drożdż – nauczyciel PP nr 4 w Łasku (Kolumnie)
Joanna Przybylska – nauczyciel PP nr 3 w Łasku.

Jadwiga Kurkowska
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1 września to tradycyjny powrót uczniów do szkół i nie lada 
przeżycie dla pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Z powodu 
pandemii koronawirusa rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderew-
skiego powitaliśmy nowego dyrektora - Halinę Wawrzyniak-Lichą za-
stąpiła na tym stanowisku Agnieszka Wolska. Dotychczasowa dyrektor 
nie rozstaje się jednak ze szkołą, bowiem będzie kontynuowała karierę 
pedagoga jako nauczyciel chemii.

MJ

rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

To był historyczny dzień dla łaskiej siatkówki i całego łaskiego sportu! Podczas turnieju 
finałowego Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej rozgrywanego w Mysłowicach na 
najwyższym stopniu podium stanęło jednocześnie dwoje łaskowian: nasza wychowanka, 
Kasia Kociołek, która w parze z Agatą Ceynową wywalczyła złoto w turnieju pań, 
i Michał Bryl w parze z Mikołajem Miszczukiem, którzy okazali się bezkonkurencyjni 
w rywalizacji panów!

Co więcej, Kasia i Michał zasłużenie otrzymali tytuły MVP (najbardziej wartościowej zawod-
niczki i zawodnika) obu turniejów!

Jak w trakcie transmisji z ceremonii zakończenia zawodów powiedział redaktor Bartosz Hel-
ler, Beach Volley World: Łask jest dzisiaj stolicą polskiej siatkówki plażowej! Nie będziemy się 
spierać!

mAmy mistrzów polski w siAtkówce plAżowej! 

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy

ŚP.  JERZEGO 
WITASZCZYKA

Nauczyciela, regionalistę, założyciela 
Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Po odczytaniu rozkazów okolicznościo-
wych, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego płk pil. Tomasz Jatczak wręczył akty mia-
nowań na kolejne stopnie wojskowe, medale 
resortowe oraz akty nadania II klasy pilota na 
samolotach bojowych. Z okazji Święta Lotnic-
twa Polskiego złożył najlepsze życzenia całe-
mu personelowi Bazy. 

Święto Lotnictwa obchodzone jest z okazji 
rocznicy zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwir-
ki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzyna-
rodowych zawodach samolotów turystycznych 
Challenge w 1932 r.

Św i ęto  lotn ictwA
polsk i ego  w  3 2 .  b lt
28 sierpnia żołnierze w stalowych mundurach obchodzili Święto Lotnictwa 
Polskiego. Tak było i tym razem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. 
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JESZCZE O ODPADACH
Zapowiadałem, że do tematu wrócę, po-

nieważ wokół niego jest wiele przekłamań. 
Wiele się także, ponad wszelką wątpliwość, 
wyjaśniło i trzeba o tym Państwa poinformo-
wać, pokazać kto zawodzi.

Zacznę od podziękowania tym wszystkim, 
którzy próbowali przerzucić odpowiedzial-
ność swoich politycznych towarzyszy na mnie. 
Wyimaginowane zarzuty zmobilizowały mnie 
do działań, które pozwoliły rozłożyć problem 
wręcz na „czynniki pierwsze” i pokazać, że bur-
mistrz Łasku uczynił wszystko, co mógł, aby 
problem wyjaśnić. Nie jest on jednak w stanie 
zmusić rządu, samorządu województwa i Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
do wykonywania ich zadań. Wiemy – przyje-
chała TVP1 z gotową tezą – wszystkiemu wi-
nien burmistrz - i śmiesznym pytaniem, czy pry-
zmy odpadów burmistrzowi się podobają.

30 lipca 2020 r. zaprosiłem na omówienie 
tej trudnej sprawy wszystkich, których może 
ona dotyczyć. Chodziło mi o jednoznaczne 
wskazanie kompetencji w tym zakresie. Do wo-
jewody łódzkiego (przedstawiciel rządu w wo-
jewództwie) i marszałka województwa (gospo-
darz województwa) nie tylko wystosowałem 
zaproszenia, ale rozmawiałem z dyrektorami 
kancelarii marszałka i gabinetu wojewody, pro-
sząc o przysłanie choćby kompetentnych pra-
cowników. Marszałek pisemnie odpowiedział, 
że z powodu pandemii przedstawiciela na spo-
tkaniu nie będzie. Urząd Wojewódzki nie uznał 
za właściwe zareagować w jakikolwiek sposób. 
No cóż – wielka szkoda. 

Przedstawiam Państwu notatkę sporządzo-
ną „na gorąco”. Dziękuję za obecność panu 
posłowi T. Rzymkowskiemu, który jak zawsze 
kompetentnie, rzeczowo i spokojnie temat 
omówił i podjął pewne zobowiązania. Senatora 
M. Łuczaka reprezentowała asystentka A. Ko-
lasa. Dziękuję wszystkim za obecność, a zabie-

Wielu myślących zadaje sobie pytanie - dokąd zmierza ten świat. Kłamstwo, agresja, hejt, egoizm to 
codzienność. Jakże często ci, którzy zostali wybrani, aby troszczyć się, zabiegać o dobro społeczności, 
martwią się sukcesami tej społeczności, no bo to jednocześnie sukces konkurenta politycznego. Zapominają, 
że nic na tym świecie nie jest wieczne, także poparcie wyborców, i po co z konkurenta robić sobie wroga.

rającym głos także za aktywność. Państwa pro-
szę o uważne zapoznanie się z notatką, bowiem 
jest to rzeczowe i jednoznaczne pokazanie, kto 
w sprawie zawodzi. Ja ograniczę się do pod-
kreślenia jednej prawdy: w Woli Łaskiej firmy 
przetwarzają odpady od około 25 lat, a stosow-
ne decyzje umożliwiające rozpoczęcie działal-
ności były wydawane na wiele lat zanim zosta-
łem burmistrzem. 

Szanowni Państwo, gospodarka odpadami 
to dramat. 6 września w programie informa-
cyjnym jednej z prywatnych telewizji poda-
no iż w Polsce działają „mafie śmieciowe”. 
Skruszony członek takiej organizacji wyznał,  
iż dziś lepiej zarabia się na przywożeniu śmie-
ci do Polski niż na handlu narkotykami. Poda-
no także, iż do 2018 roku posiadającemu ty-
tuł prawny do nieruchomości praktycznie nie 
można było odmówić zgody na gromadzenie 
i przetwarzanie odpadów.

Przypomnę, iż z danych ministerialnych 
wynika, że przez ostatnie 2 lata wwieziono do 
Polski rocznie znacznie powyżej 400 tys. ton 
odpadów. 8 września o godz. 10.05 w TVP2 
ekspert wyraził opinię, że musi być stworzo-
na sprawna inspekcja ochrony środowiska,  
bo dziś to są pozory jej funkcjonowania. „Wy-
pisz wymaluj” to samo 30 lipca w Łasku mó-
wiła przedstawicielka WIOŚ.

Za miesiąc przedstawię wykaz moich wy-
stąpień w omawianej sprawie.

MARSZAŁEK W ŁASKU
10 września br. pan Grzegorz Schreiber, 

marszałek województwa łódzkiego odwiedził 
Łask. Zapewne omówienie znajdzie się na 
stronach powiatu, gdyż była to wizyta w po-
wiecie, ale dotyczyła także samorządu gmin-
nego. Podczas jednego z wystąpień podano 
przykład aktywności gminy Łask realizującej 
przy dofinansowaniu unijnym kosztowny pro-
jekt komunikacyjny, dzięki czemu nie tylko 

wymieniono park samochodowy, ale wybudo-
wano kilka ulic i inną infrastrukturę. W pozy-
skiwaniu pieniędzy unijnych gmina Łask jest 
bardzo aktywna.

Bardzo dziękuję panu marszałkowi, że ze-
chciał osobiście zwizytować zajezdnię ZKM 
i poznać bliżej założenia projektu będącego na 
ukończeniu, a realizowanego od 4 lat. Zabiera-
jąc głos jako jedyny prosiłem o pamięć doty-
czącą łaskiego dworca PKP. To nie jest zadanie 
województwa, ale województwo może w ta-
kich sprawach wyrażać swoją opinię. Podzię-
kowałem także za budowę chodnika - na ulicy 
Warszawskiej od szpitala do ul. Jodłowej ma 
powstać do 30 listopada br., przy 50% pokryciu 
kosztów przez gminę Łask. To bardzo potrzeb-
ne nie tylko dla wygody, ale i dla bezpieczeń-
stwa rozwiązanie. Nigdy nie zapomnę idiotycz-
nej rady dyrektorki zarządzającej ówczesną 
drogą krajową, że mieszkańcy ze szpitala na 
Przylesie mogą iść ul. Warszawską, ówczesną 
Berlinga i dalej Batorego. Nikt nie był w stanie 
pomóc mi w przełamaniu tego irracjonalnego 
oporu. Mówiono, tego się nie da zrobić, dziś się 
da i za to dziękuję. 

Dziękuję również panu marszałkowi za 
otwartość na argumenty sołtysa Teodorów, 
dowódcy Bazy i burmistrza Łasku w sprawie 
budowy ścieżki rowerowej z Łasku na lotni-
sko. Tu także muszę podziękować radnym 
miejskim za zgodę na dofinansowanie tej in-
westycji znaczącą kwotą. Na samą dokumen-
tację przekazujemy w tym roku 100 tys. zł.

Panu marszałkowi dziękuję także za po-
uczenie pani stawiającej mi zarzuty dot. Sa-
nepidu, że to raczej sprawa starosty, a nie bur-
mistrza. Niektórzy nie rozumieją oczywistego 
przekazu. Przecież w nazwie jest słowo po-
wiatowy, a nie gminny.

14 września 2020 r.   
Gabriel Szkudlarek

Z udziałem posła na Sejm RP Tomasza Rzym-
kowskiego, asystentki Senatora RP Aleksandry 
Kolasy, kierownika Delegatury Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska w Siera-
dzu Antoniny Wojtczak, członka Zarządu Po-
wiatu Roberta Szczepaniaka, przedstawicieli 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, 
przedstawicielki Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łasku, radnych Rady 
Miejskiej w Łasku i przedstawicieli firmy TWK-

Spotkanie w sprawie uciążliwości dla mieszkańców gminy Łask wynikających 
z funkcjonowania firmy TWK-ZAG sp. z o.o. w Woli Łaskiej

-ZAG sp. z o.o. - 30 lipca 2020 r. odbyło się spo-
tkanie zorganizowane z inicjatywy burmistrza 
Łasku. Celem spotkania było omówienie sku-
teczności procedur kontrolnych związanych 
z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów 
oraz jednoznaczne ustalenie organów admini-
stracji publicznej, które taką działalność firm 
kontrolują. 

Niestety z zaproszenia nie skorzystał 
Łódzki Urząd Wojewódzki (tu pani kierow-

nik Wojtczak stwierdziła, że ją można uznać 
jako reprezentanta wojewody łódzkiego), ale 
także Urząd Marszałkowski w Łodzi, z które-
go otrzymano pismo informujące, iż z uwagi 
na Covid19 przedstawiciel nie weźmie udzia-
łu w spotkaniu. Nieobecność przedstawicie-
la Urzędu Marszałkowskiego oburzyła panią 
kierownik Wojtczak, która stwierdziła: „Je-
stem zbulwersowana tym, że nikt z Urzędu 
Marszałkowskiego nie pojawił się”, „Żeby 



podziękowAniA dlA 
policjAntów
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4 decyzje były precyzyjne, bo to ułatwia prowa-
dzenie kontroli przez WIOŚ” oraz „Przeraża 
mnie to, że ci co mają najwięcej do powiedze-
nia w tej sprawie – że ich nie ma.”. Chodzi 
o to, że decyzje wydawane są w imieniu mar-
szałka województwa i ich niedoprecyzowanie 
bardzo utrudnia prowadzenie kontroli. Jedno-
znacznie także potwierdzono, że kompetencje 
kontrolne ma marszałek województwa oraz 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 
Potwierdzone to także zostało w treści pisma 
przesłanego z Urzędu Marszałkowskiego. Or-
gany gminy nie mają żadnych kompetencji 
kontrolnych.

Organizatorowi spotkania chodziło także 
o to, żeby ustalić czy istniejące procedury są 
wystarczające, czy powinny być zmienione 
w celu większej skuteczności działania.

Zebrani zgodzili się, że służby WIOŚ po-
winny być rozbudowane i doposażone. Dziś 
12 inspektorów, z których część przyucza się 
do funkcji, kontroluje firmy na obszarze 7 po-
wiatów.

Pani kierownik w sposób nie budzący 
wątpliwości potwierdziła, że na terenie firmy 
TWK-ZAG prowadzony jest recykling odpa-
dów.

Pan poseł Tomasz Rzymkowski ocenił, 
że gromadzenie i przetwarzanie odpadów 

to problem systemowy, który – w interesie 
wszystkich - powinien być jak najszybciej 
rozwiązany, bo dotyczy wielu firm w Polsce 
i będzie w tej sprawie wraz z senatorem Ma-
ciejem Łuczakiem rozmawiał z ministrem 
środowiska.

Przedstawiciele firmy TWK-ZAG zaape-
lowali do pana posła, aby władze państwowe 
podjęły działania na rzecz wykorzystywania 
paliw alternatywnych, bowiem w przeciw-
nym razie grozi katastrofa polegająca na tym, 
że firmy zostaną zablokowane tym surowcem 
bez możliwości jego przekazania.

Reasumując, wszyscy zebrani zgodzi-
li się z tym, że jest to problem systemowy 
(trzeba przebudować i dostosować do po-
trzeb system), że firmy zbierające, segre-
gujące i przetwarzające odpady koniecznie 
muszą we współczesnym świecie istnieć (to 
konieczność cywilizacyjna). Muszą jednak 
przestrzegać prawa, a aby to osiągnąć muszą 
podlegać skutecznej kontroli.

Na koniec warto podkreślić, że groma-
dzenie i przetwarzanie odpadów w Woli 
Łaskiej odbywa się według oświadczenia 
przedstawicieli zakładu od niemal ćwierć 
wieku, a decyzja starosty łaskiego na zbie-
ranie i odzysk odpadów wydana została 
12.10.2005 r.

Obchody Święta Policji w Łasku rozpo-
częły się punktualnie o godzinie 11 uroczystą 
zbiórką. Z uwagi na pandemię koronawiru-
sa, uroczystość miała skromniejszy charakter 
i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach 
ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych po-
licjantów i pracowników Policji. Władze sa-
morządowe reprezentowali: w imieniu starosty 
łaskiego - Robert Szczepaniak oraz burmistrz 
Łasku - Gabriel Szkudlarek. Gospodarz powia-
towych obchodów insp. Piotr Bielewski pod-
kreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszyst-
kich czasie pandemii. Pomimo nowych obo-
wiązków, które realizowali policjanci, byli oni 
zawsze tam, gdzie ich potrzebowano i oczeki-
wano. Szef łaskich policjantów zauważył rów-
nież, że świętujemy także 95. rocznicę służby 
kobiet w Policji. 

Następnie komendant powiatowy Poli-
cji wręczył podległym funkcjonariuszom 
akty mianowania na wyższe stopnie poli-
cyjne. Po wręczeniu awansów głos zabra-
li obecni na uroczystości przedstawiciele 

W poniedziałek, 20 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyły 
się powiatowe obchody Święta Policji. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią 
koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej niż w minionych latach. 
Niemniej, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, aby awansować 
policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować 
policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

władz samorządowych, przekazując słowa 
uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień 
ponoszą policjanci.

W tym roku z okazji Święta Policji 31 poli-
cjantów łaskiej komendy zostało mianowanych 
na wyższy stopień policyjny: 1 funkcjonariusz 
otrzymał awans na stopień aspiranta sztabowe-
go, 5 policjantów otrzymało awans na stopień 
starszego aspiranta, aspirantami mianowano  
3 funkcjonariuszy, 2 funkcjonariuszy miano-
wanych na stopień młodszego aspiranta, na sto-
pień sierżanta sztabowego awansowało 7 poli-
cjantów, 6 funkcjonariuszy mianowanych na 
stopień starszego sierżanta, 2 funkcjonariuszy 
mianowanych na stopień sierżanta oraz 5 poli-
cjantów na stopień starszego posterunkowego.

Chochlik drukarski daje czasami o sobie znać 
i tak właśnie było w poprzednim numerze „PŁ”, 
do której wkradły się nieścisłości w informacji  
o święcie Policji. Dlatego drukujemy wyżej właści-
we sprawozdanie z tegorocznych obchodów Świę-
ta Policji w Łasku. Za nieścisłości przepraszamy.

SESJE - Rada Miejska w Łasku obrado-
wała 23 bm. w sali konferencyjnej Starostwa, 
zajmując się m.in. sprawami budżetu, uchwałą 
w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, radni debatowali również 
nad gminnym programem wspierania rodziny 
na lata 2020-2022, a także nad założeniami do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe dla gminy do 2030 r.

Sesję Rady Powiatu zaplanowano na  
30 września, radni będą się zajmować m.in. 
budżetem powiatu, a także funkcjonowaniem 
Centrum Dializa w pierwszym kwartale br.

KGW TEODORY górą! Podczas nie-
dzielnych dożynek wojewódzkich w Uniejowie  
(20 bm.) KGW w Teodorach zajęło II miejsce. 
Serca i podniebienia konkursowego jury skradł 
wyśmienity kurczak a’la kaczka.

USC w Łasku zmienił siedzibę, teraz przyj-
muje interesantów na parterze budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Warszawskiej. Oto nowe  
numery telefonów: kierownik USC - 676-83-08, 
urodzenia - 676-83-09, zgony - 676-83-10, do-
wody osobiste - 676-83-11, ewidencja ludności 
- 676-83-12.

GAZOCIĄGI w ulicach Kolumny po-
wstają w tym miesiącu na zlecenie łódzkie-
go Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa –  
w ul. Granicznej, Wysokiej i Ostatniej. Miesz-
kańcy oczekują na szybsze tempo prac gazyfi-
kacyjnych w tej dzielnicy Łasku. 

UNIWERSYTET Trzeciego Wieku – in-
augurację kolejnego roku akademickiego za-
planowano na 29 bm., godz. 17, ŁDK.

F-16 Z POWIDZA przebazowały okreso-
wo (na półtora miesiąca) na łaskie lotnisko, bo-
wiem na macierzystym modernizowano m.in. 
drogi startowe. 

NABÓR do 32. BLT – do pełnienia służby 
wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów 
zawodowych (m.in. informatycy i logistycy).

SZERSZENIE też groźne – ostatnio stra-
żacy wzywani byli do usuwania gniazd szer-
szeni. Są one groźne dla człowieka, dlatego 
do walki z nimi niezbędny jest specjalistyczny 
sprzęt.

WOJEWODA ŁÓDZKI ożenił się - To-
masz Bocheński wziął ślub z panią Elżbie-
tą w Dobrońskim kościele. Było wielu gości,  
a wśród nich m.in. były wojewoda, a dziś mini-
ster spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

TARGI RÓŻNOŚCI, czyli dreptanie po 
tanie wróciły 12 bm., następne będą się odby-
wać na placu przy ul. Stefana Batorego w godz. 
9-16 w następujące soboty: 10 października,  
14 listopada i 12 grudnia. 

PIEKARZ potrzebny w PSS „Udział” w Ła-
sku do przyuczenia zawodu, tel. 43 675-21-31.

AURA wrześniowa – to piękne przedłuże-
nie lata i okazja nie tylko do grzybobrania, ale 
i wypoczynku na łonie natury. Rzadko się zda-
rza, by w połowie miesiąca temperatury docho-
dziły do 30 stopni C.
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Pochodzi z pobliskiego Gorczyna. Jest 
absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łasku i Wydziału Budownictwa Politechni-
ki Łódzkiej. Zaczynała swoją drogę zawodową 
przy budowie infrastruktury technicznej lotni-
ska w Łasku, gdy rodziła się jego wielka mię-
dzynarodowa kariera w związku z wejściem 
w struktury NATO i przyjęciem F-16. Potem 
była praca w tutejszym magistracie, a następ-
nie dyrektorowanie Biuru Inwestycji Urzędu 
Miasta w Zduńskiej Woli.

- Co zadecydowało o powierzeniu mi tak 
poważnych obowiązków? Chyba dobra opinia 
o pracy m.in. w Zduńskiej Woli – mówi L. So-
snowska, gdy przy kawie w burmistrzowskim 
gabinecie rozmawiamy o jej awansach i mie-
ście nad Grabią.

- To osoba niezwykle kompetentna, o bar-
dzo dużym doświadczeniu zawodowym - mówi 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

Dziś w łaskim ratuszu L. Sosnowska 
odpowiada za tzw. wydziały techniczne.  
To raczej trudny kawałek chleba. Przyzna-
je, że inwestycje i rozwój nie mają przed nią 
tajemnic, ale już w zakresie problematyki 
związanej z gospodarką przestrzenną i nie-
ruchomościami musi uzupełniać wiedzę.  
Co jest najtrudniejsze?

- Gdy są pieniądze na wiele inwestycji, 
wszystko się toczy, jednak gdy środków bra-
kuje, a oczekiwania społeczne są duże – wte-
dy pojawiają się problemy i stres. Boli mnie 
szczególnie to, że wciąż nie wystarcza pienię-
dzy, szczególnie na drogi.

A lepsze drogi to łatwiejsze i wygodniej-
sze życie. Stąd tak ważna rola inwestycji, które 
przecież decydują o przyszłości. A jutro zaczy-
na się dziś.

- Łask słabo się rozwija – prowokuję moją 
rozmówczynię…

- Nie, Łask w wielu dziedzinach rozwija się 
w sposób zrównoważony – ripostuje rozmów-
czyni. - Trzeba pamiętać, że mamy do czynie-
nia nie tylko z miastem, ale i wsią. Mimo ogra-
niczeń stawiamy na rozwój szczególnie infra-
struktury drogowej, ale rozpoczęliśmy i planu-
jemy dalszą poprawę infrastruktury sportowej, 
które decydują o jakości życia mieszkańców. 
Gmina ma już za sobą wielomilionowe inwe-
stycje, tj.: rekultywację składowiska odpadów, 
zmodernizowanie oczyszczalni ścieków czy 
silnie rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej, 
co pozwala teraz myśleć właśnie o innych po-
trzebach. 

Szansą dla nas są dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych, dlatego już teraz przygotowuje-
my wiele projektów technicznych, np. dotyczą-
cych dróg i zasobów komunalnych. Gdy doj-
dzie do dzielenia środków, będziemy już mieli 

jutro zAczynA się dziŚ
To jedna z najbardziej błyskotliwych karier w łaskim magistracie. W pierwszych dniach stycznia ubiegłego 
roku Lidia Sosnowska zasiadła w fotelu zastępcy burmistrza Łasku. Zanim to się stało, zajmowała  
się inwestycjami w kilku instytucjach, m.in. na tutejszym lotnisku i w łaskim magistracie. Zajmowała  
się również rewitalizacją łaskiego rynku, uhonorowaną potem prestiżową ogólnopolską nagrodą.

dokumentacje na wiele dróg i rewaloryzację 
kolejnych kamienic w centrum miasta, które 
chcemy nie tylko wyremontować, ale i poddać 
termomodernizacji.

Te kamienice to początek drogi poprawia-
nia jakości życia w centrum miasta. Łask sam 
nie udźwignie takiego ciężaru, stąd oczekiwanie 
na dofinansowanie zewnętrzne. Dlatego opraco-
wywane jest kilkanaście projektów niezbędnych 
do realizacji ważnych przyszłościowych inwe-
stycji. To dużo, ale potrzeb jest znacznie więcej. 
Choćby taki dworzec PKP. Od lat zamknięty, 
jakby zapomniany przez wszystkich.

- Kolejny raz wystąpiliśmy do władz PKP, 
by wpisały go na listę obiektów objętych pla-
nem przebudowy. Pilnujemy tej sprawy, jak 
i wielu innych, choćby dotyczących obwodni-
cy Łasku. W studium zagospodarowania prze-
strzennego ujęliśmy potrzebę jej powstania, 
by wyeliminować uciążliwy dla mieszkańców 
ruch tranzytowy z centrum Łasku.

Inne trudne problemy? Jest ich sporo: choćby 
budownictwo mieszkaniowe realizowane nie tyl-
ko przez Łaską Spółdzielnię Mieszkaniową. Co 
prawda terenów pod bloki - jak na lekarstwo, ale 
plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał-
by na pozyskanie terenów pod budownictwo wie-
lomieszkaniowe od osób prywatnych. Starzeją się 
w mieście budynki komunalne – to kolejny trud-
ny problem do rozwiązania. Gdzie realizować bu-
downictwo socjalne? Może przy ul. Południowej,  
9 Maja?

Najbliższe lata będą raczej trudne nie tyl-
ko dla Łasku. Będzie miał w tym udział tak-
że koronawirus. Czy zatem mieszkańcy mogą 
liczyć na znaczące inwestycje i przyspieszenie 
rozwoju?

- Tak, liczymy np. na zbiornik wodny, bo 
choć sprawy formalne wymagają pracochłon-
nych i czasochłonnych opracowań, przygotowa-
nia do realizacji tej inwestycji są w toku. A ten 
akwen będzie też szansą dla inwestorów. Będzie 
służył nie tylko mieszkańcom Łasku, ale i re-
gionu. Realizacja zbiornika ze względu na skalę 
kosztów uzależniona jest jednak od nowej per-
spektywy finansowej UE czy też możliwości po-
zyskania krajowych środków na ten cel.

O kolejnych zadaniach i planowanych in-
westycjach moglibyśmy rozmawiać godzina-
mi. Pani Lidia zna doskonale problemy miasta 
i gminy nie tylko od strony urzędowej. Z mę-
żem, na co dzień wojskowym i mieszkańcem 
gminy, rozmawia o tych sprawach, a niejedno-
krotnie ma on inne zdanie niż żona – urzędnicz-
ka magistratu.

- Łask znam przecież od dziecka, wiem ja-
kie są oczekiwania ludzi, obserwuję zmiany. 
Ale znam też bariery, uwarunkowania. Boli 
mnie niejednokrotnie to, że ludzie są bardzo 
krytyczni i czasami nie chcą dostrzec tego, co 
robi się dla nich i dla miasta. Stanowczo za 
dużo wokół nas jest zawiści, za mało życzli-
wości i zrozumienia. Marzę o tym, by kiedyś ta 
zawiść zniknęła…

Lidia Sosnowska jest nie tylko urzędnicz-
ką, ale i normalną mieszkanką gminy. Ma cór-
kę i syna w wieku szkolnym, w chwilach wol-
nych lubi wycieczki rowerowe, szczególnie je-
sienne grzybobrania. Kocha też swój ogród. – 
Najbardziej lubię urządzać właśnie przestrzeń 
ogrodową i wnętrza - opowiada. Ma ostatnio 
nietypową pasję - syn posiada już wędkę, teraz 
ona sama chce poznać tajniki wędkarstwa.

(PO)
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Inauguracja cyklu w Łasku

- Jest to nasza nowa propozycja. Oferta spotkań w pierwszej kolej-
ności z mieszkańcami, ale oczywiście też z samorządami, przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami, bo oni również 
stanowią o tym co dzieje się w gminach i powiatach. Chcemy dotrzeć 
do wszystkich przyjeżdżając do poszczególnych miast i powiatów tak,  
aby móc przedstawić naszą propozycję, żebyśmy mogli porozmawiać 
o tym, co robimy w Urzędzie Marszałkowskim, o naszych projektach, 
konkursach i różnego rodzaju naborach, które będą się odbywały – po-
wiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

W trakcie spotkań swoje prezentacje przedstawiają dyrektorzy Urzę-
du, przedstawiciele instytucji podległych Samorządowi Województwa. 
Przybliżają m.in. aktualne i planowane konkursy unijne, realizowane 
programy wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Podnoszone są tak-
że tematy dotyczące kierunków rozwoju regionu.

- Moment, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest szczególnie ważny 
dla województwa łódzkiego i w ogóle dla całej Polski, ponieważ jest 
to moment, kiedy przygotowujemy się do nowej unijnej perspektywy 
finansowej. To jest ta chwila, kiedy będą się ważyły losy środków dla 
naszego kraju, w tym dla województwa łódzkiego oraz takich powiatów 
jak powiat łaski i dla gmin tego powiatu – dodał marszałek. Grzegorz 
Schreiber. Zwrócił też uwagę, że nowa perspektywa finansowa w Unii 
to również konieczność stworzenia Strategii Województwa Łódzkiego, 
która jest w fazie końcowego opracowywania. Odbyły się już konsultacje 
społeczne, w ramach których spłynęły uwagi z regionu. – Teraz jest czas 
na ich konsumpcję – mówił w Łasku.

Na pierwszym spotkaniu marszałek chwalił samorządowców z po-
wiatu łaskiego za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na realizację swoich inwestycji. – Ten powiat, gminy z terenu powia-
tu łaskiego są w ostatnim okresie dobrymi beneficjentami środków czy 
to z Unii Europejskiej, które przepływają przez Urząd Marszałkowski,  
czy z samego urzędu – zaznaczył Grzegorz Schreiber. Wśród najważniej-
szych wymienił:
- 21 grantów sołeckich na projekty realizowane w sołectwach powiatu 
łaskiego opiewające na kwotę 200 tys. zł
- wsparcie 11 inwestycji budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól 
kwotą 1,5 mln zł
- 5 inwestycji poprawiających bazę sportową za ponad 400 tys. zł
- projekty edukacyjne, w tym tworzenie nowych miejsc w przedszkolach 

porozmAwiAjmy w Łódzkiem
W czwartek, 10 września br., w Łasku zainaugurowany został cykl spotkań „Porozmawiajmy 
w Łódzkiem”. Przez najbliższe miesiące marszałek województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber będzie odwiedzał z grupą ekspertów kolejne powiaty z informacją o ofercie Urzędu 
Marszałkowskiego dla mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych.

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 inwestycji za blisko 
4 mln zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji – 2 projekty za ponad 2 mln zł
- realizację 3 projektów odnowy zabytków wsparta kwotą 150 tys. zł
- termomodernizację ośrodka zdrowia w Widawie - 1 mln 115 tys. zł.

Marszałek przypomniał również, że w powiecie łaskim realizowana 
jest największa inwestycja drogowa z pieniędzy samorządu wojewódz-
twa - droga wojewódzka nr 473. Aktualnie w realizacji jest 13-kilome-
trowy odcinek, a koszt inwestycji to 83 mln zł. Projektowanych jest ko-
lejnych 8 km dróg za blisko 60 mln zł.

W ostatnich dniach rozstrzygnięte zostały też kolejne konkursy na 
realizację zadań sportowych dla dzieci i młodzieży. Tutaj beneficjenci 
znów pochodzą z powiatu łaskiego. Trzy projekty zostały wsparte kwota-
mi po 10 tys. na zajęcia siatkówki oraz piłki nożnej. I najświeższa sprawa 
to 50 tys. zł ze środków unijnych dla Domu Pomocy Społecznej prowa-
dzonego na terenie powiatu przez Fundację Brata Alberta.

W trakcie spotkania w Łasku padło wiele pytań, rozwianych zostało 
wiele wątpliwości. - Chciałbym dotrzeć do każdego powiatu wojewódz-
twa łódzkiego, żeby móc tę dyskusję z mieszkańcami odbyć. Chciałbym, 
żeby Urząd Marszałkowski był w każdym powiecie naszego wojewódz-
twa – mówił marszałek Schreiber.

Jak zaznaczył Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku, cześć ważnych 
dla miasta i gminy inwestycji, o które lokalne władze zabiegały od wielu 
lat, udało się zrealizować dopiero we współpracy z marszałkiem Grze-
gorzem Schreiberem.

- Dziękujemy za inaugurację cyklu spotkań „Porozmawiajmy 
w Łódzkiem” właśnie w Łasku – mówił z kolei Piotr Wołosz, starosta 
łaski. – To kolejny raz pokazuje, że władze wojewódzkie otwarte są na 
cały region i że nie skupiają się tylko na Łodzi.

Przy okazji spotkania w Łasku, marszałek Grzegorz Schreiber obej-
rzał ostatnio zrealizowane tam inwestycje. Pierwszą z nich była zajezdna 
Zakładu Komunikacji Miejskiej, gdzie parkuje 14 nowych niskoemisyj-
nych autobusów zakupionych w ramach projektu „Modernizacja trans-
portu publicznego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego. Z kolei w podłaskich Teodorach,  
na skrzyżowaniu remontowanej drogi wojewódzkiej nr 473 z drogą pro-
wadzącą do lotniska 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, marszałek wysłu-
chał sugestii łaskich samorządowców oraz dowódcy bazy dotyczących 
zbliżającej się przebudowy tego skrzyżowania.

AA, DK, JG
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Zarząd Powiatu Łaskiego uczci ł  
81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta 
łaski Teresa Wesołowska wraz z członkami 
Zarządu Powiatu Łaskiego Barbarą 
Potasiak i Robertem Szczepaniakiem 
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze  
w miejscu, w którym pochowani zostali 
żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku.

Samorządowcy złożyli również kwiaty przy 
grobie rodzinnym Szweycerów: na mogiłach 
Stanisława Szweycera i Zbigniewa Szweycera, 
oddając w ten sposób cześć bohaterom, którzy 
oddali swoje życie za wolną Polskę.  

Rafał Szymczyk

w hoŁdzie żoŁnierzom wrzeŚniA      

Za nami kolejna edycja Biegu Leśnego w Teodorach, w której 
udział wzięło ponad 400 zawodników. To już czwarty rok z rzędu, 
kiedy biegacze z całej Polski rywalizują ze sobą na malowniczej 
leśnej trasie po lasach teodorskich w powiecie łaskim.

Tegoroczny bieg, tak jak przed rokiem odbył się pod honorowym 
patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, 
który ufundował również trofea dla zwycięzców. 

Nagrody dla najmłodszych uczestników – biegu dzieci, zostały sfi-
nansowane przy wsparciu powiatu łaskiego.

Szerzej na temat Biegu Leśnego w Teodorach piszemy na str. 26.

„POZYTYWnI TO AKTYWnI” 
– KOLejnA edycjA biegu 
leŚnego teodory

Głównym celem projektu jest zapobieganie  
i ograniczenie negatywnych skutków wystąpie-
nia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Re-
alizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych, inter-
wencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakre-
sie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów 
w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy 
w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzy-
mają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po-
przez zakup sprzętu komputerowego, oprogra-
mowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest wspar-
cie dzieci, rodziców zastępczych i pracowni-
ków rodzinnych oraz instytucjonalnych pod-
miotów pieczy zastępczej w sytuacji zagroże-
nia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

projekt „wspArcie dzieci umieszczonych  
w pieczy zAstępczej w okresie epidemii coVid-19”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że powiat łaski przystąpił do projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014 - 2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: 
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

a) zakup wyposażenia na cele realizowa-
nia zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym 
zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, 
oprogramowania oraz sprzętu audiowizualne-
go oraz oprogramowania dla dzieci z niepełno-
sprawnością)

b) zakup środków ochrony indywidualnej 
i wyposażenia do bezpośredniej walki z epide-
mią (w tym zakup środków ochrony indywidu-
alnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków 
dezynfekcyjnych)

c) zakup wyposażenia do organizacji 
miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej.

Wartość projektu ogółem: 139 440,00 zł  
w tym:
- ze środków europejskich: 117 520,03 zł 
(84,28% dofinansowania)
- ze środków dofinansowania w formie współfi-

nansowania krajowego: 21 919,97 zł  (15,72% 
dofinansowania).

W związku z realizacją projektu zakupiono: 
1. 41 sztuk laptopów
2. środki ochrony indywidualnej i wyposażenia 
do bezpośredniej walki z epidemią, w tym:
- maseczki - 1 450 szt.
- rękawiczki - 7 250 szt.
- płyn dezynfekcyjny - 86 litrów.
3. wyposażenie do organizacji miejsc kwaran-
tanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Laptopy oraz środki ochrony indywidual-
nej rozdysponowane zostaną wśród rodzin za-
stępczych funkcjonujących w powiecie łaskim 
oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Łasku z przeznaczeniem do bezpośredniej 
walki z epidemią COVID-19.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łasku
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PSR 2020 realizowany jest jako badanie 
pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, 
osób fizycznych, osób prawnych, a także 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Dane ze spisu będą 
wykorzystywane m.in. do oceny i kreowania nowych narzędzi Wspólnej 
Polityki Rolnej. 

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych 
z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Udział w spisie jest obowiązkowy. 
W formularzu spisowym pojawią się pytania o powierzchnię grun-

tów w gospodarstwie, pogłowie zwierząt gospodarskich, uprawy rolne 
i ogrodnicze. Zbierane dane dotyczą także ciągników, maszyn rolni-
czych i budynków gospodarskich, związanych z prowadzoną produkcją 
rolniczą. 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:
-  samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interak-

powszechny spis rolny 2020
Od 1 września do 30 listopada 2020 na terytorium RP przeprowadzany jest Powszechny Spis Dane 
zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 
gospodarstwa rolne w kraju, które 1 czerwca br.  prowadziły działalność rolniczą.

tywnej aplikacji, która jest dostępna na tej stronie internetowej www.
spisrolny.gov.pl 
-  odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez 
rachmistrza telefonicznego (od 16.09),
-  odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego (od 1.10), który odwiedzi gospodarstwo rolne, 
jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

KONKURS DLA SAMISPISUJĄCYCH SIĘ!
Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódz-

kiego, którzy spiszą się przez internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzy-
ma na hasło prezent – niespodziankę – szczegółów należy szukać na stro-
nie www.lodz.stat.gov.pl/rolneupominki. 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie interneto-
wej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Organ prowadzący może powierzyć peł-
nienie obowiązków dyrektora przedszkola 
nauczycielowi lub wicedyrektorowi tej sa-
mej placówki nie dłużej jednak niż na okres  
10 miesięcy ze względu na sytuację epidemicz-
ną COVID-19. 

Nowej dyrektor Przedszkola wójt życzył 
kreatywności w dążeniu do rozwoju placówki, 
skutecznego zarządzania oraz owocnej współ-
pracy ze wszystkimi organami szkoły, jak rów-
nież z organem prowadzącym i organem nad-
zoru pedagogicznego.

nowy dyrektor przedszkolA w buczku
27 sierpnia br. wójt gminy Buczek wręczył 
akt powierzenia stanowiska dyrektora 
Gminnego Przedszkola w Buczku Monice 
Mikołajewskiej, na okres 10 miesięcy,  
tj. od września 2020 r. do 30 czerwca 
2021r. Powierzenie stanowiska jest 
wynikiem rezygnacji ze stanowiska 
poprzedniej dyrektor Przedszkola, która 
wybrała nauczanie języka polskiego  
w Szkole Podstawowej w Czestkowie.

Miejscem, w którym spotkaliśmy się na Narodowym Czytaniu, była 
Tężnia Truskawkowa, a w rolę bohaterów „Balladyny” wcielili się: Anna 
Szczepaniak, Alicja Walczak, Mieczysława Kubik, Elżbieta Tarka, Tere-
sa Kaletka, Mariola Urbaniak, Barbara Olejnik, Beata Tyluś, Kamil Pi-
sarski, Józef Malinowski i Wojciech Kłos. 

Każdy uczestnik Narodowego Czytania mógł podstemplować wła-
sny egzemplarz czytanej książki pamiątkową pieczątką, którą otrzyma-
liśmy z Kancelarii Prezydenta. Naszym lektorom dziękujemy za piękną 
interpretację dramatu, a uczestnikom za udział w wydarzeniu.

„bAllAdynA” w cieniu tężni
Biblioteka Gminna wraz ze Szkołą Podstawową  
w  Buczku, przystąpiła do 9. odsłony Narodowego  
Czytania. W tym roku lekturą do wspólnego czytania 
wybrana została „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 



nAsze miejsce nA ziemi – ŚwietlicA 
wizytówkĄ bAchorzynA
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Projekt obecnie jest w trakcie realizacji, jego zadaniem jest kontynu-
owanie działań projektu z roku 2019 poprzez dalsze zagospodarowanie 
terenu – placu wokół świetlicy wiejskiej w Bachorzynie. Realizacja pro-
jektu z 2020 roku polega na dokończeniu prac przy alejce, poprzez zaku-
pienie 4 ton grysu, rozłożenie i zagęszczenie go na samej nawierzchni. 
Celem projektu jest również doprowadzenie do kultury terenu – placu 
przylegającego do świetlicy, tak aby powstała murawa trawnikowa, na 
której w przyszłości planuje się organizowanie przez mieszkańców na 
świeżym powietrzu ćwiczeń gimnastycznych. W tym celu zakupiona zo-
stała kosiarka i preparat zwalczający chwasty. Ponadto w ramach realiza-
cji projektu zakupiono 15 par kijków nordic walking. 

Projekt ze względu na pandemię koronawirusa realizowany jest z za-
chowaniem wszelkiej ostrożności. Zakupiono: wodę mineralną, masecz-

W 2020 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie było pozyskanie środków  
w formie dotacji w kwocie 4800 zł na projekt pn. „Nasze miejsce na ziemi – świetlica wizytówką Bachorzyna” 
w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. 

ki, rękawice, mydło antybakteryjne i żel do dezynfekcji rąk. Przestrzega-
na jest również odległość między osobami. 

Zakończenie wykonywanych prac  planowane jest na przełomie 
września i października br. Wszystkie zajęcia gimnastyczne dla miesz-
kańców sołectwa odbywać się będą na świeżym powietrzu na murawie, 
z zachowaniem wszelkiej ostrożności – na terenie przylegającym do bu-
dynku świetlicy. Ćwiczenia gimnastyczne poprowadzone zostaną przez 
nauczyciela wychowania fizycznego w ramach wolontariatu.

Marzeniem mieszkańców jest, by na tym terenie w przyszłości po-
wstała siłownia plenerowa, która byłaby doskonałą formą aktywności 
fizycznej, z której mieszkańcy mogli by korzystać codziennie. Do reali-
zacji projektu oprócz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich bardzo ak-
tywnie włączają się mieszkańcy Bachorzyna, wolontariusze.   

6 września br. drużyna OSP Buczek wzięła udział VIII 
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieradzu. 

W tym roku zajęliśmy czwarte miejsce. W meczu półfinałowym 
przegraliśmy z OSP Rychłocice 1:2, a w meczu o trzecie miejsce po 
rzutach karnych przegraliśmy 1:2 (w regulaminowym czasie było 1:1) 
z OSP Bełdów. Wojtek Buczkowski zdobył tytuł najlepszego strzelca, 
a Michał Jakóbczak został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. 

Serdeczne gratulacje dla całej drużyny!

o mAŁy wŁos od podium

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku podejmuje kolejną próbę 
zorganizowania konkursu ortograficznego – DYKTANDO 2020.

Mając na uwadze wciąż panującą sytuację  epidemiczną zapewnia-
my, że nasze Dyktando odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

dyktAndo 2020 – podejŚcie drugie

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku w czasie 
panującej pandemii niewiele różni się od pracy w normalnych 
warunkach. Po dwumiesięcznych zajęciach wakacyjnych  
z dziećmi zostały już tylko wspomnienia. 

Obecnie biblioteka przystępuje do kolejnej edycji programu „Mała 
książka – wielki człowiek”. W ramach tego programu do biblioteki za-
pisywać będziemy dzieci urodzone w latach 2014-2017. Każde dziecko 

wieŚci z biblioteki gMInnej
otrzyma w prezencie książkę oraz legitymację małego czytelnika. Wizy-
ty w bibliotece przypieczętowane będą naklejką, a po zebraniu dziesięciu 
dziecko uhonorowane zostanie dyplomem. 

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 
7.200 zł na zakup nowości wydawniczych. Mamy nadzieję, że do biblio-
teki wpłyną wartościowe książki, po które chętnie sięgną nasi czytelni-
cy. Pamiętajmy, że książka jest dobra na wszystko, warto po nią sięgać 
każdego dnia. 

Zachęcamy miłośników języka polskiego i imprezy do wpisywania 
się na listę uczestników.

Dyktando napiszemy 4 października (niedziela), o godzinie 15.
Jesteśmy dostępni pod numerami telefonów: 43  677 44 43, 518 270 139.
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Od początku obie drużyny narzuciły duże tempo gry, nie było wol-
nego placu gry, przestojów, walka o każdy skrawek boiska. W pierw-
szej połowie nie było dużo sytuacji bramkowych. Optyczną przewagę 
miał ŁKS, ale nic z tego nie wynikało. Graliśmy bardzo dobrze w obro-
nie. Orkan starał się rozmontować obronę rywali.  Dobra akcja Lewego 
i techniczny strzał Norbiego, który minął bramkę. ŁKS swoją szansę wy-
korzystał w zamieszaniu podbramkowym - zawodnik gości okazał się 
największym szczęściarzem i sprytem wpakował piłkę do siatki. 

W drugiej połowie uzyskaliśmy przewagę, ale cały czas trzeba było 
uważać. Obraz meczu się zmieniał, potrafiliśmy zamknąć rywali na ich 
połowie. Świetną robotę wykonywał Łukasz Matuszczyk i Kowal. Efek-
tem lekkiej przewagi były sytuacje. Minimalnie obok słupka z wolne-
go uderzył Norbi (z którym rywale mieli sporo problemów), za chwilę 
Lewy świetnie wystartował do prostopadłej piłki i poślizgnął się, a piłka 
poleciała nad poprzeczką, w odpowiedzi kąśliwy strzał zawodnika gości 
świetnie sparował na słupek Wiktor Baranowski. Za chwilę ponownie 
Lewy i jakimś cudem bramkarz to odbił. W końcówce do przodu prze-
sunął się Andrzeja Dolota, który w ostatniej minucie przeskoczył dwóch 
rywali, ale piłka po jego strzale przeleciała tuż nad poprzeczką. Nieste-
ty zabrakło, żeby chociaż doprowadzić do remisu, na który z pewnością 
zasłużyliśmy. Ogólnie obie drużyny pokazały kawałek dobrego futbolu, 
kibice jak zwykle nie zawiedli. Brawo Wy!

dobry mecz z Łks Łódź
Orkan w składzie: Baranowski - Wroński (Orski), Matuszczyk, Kowalski, Barański - Lewandowski (Dolot), Niciak 
(Pałyska), Dregier N, Chwałowski, Potakowski - Cukiernik (Szewczyk, Wojtczyk). Trener Marcin Zimoch.

Orkan przegrał pierwszy raz (nadal zajmujemy trzecie miejsce), 
a ŁKS dzięki temu zwycięstwu umocnił się na 1 miejscu, za jego pleca-
mi Boruta. Wysokie zwycięstwa Warty Sieradz i Omegi. 

Juniorzy B1 prowadzeni przez Patryka Niciaka zwyciężyli Piasta 
Błaszki 4:1. Gole strzelali: Patryk Kostrzewa 2, Jakub Kazimierczak 
i Szymon Newill. Brawo młodzi!

Choć ten rok jest nietypowy dla form zorganizowanego wypoczyn-
ku ze względu na panującą w kraju pandemię, organizatorzy, spełniając 
wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne, zapewnili, z pomocą ro-
dziców i kadry pedagogicznej, bezpieczny wypoczynek dla kolonistów. 

Po kilkugodzinnej podróży grupa znalazła się w Ośrodku „Sawa” 
w Stegnie ma Mierzei Wiślanej.  Tu zostali zakwaterowani w pawi-
lonie (dobre warunki). Były to  pokoje 3-osobowe z pełnym węzłem  
sanitarnym. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas podróży i opiekę wy-
chowawczą podczas całego turnusu sprawowały panie Ewa, Krysia i Ola 
oraz dwie panie Agnieszki, a bezpieczeństwo zdrowotne uzupełniały 
maseczki dla każdego uczestnika, płyny dezynfekcyjne rozmieszczone 
na korytarzach i stałe monitorowanie stanu zdrowia, czystości osobistej, 
sal i korytarzy, a także instrukcje o ograniczonych kontaktach zwłaszcza  
z   kolonistami z innych grup i kolonii.

Już na początku urzekł nas duży teren ośrodka bogaty w infrastruk-
turę sportowo-rekreacyjną. Równie dobrze prezentuje się kilka sal i sa-
lek  na zajęcia dla grup kolonijnych, plac zabaw, pokoje z łazienkami, 
dyskoteki. Choć leki i obsługę medyczną zapewniał organizator, nie było 
na szczęście potrzeby korzystania z usług służb medycznych przez cały 
turnus.

Miła obsługa, bliskość morza, pięknej plaży, uroki miejscowości 
z wieloma atrakcjami dopełniają satysfakcję z pobytu w „Sawie”. Posił-
ki (śniadanie i kolacje) serwowane były w postaci „szwedzkiego stołu” 
i choć nieco monotonne z powtarzalnymi wędlinami, serkiem, pomido-
rami, ogórkami i płatkami z mlekiem oraz dżemem, to nikt nie chodził 
głodny, gdyż nie było ograniczeń ilościowych. 

Podczas kolonii realizowany był ponadto program promocji zdrowej 
polskiej żywności pod nazwą „Warzywa i owoce dają super moce”, co 
pozwoliło wyposażyć kolonie w maseczki, czapeczki, smycze, a także 
zakupić do menu kolonijnego podczas realizacji programu: soki, jabłka, 
borówki, ciastka owocowe i jogurty. 

Kadra kolonii przygotowała atrakcyjny program pobytu. Koloniści  
mogli w tym roku zwiedzić Krynicę, gdzie  był m.in. przejazd szybkimi 
łodziami motorowymi, a także Sopot (wejście na molo, spacer „Moncia-

bezpieczny wypoczynek nAd morzem
Na przełomie lipca i sierpnia na kolonie letnie do Stegny, organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe 
Młodych Rolników, udało się 18 uczniów, a także kilku absolwentów szkół podstawowych gminy Buczek. Kolonie były 
zorganizowane dla szerszej grupy dzieci, m.in. z Wieruszowa, Radomska, Zdun, Ostrówka, Popowa, Sędziejowic i Kluk.

kiem”, „Krzywy Domek”, wody zdrojowe) i Gdańsk, poznając ciekawe 
zabytki architektury miasta, Długie Pobrzeże,  historię  obrony Poczty 
Gdańskiej oraz zwiedzić stadion Energa Arena). Grupa najstarsza  posta-
nowiła nawet brzegiem morza udać się do sąsiedniego Jantaru.

Sama Stegna oferuje także wiele atrakcji: mobilne place zabaw z gra-
mi zręcznościowymi,  Muzeum Kinder Niespodzianki dla najmłodszych, 
rozgrywany był też Ogólnopolski Turniej MMA na plaży, gra terenowa 
laserowy Paintball, rozgrywki na boisku sportowym, kąpiele morskie, 
dyskoteki - to tylko niektóre atrakcje nadmorskiego kurortu, z których 
korzystali nasi podopieczni. Bogaty był też program kolonii w samym 
ośrodku: rozgrywki w piłkę nożną i plażową, śluby kolonijne, konkurs 
„Mam talent”, ognisko z artystyczną prezentacją grup, kiełbaskami i tań-
cami integracyjnymi itp. nie pozwoliły się nudzić, ani spędzać choć 
chwilę przed telewizorem.    

Dzieci były zachwycone pobytem na koloniach i na końcu pytały czy 
można wydłużyć pobyt? Kolonie szczęśliwie zakończyły się 4 sierpnia, 
po 9-dniowym pobycie w Stegnie wszyscy wrócili wypoczęci i zdrowi 
do domu. 

Kolonie współfinansowane były przez KRUS, rodziców i gminę Bu-
czek. 

Andrzej Zieliński
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szkóŁ i przedszkoli 
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Dzięki aktywności nauczycieli, zaanga-
żowaniu dyrektorów szkół, przedszkoli oraz 
pracowników samorządowych udało się pozy-
skać wiele środków zewnętrznych przez udział 
w programach: EFS, rządowych, WFOŚiGW 
w Łodzi i innych inicjatywach i dzięki nim 
udoskonalić bazę dydaktyczną naszych jed-
nostek. Programy, a także wykonane zadania 
inwestycyjne i remontowe, które przyczyniły 
się znacznie do rozwoju bazy naszych placó-
wek to:

- Projekt EFS „Poszerzamy horyzonty – 
wsparcie szkół podstawowych w gminie Łask”, 
(uzyskane dofinansowanie 1 704 853,15 zł.) 
W ramach projektu szkoły podstawowe wzbo-
gaciły wyposażenie pracowni przedmiotowych 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wsparcie w za-
kresie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
oraz narzędzia TIK i infrastrukturę sieciowo-
-usługową

- Projekt EFS pt. „Dobry Start w Przy-
szłość – wsparcie Publicznego Przedszkola  
nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z nie-
pełnosprawnościami” (uzyskane dofinansowa-
nie – 446 908,29 zł, a całkowita wartość projek-
tu to 525 798,29 zł). Placówka, dzięki udziałowi 
w projekcie unowocześniła swoją bazę przez 
dostosowanie jej do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami, m.in. urządziła salę doświad-
czania świata, a plac zabaw zyskał bezpieczną 
nawierzchnię i nowe wyposażenie zabawowe

- Projekt EFS Przedszkolaki na start – 
wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie 
Łask. Projekt obejmuje Przedszkole Publicz-
ne nr 1 w Łasku, oddziały przedszkolne tzw. 
klasy „0” w szkołach podstawowych zloka-

W gminie Łask na początku roku szkolnego

Baza dydaktyczna szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Łask, dzięki realizacji różnych zadań i przedsięwzięć w roku 
szkolnym 2019/2020, a także środkom zagwarantowanym w budżetach jednostek i pozyskanym z projektów zewnętrznych, 
znacznie się rozwinęła i wzbogaciła, co z pewnością przyniesie pozytywne efekty w zakresie jakości usług edukacyjnych 
świadczonych przez nasze szkoły i przedszkola w nowym roku szkolnym 2020/2021 oraz w następnych latach.  

związana z modernizacją sali gimnastycznej 
(547 99,86 zł.) 

- Projekt „Aktywna Tablica” w roku szkol-
nym 2019/2020, szkoły podstawowe w Ba-
łuczu, Okupie, Wiewiórczynie oraz SP nr 4 
w ZSO uzyskały łączne wsparcie na kwotę 
70 000,00 zł. Dzięki tym środkom zakupiono  
8 nowoczesnych monitorów interaktywnych 
dla wymienionych szkół

- Projekt „Zdalna Szkoła” – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w syste-
mie kształcenia zdalnego pozyskano środki 
wysokości 79 986,90 zł. Dzięki nim dla szkół 
prowadzonych przez gminę Łask zakupiono  
29 notebooków z dostępem do internetu. Dzię-
ki Projektowi „Zdalna Szkoła+” (pozyskane 
środki – 101 253,60 zł), we wrześniu 2020 r. 
zostaną przekazanie 42 laptopy do szkół pro-
wadzonych przez gminę Łask oraz dla szkól 
niepublicznych

- SP nr 5 wzięła udział w konkursie #OSE-
Wyzwanie!, którego organizatorem była Na-
ukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Pań-
stwowy Instytut Badawczy (NASK) z siedzibą 
w Warszawie. Jako laureat konkursu wygrała 
pracownię mobilną, składającą się z 16 lap-
topów umieszczonych w przenośnej szafie 
z punktem dostępowym do internetu na kwotę 
34 438,77 PLN

- W ramach Programu „Posiłek w szko-
le i w domu” pozyskano środki wysokości  
79 850,00 zł, z udziałem których wykonano 
w SP w Wiewiórczynie remont i modernizację 
kuchni. Oprócz środków z programu, w bu-
dżecie placówki na rok 2020 zagwarantowano 
środki wysokości 30 000, 00 zł. Łączny koszt 
tego zadania to 109 850,00 zł. Wyremontowana 

lizowanych na obszarze wiejskim prowa-
dzonych przez gminę Łask: SP w: Bałuczu, 
Okupie i Wiewiórczynie. Pozyskano dofinan-
sowanie wysokości 733 545,29 zł (wartość 
całkowita projektu – 862 994,46 zł). Zajęcia 
w wymienionych placówkach będą organizo-
wane w roku szkolnym 2020/2021. Natomiast 
w sierpniu 2020 roku, placówki mogły wyko-
nać prace remontowe związane z urządzeniem 
sali przedszkolnych. Przedszkole nr 1 oraz 
wymienione szkoły podstawowe prowadzące 
oddziały przedszkolne wzbogacą swoją ofertę 
edukacyjną oraz bazę dydaktyczną dzięki zaję-
ciom realizowanym w projekcie

- W SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku przy ul. Narutowicza 28 realizowana 
jest inwestycja prowadzona przez gminę Łask 

Plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 4

Pracownia komputerowa SP nr 1
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12 kuchnia SP w Wiewiórczynie będzie przygoto-
wywać posiłki dla swoich uczniów, ale także 
dla uczniów SP w Bałuczu i Okupie

- Projekty z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi: Utworzenie punktu dydaktycznego 
pn. „Zielone podwóreczko” przy PP nr 1 w Ła-
sku (pozyskana kwota to - 42 688,54 zł) oraz 
utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Le-
śny Zakątek” przy PP nr 4 im. Leśne Skrzaty 
w Łasku” (pozyskana kwota to 30 137,00 zł) 
pozwoliły ciekawie urządzić ogrody przed-
szkolne, wyposażone w środki dydaktyczne 
umożliwiające prowadzenie interesujących 
zajęć przyrodniczo – terenowych z przed-
szkolakami

- PP nr 1 dzięki udziałowi w Konkur-
sie Grantowym „Działaj lokalnie” pod na-
zwą „Wesołe Podwóreczko” pozyskało środki 
na zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie  
5 000,00 zł

- W PP nr 6 wykonano prace remontowe 
i konserwatorskie ze środków zagwarantowa-
nych w budżecie placówki na łączną kwotę 
134 906,40 zł, w tym wymiana nawierzch-
ni w ogrodzie przedszkolnym (50 036,40 zł) 
oraz wymiana 2 dźwigów towarowych małych  
(84 870,00 zł)

- W PP nr 3 prowadzony był remont i mo-
dernizacja kuchni, to inwestycja prowadzo-
na przez gminę Łask (kwota - 43 838,53 zł).  
Zakup wyposażenia kuchni, na kwotę –  
25 379,08 zł. dokonano z budżetu placówki 
(dzięki środkom pochodzącym ze zwrotu na-
leżności ZUS ). 

Pozyskane środki zewnętrzne, ale tak-
że środki zagwarantowane w budżetach szkół 
i przedszkoli pozwoliły placówkom znacznie 
udoskonalić bazę dydaktyczną przed rozpoczę-
ciem zajęć w roku szkolnym 2020/2021, dzięki:

- pozyskanym pomocom dydaktycznym 
do realizacji zajęć edukacyjnych, specjalistycz-
nych, w tym również zajęć z dziećmi z niepeł-
nosprawnościami

- zakupionemu wyposażeniu budynków 
szkół i przedszkoli w meble i sprzęt

- zakupionemu wyposażeniu placów za-
baw, ogrodów, boisk, terenów przyszkolnych

- realizowanym inwestycjom i wykona-
nym pracom remontowym i modernizacyjnym 
w obiektach jednostek oświatowych.

Reasumując, w szkołach prowadzonych 
przez gminę Łask:

- pozyskano pomoce dydaktyczne na kwo-
tę - 1 125 102, 27 zł

- zakupiono wyposażenie, tj. meble, sprzęt, 
na kwotę - 206 486,40 zł

- wykonano zadania inwestycyjne, prze-
prowadzono prace remontowe i modernizacyj-
ne na kwotę – 1 317 103,86 zł.

Realizacja powyższych zadań zapewniła 
znaczny rozwój bazy dydaktycznej szkołach 
prowadzonych przez gminę Łask przed roz-
poczęciem zajęć w roku szkolnym 2020/2021. 
Łączny koszt wymienionych zadań wypełnio-
nych w szkołach to 2 648 692,53 zł.

Natomiast w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Łask:

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁASK (HONOROWY 
OBYWATEL ŁASKU) – tytuł po raz pierwszy przyznany Józefowi Pił-
sudskiemu przez Łask i 18 gmin powiatu łaskiego w dniu 14 kwietnia 1931 
roku. Jako drugi ten zaszczytny tytuł łaski samorząd przyznał papieżowi 
Janowi Pawłowi II w dniu 27 kwietnia 1999 roku. Do końca 2012 r. w ten 
sposób wielkiego rodaka uhonorowało 306 gmin wiejskich w Polsce.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z 21 września 2011 roku Hono-
rowymi Obywatelami Łasku zostali: abp Władysław Ziółek i prof. Ma-
rian Marek Drozdowski. Pierwszego z nich uhonorowano w ten sposób 
m.in. za doprowadzenie do koronacji Matki Bożej Łaskiej i ustanowienie 
w Łasku sanktuarium maryjnego, a także za zaangażowanie się w rewa-
loryzację łaskiej świątyni. Z kolei pochodzący z Łasku Profesor od lat 
opisuje dzieje miasta, co znajduje odzwierciedlenie w jego bogatym do-
robku naukowym.

Niezależnie od tego najbardziej ważnego i prestiżowego honorowa-
nia ludzi zasłużonych dla miasta, uchwałą lokalnych władz wręczano 
medale 

„ZA ZASŁUGI  DLA MIASTA ŁASK” i medale okolicznościowe 
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA ŁASK”. Ten pierwszy ustanowiony zo-

honorowi obywAtele ŁAsku
Pamięć ludzka jest zawodna, dlatego przypominamy szczegóły dotyczące honorowania mieszkańców zasłużonych dla Łasku. Sprawa 
ta ostatnio wywołała różnorodne komentarze niewiele mające wspólnego z prawdą. A ta ostatnia wygląda następująco.

stał w końcu sierpnia 1987 roku i otrzymały go łącznie 53 osoby, m.in. 
Mirosław Bogus, Jan Bryl, Stefan Derkacz, Maksymilian Dębkowski, 
Jan Gałka,, Ignacy Gwis, Józef Kaflak, Józef Kopka, Jan Kwiram, Lon-
gin Prawicki, Stanisław Rusin, Irena Słonicka, Andrzej Sroczyński, An-
toni Sumorok i Jadwiga Zajda.

12 czerwca 1990 roku Rada Miasta i Gminy Łask podjęła uchwałę 
w sprawie regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „ZA-
SŁUŻONY DLA MIASTA ŁASK”. Była to modyfikacja wcześniejszego 
medalu. Otrzymali go m.in.: Arkadiusz Arkuszyński, Aleksander Mali-
nowski, Rafał Orlewski, Marian Podwysocki, Tomasz Szweycer i Wła-
dysław Tomaszewski, a jako ostatnia – znana i ceniona aktorka Grażyna 
Błęcka-Kolska (2019). Tym medalem uhonorowano również liczne in-
stytucje i organizacje, np. Bibliotekę Publiczną, „Kastor”, Liceum Ogól-
nokształcące,  Łaski Dom Kultury, OSP w Łasku, OSP w Sięganowie, 
PSP Łask, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową w Wiewiórczy-
nie.

Do sierpnia 2020 roku tymi medalami (w latach 1987-2020) uhono-
rowano łącznie 89 osób i instytucji.

(P)

- pozyskano pomoce dydaktyczne na kwo-
tę – 148 219,93 zł

- zakupiono wyposażenie, tj. meble, sprzęt, 
na kwotę – 127 025,74 zł

- wykonano zadania inwestycyjne, prze-
prowadzono prace remontowe i modernizacyj-
ne na kwotę – 303 374,93 zł.

Wykonanie powyższych zadań w przed-
szkolach publicznych prowadzonych przez 
gminę Łask przed rozpoczęciem zajęć w roku 
szkolnym 2020/2021 przyczyniło się do znacz-
nego rozwoju ich bazy dydaktycznej. Łącz-
ny koszt wymienionych zadań realizowanych 
w przedszkolach to 578 620,60 zł.

Reasumując, na realizację zadań służą-
cych rozwojowi bazy dydaktycznej placówek 
oświatowych (szkół i przedszkoli) prowa-
dzonych przez gminę Łask przed podjęciem 
przez nie działalności edukacyjnej w roku 
szkolnym 2020/2021 przeznaczono w sumie  
3 229 313,13 zł.

Jadwiga Kurkowska

Pracownia komputerowa SP nr 5
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W całej Polsce Powszechnym Spisem Rol-
nym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospo-
darstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wo-
jewództwie łódzkim. Do uczestnictwa w ba-
daniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy 
gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, 
jak i podmioty gospodarcze).

Wyniki spisu rolnego są jedynym źró-
dłem, które pozwala dokładnie scharaktery-
zować polskie rolnictwo i pokazać zmiany, 
jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą 
władzom, zarówno centralnym, jak i lokal-
nym do podejmowania decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych oraz prowadzenia 
polityki rolnej. Także na podstawie danych 
ze spisu rolnego Komisja Europejska określa 
wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Pol-
ski w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat moder-
nizuje się polskie rolnictwo. 

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową 
formą zbierania danych jest samospis inter-
netowy – przeprowadzany za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 

Powszechny Spis Rolny 2020

spiszmy się jAk nA rolników przystAŁo! 
Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września  
i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które 
potrzebować będą pomocy lub którym nie uda 
się wypełnić formularza internetowego, zosta-
ła uruchomiona infolinia, umożliwiająca tele-
foniczne dokonanie samospisu poprzez kanał 
„spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefo-
niczni obsługujący linię „Spisz się przez tele-
fon” są dostępni siedem dni w tygodniu w go-
dzinach 8-20. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy 
nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmó-
wić przekazania danych rachmistrzowi, który 
się z nimi skontaktuje.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, od-
będą się w tym roku we wszystkich państwach 
należących do Unii Europejskiej. Ten obowią-
zek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz re-
komendacje ONZ do spraw Wyżywienia i Rol-
nictwa (FAO). Polska jako pełnoprawny czło-
nek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia 
spisu rolnego. W związku z tym 31 lipca 2019 
roku uchwalona została ustawa o Powszech-
nym Spisie Rolnym.

3 czerwca 2020 r. zarządzeniem Gminnego Komisarza Spisowego zostało powołane Gminne Biuro Spisowe.
Od 1 października 2020 roku do 30 listopada 2020 r. członkowie Gminnego Biura Spisowego 

pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku:
1) w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30:

- 43 676 83 48 Wioletta Rabenda - koordynator oraz zastępca GKS
- 43 676 83 44 Dominik Stępień – członek
- 43 676 83 45 Damian Mikła – członek

- 43 676 83 49 Ewa Krysiak-Miksa – członek
2) po godzinach pracy urzędu, tj. 15.30-20.00 

-  43 676 83 48.

                                                                         Wioletta Rabenda
                                                                           zastępca gminnego komisarza spisowego                                         

GMINNE BIURO SPISOWE W ŁASKU

Obowiązek udziału w spisie rolnym na 
użytkowników gospodarstw rolnych nakłada 
Ustawa o Statystyce publicznej z dnia 29 czerw-
ca 1995 r., która stanowi, że jedynie badania 
statystyczne niebędące spisami powszechnymi 
mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku 
albo udziału dobrowolnego. Udział w spisach 
powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew 
obowiązkowi odmawia wykonania obowiąz-
ku statystycznego albo udzielenia informacji 
w spisie powszechnym lub innym badaniu sta-
tystycznym, podlega grzywnie.

Stosowane przez statystykę publiczną na-
rzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeń-
stwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, 
zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych 
informacji. Wszystkie dostarczone przez re-
spondentów dane objęte są tajemnicą statystycz-
ną, co oznacza, że będą należycie i starannie 
zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Więcej informacji na temat spisu 
można uzyskać na stronie internetowej  
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na  
infolinię GUS: 22 279 99 99.
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Aneta i Tomasz Hajdukiewiczowie już w czasie studiów mieli ma-
rzenie, by posiadać własny lokal. Początkowo nie wiedzieli, jak on ma 
wyglądać, jak się nazywać. Chodzili jednak na targi staroci we Wrocła-
wiu i nabywali różne bibeloty oraz atrakcyjne drobiazgi. Najczęściej ta-
kie oryginalne, mające duszę. Podpatrywali też inne restauracje i kawiar-
nie. Gdy w podróży poślubnej odwiedzili Paryż, wiele godzin zajęło im 
właśnie oglądanie małych przytulnych kawiarenek.

DLA GOŚCI… MASZYNY DO SZYCIA
A że z czasem coś zaczęło się wykluwać i krystalizować, rozpoczęli 

nabywanie starych maszyn do szycia. Miały pełnić rolę części stołów 
w przyszłym lokalu gastronomicznym, bo przecież nie chcieli kupować 
sztampowych mebli, jakie można spotkać niemal w każdej restauracji 
czy kawiarni.

Potem okazało się, że w Łasku przy ulicy Polnej jest znakomite miej-
sce na wymarzony lokal. Wcześniej były w nim jakieś sklepy, agencja 
poligraficzno-reklamowa. Stał pusty. Zdecydowali się, by w nim uloko-
wać swoje marzenia.

Ale urządzenie takiego lokalu nie było sprawą prostą. Od czego są 
jednak znajomi i przyjaciele! U kogoś zbędne były stare meble, ktoś inny 
nie miał co zrobić ze staroświecką maszyną do szycia. Tak krok po kro-
ku, powoli zaczęli zagospodarowywać wnętrza. Teraz przydały się róż-
norodne bibeloty, stare obrazy, naczynia babuni. Gdy to wszystko po-
jawiło się w pomieszczeniach lokalu, zaczął on funkcjonować zupełnie 
inaczej niż wiele innych tego typu restauracji czy kawiarni. Okazało się, 
że różni się nie tylko owym wyposażeniem, ale i klimatem, aurą. Te sta-
rocie pieczołowicie zbierane latami przez panią Anetę i jej męża Toma-
sza teraz znakomicie „zagrały” w tych wnętrzach.

DWADZIEŚCIA LAT TEMU
Gdy 2 września 2000 roku pojawili się pierwsi klienci, młodzi wła-

ściciele wcale nie byli na sto procent przekonani, że lokal spodoba się ich 
gościom. Z duszą na ramieniu patrzyli na swoich pierwszych gości i… 
słuchali komplementów. Choć liczne pochwały były tym, na co w grun-
cie rzeczy czekali, wciąż gdzieś za plecami kryła się niepewność i oba-
wa: czy ludzie będą tu przychodzić, czy zaakceptują wnętrza i kuchnię, 
czy im się spodoba?

Od początku mieli wizję lokalu. Chcieli, by był czynny cały dzień, 
od rana do wieczora, by zaglądali wszyscy – i młodzi, i starsi. Niektóre 
lokale przyjmują gości tylko w godzinach wieczornych, inne nastawia-
ją się na wielkie imprezy zamknięte. To pozwala im trwać, ale nie daje 
możliwości wypracowania pozycji na rynku, przyciągania gości nawet 
z innych miejscowości i tworzenia aury oryginalności.

Wymyślali menu. Początkowo były to desery i inne słodkości. Po-
tem stopniowo przybywało innych propozycji kulinarnych. Miało być 
dla całych rodzin, także tych z małymi dziećmi, ale i dla młodzieży. Ob-
serwowali gości, dostosowywali wszystko do ich potrzeb i sugestii. Te 
zmiany ich zaskakiwały, ale traktowali je jako coś normalnego. Przez te 

retro cAFe jest jedno
Najważniejsze to mieć pomysł i chcieć go zrealizować. Reszta to tylko zajęcie na wiele lat. Jak w przypadku „Retro Cafe” w Łasku

dwadzieścia lat zmieniała się kultura picia kawy, więc i oferta była do 
tego dostosowywana.

- Chyba od 12 lat w godzinach 13-17 oferujemy lunch, szybki obiad 
z tygodniowym menu. Okazało się to dobrym rozwiązaniem, przybyło 
gości, wielu przyzwyczaiło się do naszej kuchni – mówi pani Aneta. – To 
się udało, jak zresztą wiele innych naszych propozycji, choć wymagają 
one sporo pracy i powodują stres.

Teraz przyzwyczaili się już do tych bezustannych zmian i ekspery-
mentów. Pani Aneta lubi gotować, jak jej mama i babcia. Kuchnia jest 
królestwem pani Anety. Jak sama opowiada, jest wścibska, chciałaby 
wszystkiego dopilnować, by dogodzić swoim gościom. Dlatego wprowa-
dza zmiany w kuchni i w menu, realizując w ten sposób nowe pomysły.

Pan Tomasz z kolei odpowiada za funkcjonowanie lokalu, któ-
ry w gruncie rzeczy jest małą fabryczką. Ciągle coś trzeba naprawić, 
usprawnić i „złota rączka” jest tu nieoceniona. Małżonka twierdzi, że te 
umiejętności pana Tomasza mile ją zaskoczyły. A małżonek zajmuje się 
też częściowo zaopatrzeniem „Retro Cafe”.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
20 lat funkcjonowania „Retro Cafe” to okazja do wspomnień i pod-

sumowań, ale bez pompy. Ot skromny jubileusz. Pani Aneta i pan To-
masz nie chcieli wielkiej fety. – Bardziej zależało nam na docenieniu 
naszych stałych gości – mówi pani Aneta. Oczywiście była lampka wina, 
komplementy.

Henryk Hajdukiewicz, znany w mieście prawnik, ojciec pana To-
masza i teść pani Anety komplementuje „młodzież”, której chciało się 
kontynuować rodzinne tradycje pradziadków Andrzeja i Heleny z Ode-
ssy oraz dziadków Józefa i Marianny z Łasku. Ci ostatni w latach 1945-
1951 prowadzili przy Żeromskiego 8 własną restaurację, ale w tamtych 
latach władza ludowa nie tolerowała prywatnej inicjatywy, jak to wtedy 
mówiono. Lokal musiał więc zniknąć na prawie pół wieku, by dopiero 
kolejne pokolenie wróciło do rodzinnej tradycji w grodzie nad Grabią.

- Pradziadkowie i dziadkowie mają godnych następców – mówi  
H. Hajdukiewicz o swoim synu i synowej.

W styczniu tego roku właściciele „Retro Cafe” uhonorowani zostali 
przez burmistrza Łasku „Różą Przedsiębiorczości 2019”. To wyraz uzna-
nia dla ich pracy. Oni sami zaś twierdzą, że to zasługa całej załogi, która 
tworzy atmosferę miejsca.

O przyszłości niewiele mówią. Ot, przede wszystkim trzeba słuchać 
gości, śledzić trendy w gastronomii, przyglądać się potrzebom ludzi. 
Aneta Hajdukiewicz: – Nasze pomysły dopasujemy do oczekiwań gości, 
bo to przecież oni są najważniejsi. Stanie w miejscu nie wchodzi w ra-
chubę, gdy wszystko się zmienia wokół nas. Ale w „Retro Cafe” ma być 
spokój, oaza wyciszenia, smakowania.

O tym łaskim zakątku, gdzie w spokoju można zjeść spóźniony obiad 
czy wypić kawę i rozkoszować się szarlotką na ciepło, mówią że jest 
prawdziwą oazą spokoju i dobrego smaku. Rzeczywiście „Retro Cafe” 
jest jedno!

(RP)

To zdjęcie wykonano w dniu otwarcia lokalu przed 20 laty
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Choć chorował od wielu lat, nie spodziewa-
liśmy się tak nagłego Jego odejścia. Jerzy 
Witaszczyk zmarł 5 września 2020 roku. 
Śmierć Jego jest ciosem dla tych wszyst-
kich, którzy cenili J. Witaszczyka za uczci-
wość, pracowitość i umiłowanie Łasku.

Urodził się w Wiewiórczynie 17 listopada 
1943 roku w rodzinie Antoniego i Stanisławy. 
Ojciec był rolnikiem, zmarł gdy Jerzy miał za-
ledwie 10 lat. Młodość i wkraczanie w dorosłe 
życie przypadło na trudny okres lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale 
udało mu się ukończyć Studium Nauczyciel-
skie w Łowiczu. Dorosłe życie związał z Ła-
skiem, w którym mieszkał, pracował i dzia-
łał społecznie. Przez ponad 30 lat (od 1965 r.) 
był nauczycielem w Szkole Podstawowej  
nr 2 w Łasku, uczył matematyku, w-f, techni-
ki i plastyki. Pełnił funkcję kierownika Szkol-
nych Zespołów Sportowych rejonu Łask dla 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Był też kierownikiem młodzieżowego klubu 
Ruchu „Dziesiątka”, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w latach 1988-1990, wiceprezesem 
KS „Korab”. Był mistrzem nauczycieli makro-
regionu centralnego i województwa sieradz-
kiego w brydżu sportowym. Pozostawił sporo 
książek i artykułów poświęconych m.in. miesz-
kańcom Łasku i historii filatelistyki. 

Jego pasją było również pisanie – druko-
wał liczne artykułu poświęcone ziemi łaskiej, 
był współautorem monografii „Filatelistyka na 

odszedŁ jerzy witAszczyk (1943-2020)

ziemi łaskiej”, monografii poświęconej pół-
wieczu SP nr 2, pisał do lokalnego kwartalnika 
„Kronika Ziemi Łaskiej” i „Gazety Łaskiej”. 
Jego pomnikowym dziełem jest z pewnością 
dwutomowe wydawnictwo „Poczet znanych 
postaci ziemi łaskiej” (2010-2014) zawierające 
łącznie ponad 260 biografii. Był to plon kilku-
letniej pracy i owocnego współdziałania z licz-
nym gronem przyjaciół i współpracowników. 
„W jakiejś mierze spełniłem swój moralny 
obowiązek względem tych, którzy ze wszech 
miar zasługują na utrwalenie ich pamięci”  
– pisał przed dziesięcioma laty. 

Najbardziej kojarzony jest jednak z Łaskim 
Bractwem Strzelców Kurkowych, które stwo-
rzył przed laty. Był jego pierwszym hetmanem. 
W Bractwie odniósł wiele sukcesów, m.in. zdo-
był tytuł łaskiego króla kurkowego, tytuł kró-
la żniwnego, I i II rycerza okręgu centralnego.  
Był wiceprezesem okręgu centralnego bractw 
kurkowych.

Przynależność do Bractwa traktował nie 
tylko jako przejaw lokalnego patriotyzmu, była 
to kwintesencja jego postawy życiowej wyni-
kającej także z tradycji i kultury. Był postacią 
powszechnie szanowaną w mieście także za 
kulturę, pogodę ducha, pracowitość i szacunek 
dla drugiego człowieka. Choć ciężka choroba 
w ostatnich latach życia pozbawiła go możli-
wości aktywnego życia i pracy społecznej, za-
wsze interesował się losami Łasku i Bractwa, 
które – jak wspomina Marian Janas – było mu 

Wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
naszego ukochanego Męża, Taty i Dziadka 

JERZEGO WITASZCZYKA
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Nauczycielom, Kapłanom, Prezesowi Zarządu Okręgu 

Centralnego ZKBS RP wraz Braćmi z Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Braciom z Łódzkiego 
Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Braciom z Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego 

Bractwa Kurkowego, byłym i obecnym Braciom z Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, 
Firmie Pogrzebowej Olimp oraz wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości, 

serdeczne podziękowanie składa pogrążona w żalu i smutku rodzina.

bardzo bliskie. W jego domu Bractwo było  
zawsze obecne.

Jerzy Witaszczyk uhonorowany był wielo-
ma nagrodami i odznaczeniami przyznanymi 
m.in. przez ZNP, PZF, TKFiT, otrzymał medal 
„Za Zasługi dla Miasta Łasku”, Krzyż Kawa-
lerski Zjednoczenia KBS RP. Krzyż Kawalera 
Honoru Matki Bożej Góreckiej. Był aktywny 
na wielu polach, włączał się m.in. do działalno-
ści Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz 
obchodów Roku Kanclerza i Prymasa Polski 
Jana Łaskiego.

Najtrudniejszy okres w życiu J. Witaszczy-
ka zaczął się we wrześniu 2011 roku, gdy udar 
uniemożliwił mu dalszą pracę i działalność spo-
łeczną. Mimo ciężkiej choroby był wciąż czło-
wiekiem pogodnym, pogodzonym z losem. Śle-
dził wydarzenia w mieście i kraju, dużo czytał. 

Wierną towarzyszką życia i opiekunką 
w ostatnim najtrudniejszym okresie była mał-
żonka Mariola. Miał trzy córki: Paulinę, Annę 
i Agnieszkę, a także wnuczki.

W łaskiej świątyni i na cmentarzu J. Wi-
taszczyka żegnała liczna rzesza przyjaciół 
i współpracowników, przedstawiciele m.in.  
samorządu, a także bractw kurkowych regionu.

Mawia się zwykle, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych i zapewne jest w tym sporo praw-
dy. Jednak w przypadku J. Witaszczyka można 
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takich 
ludzi jak ON jest coraz mniej…

(P)
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29 sierpnia, w ostatnią sobotę wakacji, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sędziejowicach zorganizowała grę terenową dla dzieci w wieku 8-12 
lat. Udział w zabawie wzięło 5 drużyn liczących od 3 do 5 osób; każda  
z nich miała swojego dorosłego opiekuna. 

Po omówieniu spraw organizacyjnych, regulaminowych i wzajem-
nym zapoznaniu się uczestników, każda z drużyn otrzymała zadanie star-
towe, które było wstępem do dalszej dobrej zabawy. Po jego rozwiązaniu 
gracze mogli opuścić budynek biblioteki i rozpocząć przygodę w tere-
nie. Choć uczestnikom na starcie nie sprzyjała pogoda, bo towarzyszył  
im delikatnie padający deszcz, to jednak nic nie było w stanie przeszko-
dzić i przerwać zabawy.

Drużyny wyruszyły w teren ciekawe kolejnych zadań. Ich rozwiąza-
nia ukryte były w wielu miejscach Sędziejowic. Każda z drużyn świetnie 

z jAnem pAwŁem ii przez sędziejowice
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”- tak właśnie brzmiało 
hasło główne gry terenowej dla dzieci zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Sędziejowicach na zakończenie wakacji. Tytuł gry - „ Z Janem Pawłem II przez Sędziejowice” 
– jak i hasło główne  nie są przypadkowe. Nawiązanie wzięło się z tegorocznych  obchodów  setnej 
rocznicy urodzin papieża oraz uchwalenia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Zasłużone podziękowania dla pani Jolanty Sierszyńskiej za długo-
letnią pracę społeczną na rzecz różnych środowisk gminy Sędziejowice 
złożył 27 sierpnia wójt gminy Dariusz Cieślak, gratulując jednocześnie 
osiągnięć i życząc nowych wyzwań życiowych. 

Jolanta Sierszyńska postanowiła zakończyć długoletnią pracę zawo-
dową w sędziejowickiej szkole, gdzie przez blisko 40 lat z pasją wycho-
wywała kolejne roczniki dzieci, ucząc przyrody i biologii, była pedago-
giem szkolnym, pełniła też funkcję wicedyrektora. Zakończyła również 
swoją działalność w Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
której była członkiem od 1997 r., a przewodniczyła tej komisji od 2007 
roku, rozwiązując trudne problemy wielu mieszkańców dzięki posiada-
nym kwalifikacjom zdobytym na podyplomowych Studiach Profilaktyki 
Uzależnień na UŁ. 

Poza sumiennym wykonywaniem pracy zawodowej w szkole, podej-
mowała różne formy aktywizowania dzieci i młodzieży w zakresie dzia-
łalności charytatywnej, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, a także 
sportu. Od 2010 do 2018 roku pełniła funkcję prezesa Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie.

Jolanta Sierszyńska legitymuje się także dużym dorobkiem życio-
wym w dziedzinie bezpieczeństwa, podtrzymując tym samym trady-
cje rodzinne swojego ojca Stefana Ochęckiego. Już w 1982 r. została 
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, pełniąc przez  
14 lat funkcję wiceprezesa zarządu. Była też delegowana do prac w struk-
turach powiatowych Związku OSP, a od 2005 roku jest członkiem Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach. Odznaczo-
na została Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązową 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W związku z ju-
bileuszem 100-lecia powstania OSP, w 2018 roku za działalność na rzecz 

dziękujemy, pAni jolu!
Nauczała, wychowywała, pracowała społecznie. Jolanta Sierszyńska pożegnała się ze szkołą i pracą społeczną.

ochrony przeciwpożarowej prezydent RP odznaczył Jolantę Sierszyńską 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 Na uwagę zasługuje też działalność pani Jolanty w Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice, którego od 2005 roku 
była skarbnikiem, a w latach 2007-2018 pełniła funkcję prezesa zarzą-
du. Towarzystwo prowadziło aktywną działalność charytatywną na rzecz 
najbardziej potrzebujących mieszkańców, ale przede wszystkim tworzy-
ło Izby Pamięci, organizowało imprezy promujące gminę, w tym obcho-
dy 150. rocznicy bitwy pod Sędziejowicami. W ramach obchodzonego 
jubileuszu w 2013 r. Jolanta Sierszyńska odznaczona została Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Dziękujemy, Pani Jolu,  za wszelkie dobro, wspólnie spędzony czas 
i życzymy powodzenia!

poradziła sobie z zadaniami i ukończyła grę przed czasem. Po dotarciu na 
metę w bibliotece, na uczestników czekały słodkości oraz ciepłe napoje. 
Wszyscy chętnie rozmawiali o wrażeniach z dopiero co zakończonej gry. 
Chętnie opowiadali, co im się podobało. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sprytne Łobuzy, która wykazała się 
największą szybkością i sprytem. Kolejne miejsca na podium zajęły dru-
żyny: Szczwane Liski oraz Przyjaciele. A dalej były: grupa AMP oraz 
Pielgrzymi Św. Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
oraz dzięki współpracy z Urzędem Gminy Sędziejowice, gadżety pro-
mujące naszą gminę. Nagrody wręczyli: wójt gminy Sędziejowice Da-
riusz Cieślak, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sędziejowice Dorota 
Burzyńska oraz dyrektor GBP Wit Leśniewicz. 

Tekst i fot. Małgorzata Cichowska



pokAz Filmu „uŁAskAwienie” 
I dyskusjA z grAżynĄ bŁęckĄ-kolskĄ

18 wrzesień 2020 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności kulturalnej 
i sportowej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Przedsięwzięcie uwzględnia wszechstronną ofertę działań 
o charakterze kulturalno - sportowym, skierowaną do mieszkańców  

z mArzeninA „przez kulturę do ŚwiAtA”
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sukces” z siedzibą przy Zespole Szkół w Marzeninie realizuje projekt 
„Przez kulturę do świata” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO. 

„Otwartego Boiska”: sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażo-
wej, szachów oraz nordic walking.

Projekt uwzględnia również działania angażujące masową aktywność 
mieszkańców w ramach integracji społeczności lokalnej: „Dzień Promo-
cji” - to połączenie aktywności ruchowej (biegi przełajowe i marsz nor-
dic walking, zawody piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie, rywalizacja 
sportowa z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) z występami 
artystycznymi oraz promocją zdrowia; „Kurtyna w górę” - prezentacja 
umiejętności sekcji Strefy Kultury: etiudy teatralne, przegląd umiejętno-
ści wokalnych, umiejętności sekcji bębniarzy oraz tancerzy; „Hej chłop-
cy…” – wspólne śpiewanie pieśni powstańczych; „Będę strażakiem” – 
pokazy umiejętności strażackich we współpracy z jednostką Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Marzeninie; „Co jedli nasi dziadkowie?”- warsztaty 
kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich (promocja po-
traw regionalnych); „Kino pod gwiazdami”- projekcja filmów w plene-
rze na terenie boiska szkolnego im. Ks. Andrzeja Susło.

Obserwując przebieg dotychczasowych działań, można zauważyć 
trafność doboru oferty projektowej dostosowanej do oczekiwań społecz-
ności lokalnej. 

21 sierpnia odbyło się w Sędziejowicach 
wyjątkowe wydarzenie zorganizowane 
dla wszystkich miłośników polskiego 
kina. W sali konferencyjnej Gminnego 
Ośrodka Kultury odbył się pokaz 
filmu „Ułaskawienie” oraz spotkanie  
z odtwórczynią głównej roli - Grażyną 
Błęcką-Kolską, w ramach trasy  
Polska Światłoczuła.

Polska Światłoczuła to filmowy projekt, 
który działa nieprzerwanie już od 9 lat. W jego 
ramach pokazywane są dobre polskie filmy 
i organizowana przestrzeń do dyskusji o nich 
wszędzie tam, gdzie nie ma kina, a dostęp do 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach posiada 
jeszcze wolne miejsca i prowadzi nabór osób chcących korzystać 
z oferty ośrodka wsparcia. 

Zainteresowane osoby muszą mieć skończone 18 lat, a ponadto orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach zapewnia: bo-
gaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników, po-

wolne miejscA w Śds
radnictwo psychologiczne i socjalne, możliwość rozwijania zaintereso-
wań, poznanie innych uczestników, integrację i wspólne spędzanie czasu 
wolnego, wycieczki, wyjazdy oraz możliwość spożycia ciepłego posiłku 
oraz skorzystania z nauki czynności samoobsługi.

Osoby zainteresowane ofertą ŚDS w Sędziejowicach dla siebie lub 
swoich bliskich mogą kontaktować się z ŚDS pod nr tel. 43 677-15-86  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

kultury jest utrudniony. Odwiedza małe miasta 
i wsie, organizując w nich bezpłatne pokazy dla 
lokalnej społeczności.

Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. 
Dodatkowo prowadzona była transmisja na 

żywo z dyskusji z odtwórczynią roli głów-
nej Grażyną Błęcką-Kolską. Dzięki temu 
publiczność a także widzowie online, mieli 
okazję zadawać pytania i podzielić się swo-
imi przemyśleniami.

7 sołectw tworzących obwód Zespołu Szkół w Marzeninie, w wieku od  
6 do 70 lat. Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach szkoleniowych 
dla liderów w społeczności lokalnej, zajęciach Strefy Kultury: sekcji ta-
necznej (taniec ludowy i nowoczesny), teatralnej oraz bębniarzy; Strefy 
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Rys historyczny OSP przedstawił dh Ro-
bert Majczyk. Następnie zasłużonym straża-
kom wręczono odznaczenia. 

Na uroczystość przybyli goście z po-
wiatu łaskiego oraz województwa łódzkie-
go. Gościł poseł na Sejm Piotr Polak, poseł 
VIII kadencji Krzysztof Ciebiada, radni Sej-
miku Województwa Łódzkiego Marlena Sa-
gan oraz Dorota Więckowska, wicestarosta 
Teresa Wesołowska, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny, 
zastępca komendanta PSP w Łasku Karol 
Bednarski, prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Łasku Wojciech Pokora. 
Przybyli też druhowie z  gminy Widawa, rad-
ni Rady Gminy Widawa, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy Rogóźnia.

Były przemówienia, gratulacje oraz ży-
czenia złożone na ręce prezesa OSP Zdzisła-
wa Augustyniaka. Uroczystość poprowadził 
dh Włodzimierz Konieczny. Dziękuję bardzo 
wszystkim, którzy przyczynili się do organi-
zacji tej wspaniałej uroczystości. Na organi-
zację został pozyskany przez Urząd Gminy 
Widawa grant sołecki z Urzędu Marszał-

100-lecie osp w rogóźniu      
W dniu 8 sierpnia br. odbyła się uroczystość związana ze 100-leciem istnienia OSP w Rogóźniu. Obchody 
rozpoczęła msza święta odprawiona przez kapelana strażaków ks. Jarosława Wojtala i ks. Łukasza 
Kaczmarka, podczas której został poświęcony nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców. 

kowskiego w Łodzi w kwocie 10 000 zł oraz  
1 000 zł z gminy Widawa. Dodatkowo dzięki 
Krzysztofowi Ciebiadzie strażacy z Rogóź-
nia otrzymali 5 000 zł dofinansowania od 
marszałka województwa łódzkiego. Dzień 
wcześniej została poświęcona i odsłonięta 
pamiątkowa tablica.

Dziękuję wszystkim przybyłym drużynom wraz z sołtysami za 
udział w turnieju. Dziękuję pracownikom ZS w Widawie za ugotowa-
nie pysznego żurku, który smakował sportowcom oraz kibicom. Gratu-
luję wszystkim zawodnikom sportowej rywalizacji i pięknej postawy fair 
play. Na koniec zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 
Dziękuję sędziom za sędziowanie podczas meczy.

W V Turnieju w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Widawa druży-
ny z poszczególnych sołectw zajęły następujące miejsca:

1. Józefów Widawski
2. Osieczno

o puchAr wójtA gminy widAwA
V turniej soŁectw w piŁkę nożnĄ
15 sierpnia br. na widawskim stadionie odbył się V Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Widawa. 
Współorganizatorami turnieju był wiceprzewodniczący Rady Gminy Widawa Sylwester Morawski prowadzący TEAM 
GOK, UKS LIBERO w osobach Mirosław Szkudlarek i Kamil Sowała, Andrzej Kopka, GOK w Widawie. 

3. Podgórze
4.Widawa
5. Restarzew Środkowy
6. Ligota
Najlepszym strzelcem został: Konrad Głowacki z Józefowa Widaw-

skiego. Najlepszym bramkarzem został: Marcin Wańdoch z Józefowa 
Widawskiego.

GRATULUJĘ I ZAPRASZAM ZA ROK.
Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

 Jubilatom dziękuję za wytrwałą bezintere-
sowną służbę na rzecz wspólnoty samorządo-
wej gminy Widawa i życzę wszelkiej pomyśl-
ności, zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego 
za wstawiennictwem św. Floriana.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Z okazji wyjątkowego jubileuszu, jaki w dniu 10 sierpnia br. 
obchodziła mieszkanka gminy Widawa Pani Irena Górczyńska 
z Brzykowa, z życzeniami do Jubilatki udali się wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Aneta Namirowska.

Wójt gminy Michał Włodarczyk złożył Jubilatce serdeczne gratula-
cje z osiągnięcia tak wspaniałego wieku, życząc na kolejne lata wiele 
pomyślności i zdrowia. W imieniu całej społeczności Brzykowa życzenia 
100-latce złożyła również sołtys Mariola Majczyk. 

100-lecie urodzin to uroczystość bardzo wzruszająca i niecodzienna. 
Wspólnie z rodziną, wznosząc toast za zdrowie Jubilatki, odśpiewaliśmy 
„dwieście lat”. 

Dostojnej Jubilatce, z okazji setnych urodzin składamy raz jeszcze 
serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych lat życia w dobrym zdrowiu 
i szczęściu, w otoczeniu kochającej rodziny. 

Aneta Namirowska 
kierownik USC

100. urodziny pAni ireny górczyńskiej

Obecnie Nadia wraz z rodzicami uczęszcza na wizyty kontro-
lne do Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Ostatnie wyniki badań kontrolnych Nadii nie były najlepszą wia-
domością dla rodziców i dla nas wszystkich – wzrok oka prawego 
nie wraca i słuch uległ znacznemu pogorszeniu. Rodzice dziecka 
podejmują ciągłe działania w celu przeprowadzenia operacji, która 
dałaby możliwość powrotu, choćby w części wzroku w oku pra-
wym. Rodzina nie ukrywa, że ich marzeniem jest podjęcie leczenia 
specjalistycznego Nadii w Rosji i przeprowadzenie specjalistycz-
nego zabiegu, który daje nadzieje i wiarę w lepsze jutro dla Nadii.

Drodzy Państwo, akcje charytatywne w gminie Widawa w la-
tach 2015-2019 potwierdziły, że nie jesteśmy obojętni na potrzeby 
niepełnosprawnych dzieci z naszej gminy i są ludzie o wielkich 
sercach, którzy chcą pomagać. Jako Komitet Organizacyjny pod-
jęliśmy decyzję o udzieleniu pomocy mieszkance naszej gminy  
w formie licytacji internetowych w okresie wrzesień – grudzień 
2020 r., z przeznaczeniem na pomoc rodzinie w zebraniu środków 
na pokrycie kosztów leczenia Nadii. 

licytAcjA dlA nAdi i
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa w 2020 roku nie odbędzie się  
VI Bal Charytatywny w gminie Widawa na rzecz Nadii Świstek z Rudy. Nasza mieszkanka od grudnia 2019 roku 
walczy z chorobą nowotworową. Obecnie dziewczynka jest po czterech cyklach chemioterapii i trzydziestu cyklach 
radioterapii, która przynosi pozytywne efekty, co w rezultacie daje brak dalszych przerzutów. 

Abyśmy mogli przeprowadzić powyższą akcję, zwracamy się 
do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie przedmiotów 
na licytacje do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Widawie oraz do Szkoły Podstawowej w Chociwiu - w terminie 
do 30.09.2020 r. 

Szczegółowych informacji w sprawie akcji charytatywnej 
udziela Agnieszka Leopolska – kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widawie pod numerem telefonu 43 672 
11 61 oraz sekretarka Szkoły Podstawowej w Chociwiu Marlena  
Pietrzyk - pod numerem telefonu 43 672 37 28.

O szczegółach poinformujemy podczas licytacji pierwszego 
przedmiotu, który odbędzie się już niebawem. 

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
kierownik GOPS w Widawie

23 sierpnia br. na starorzeczu Podkowa w Podgórzu odbyły się 
zawody wędkarskie dorosłych o Puchar Wójta Gminy Widawa. 
Jak zawsze zawodom towarzyszyła miła atmosfera. 

W tym zakątku naszej gminy na łonie przyrody można odpocząć i in-
tensywnie się zrelaksować. Na początku lata br. podpisałem w imieniu 
gminy Widawa akt notarialny zamiany gruntów okalających starorzecze 
Podkowa. Dopłacając ok. 4.000 zł kupiliśmy 1 hektar ziemi o szeroko-
ści pasa 20 metrów wzdłuż starorzecza i uregulowaliśmy prawo dojaz-
du drogą do starorzecza w formie służebności. Cieszę się z tego, bo po 
kilkudziesięciu latach wędkarze i mieszkańcy mają prawny dostęp do 
zbiornika wodnego, który jest własnością gminy Widawa. Otworzyło to 
drogę do szeregu interesujących inwestycji w tym miejscu, które prze-
prowadzimy wspólnie z wędkarzami w niedalekiej przyszłości. 

Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Grabarczykowi za zaprosze-
nie, a wszystkim wędkarzom gratuluję udanych połowów.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

zAwody wędkArskie w podgórzu
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ziemiA ŁAskA w twórczoŚci jAnA sztAudyngerA
Jan Sztaudynger urodził się 28 kwietnia 
1904 roku, zmarł 12 września 1970 roku, 
tak więc obchodzimy w tym roku jego  
50. rocznicę śmierci.

Był poetą wyjątkowym, jego twórczość 
opierała się na spostrzeżeniach życia codzien-
nego, piękna przyrody i szacunku do kobiet. 

Był krytykiem ówczesnego systemu po-
litycznego, co nie przyniosło mu chwały i nie 
ułatwiało życia, a jednocześnie wydawania 
drukiem utworów literackich. Pisał również 
bajki i utwory dla dzieci.

Twórczość poety to zbiór ponad siedem-
dziesięciu książek (nie licząc wznowień), 
większość - blisko czterdzieści - ukazała się po 
jego śmierci, po 1970 roku. Łączny nakład to-
mików, głównie wierszy i fraszek, przekroczył 
milion egzemplarzy. Fraszki Sztaudyngera we-
szły na stałe do języka polskiego, często w ode-
rwaniu od nazwiska autora, piszącego pod 
pseudonimami ,,Markiewicz” czy ,,Romanow-
ski”, a także ,,Jan Szot”, ,,Jan Korab”, ,,Józef 
Czasnowski” i ,,Świerszcz”. Fraszki Sztaudyn-
gera znajdują się w kanonie lektur szkolnych. 

Sztaudynger, mieszkając w Łodzi w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, spędzał wa-
kacje ze swoimi dziećmi – córką Anną i synem 
Jackiem - w podłaskiej Kopyści.

Jako miłośnik grzybobrania często wa-
kacje przedłużał do końca września. Był zna-
komitym obserwatorem życia codziennego 
mieszkańców wsi, co jest uwidocznione w jego 
utworach. 

Wakacje w Kopyści poeta spędzał również 
w towarzystwie swoich przyjaciół z Łodzi, le-
karza Pana Leszczyńskiego, syna Stanisławy 
Leszczyńskiej – więźniarki Oświęcimia, bę-
dącej położną w obozie, która odebrała ponad  
3 tysiące porodów.

W latach pięćdziesiątych obecność lekarza 
na wsi była dla mieszkańców Kopyści, jak i są-
siednich wsi, ogromną zaletą. Pan doktor nie 
odmówił nikomu fachowej porady lekarskiej, 
która wówczas była nieosiągalna. Często jedy-
ną zapłatą za usługę były produkty rolne, takie 
jak: jaja, ser czy drób.

Sztaudynger pisał również o naszej rzece 
Grabi, nad którą w okresie letnim przebywał.

Grabia:
Rzeka jak wstążeczka,
Wije się przez pola,
Marudzi, opóźnia
Gorzej od ramola;

Kręci się, zawraca,
Chlupnie słówkiem czułym,
Wsiąka w mokre łąki,
Tak jak kleks w bibułę;

Olchy czarne, żałobne
Mija od niechcenia.
Komarom od ich brzęków 
poddaje natchnienia.

Szczeżuje gromadami
Zdobią jej czeluście…
Ach, cóż to za rzeczka,
Tak nie w mym guście?

Ach, to nie jest rzeczka,
To tylko wstążeczka
Błękitna, zgubiona
W zielonych ramionach!

W rozmowach z osobami dorosłymi jak 
i dziećmi nie spotkałem się z przypadkami bra-
ku wiedzy o fraszkach poety. Niestety, zdecy-
dowana większość rozmówców nie ma świa-
domości, że ich autorem jest Jan Sztaudynger. 
Najbardziej znane fraszki i ich tematyka doty-
czy kobiet i słabości poety do płci pięknej.

Poeta, tak jak wspomniałem wcześniej, nie 
był fanem ówczesnego systemu i władzy, był 
krytykiem karierowiczów, a świadczą o tym 
następujące fraszki:

O politykach i sitwach 
Zero do zera
A będzie kariera

Koryto
Postaw świnię przy korycie
A rozpłynie się w zachwycie

Lot
Niektórzy wysoko lecą
Nie dzięki skrzydłom, lecz plecom

Władza
Terrorem władza
Swą słabość zdradza

Pobyt poety na wsi to przede wszystkim 
grzybobranie w okolicznych lasach, obserwa-
cje przyrody i ciężkiej pracy rolników. W dni 
świąteczne uczestniczył w życiu towarzyskim 
i kulturalnym mieszkańców.

Jedną z atrakcyjnych form wypoczynku na 
wsi były tak zwane ,,majówki”, gdzie miesz-
kańcy bawili się tańcząc pod gołym niebem.

Pięknie to poeta opisał w niepublikowa-
nym utworze – Majówka nad Grabią.

Poniżej przedstawiam fragment wspomnia-
nego utworu:

Majówka nad Grabią 
Kiedy wziąłem Tereskę w ramiona, zadrżałem, 
Jakby prąd elektryczny wstrząsnął moim ciałem,
Zacząłem jak motyla nosić po trawisku,
Zapomniałem o świecie zielonym, szalony,
Tak mi było przyjemnie ja zamknąć ramiony
I czuć, że drży, że blednie, że jej dech zapiera,
Że się zmienia zamyka i niebo otwiera.
Nigdym jeszcze nie tańczył na zielonej trawie,
Wychwalam to tańczenie, piękno jego sławię.
Trawa, niebo i w uścisk zamknięta dziewczyna
Idą do głowy – jak stuletnie wina.
Jej uśmiech tak bezbronny, przestraszone piegi,
Zmykające z policzków aż na szyi brzegi,
Jej usta zdziwione, upojnie pełne,
I ruchy z memi ruchy stanowiące pełnię.
Jakież pióro będzie miało siłę
Napisać, jak to było niezwykłe i miłe…
Zrozumiałem, czym niebo, czym ziemia, czym rosa,
Czym Pan, pląsy satyrów, kult Dionizosa.

Poeta pisał do ostatnich dni swojego życia. 
Wiele utworów powstało na oddziale chemio-
terapii szpitala w Krakowie. To, jak pragnął 
żyć, jak widział swój świat - ujął w swych 
ostatnich utworach:

Kiedy nad Styksem
Kiedy nad Styksem zadumany stanę,
Depcąc stokrotek rumieńce różane,
Będę żałował tylko grzybobrania…
I żadne pasje, żadne miłowania
Nie będą stóp mych do ziemi wiązały,
Lecz będę pragnął raz jeszcze w świt biały
Iść w gonne lasy i z dala od tłumu
W kosze brać grzyby, w uszy chorał szumu!

Kiedy ja umrę
Kiedy ja umrę, niech mi tak napiszą:
Szczęśliwy człowiek, opije się ciszą,
Pisywał fraszki i wyławiał grzyby,
A jeśli umarł – to tylko na niby,
Bo w każdej fraszce, szytej polską mową,
Będzie się rodził, będzie kwitł na nowo!

Wspomnienie twórczości poety i jego po-
bytu na naszej ziemi niech będzie zachętą do 
bliższego zapoznania się z jego twórczością. 
Poeta był wyjątkowym obserwatorem życia 
i otaczającej nas przyrody.

Krzysztof Nowakowski

Tablica pamiątkowa wykonana przez miesz-
kańców wsi Kopyść odsłonięta w czerwcu 
2014 roku, w 110. rocznicę urodzin poety. 

Na kamieniu umieszczono 
słowa Sztaudyngera: 

,,O ile jestem poetą, to tylko dzięki kwiatom, 
grzybom i kobietom”. 
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Warto przeanalizować tło omawianego zagadnienia. 14 lipca 1422 r. 
Jagiełło wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu, która przeszła 
do historii jako „wojna golubska”. 26 sierpnia wojska polsko-litewskie 
zdobyły Golub, a następnie obległy Toruń i Papów Biskupi. Dopiero 
w połowie września armia dotarła do Grudziądza, gdzie poseł krzyżac-
ki zaproponował zawieszenie broni i rozpoczęcie rokowań. Pokój został 
podpisany 27 września, o czym informuje również pamiątkowa tablica 
niedaleko miejscowości Mełno. Wówczas to Jan z Łasku, za wierność 
i oddane zasługi dla władcy, jako jedyny otrzymał przywilej lokacyjny. 
Rozpoczął się nowy etap w historii grodu nad Grabią… 

Skąd zatem pojawił się ten rażący błąd w datowaniu tak ważnego 
wydarzania dla Łasku? Źródło z tekstem lokacji znajduje się w „Kodek-
sie dyplomatycznym Polski” wydanym w 1847 r. przez L. Rzyszczew-
skiego i A. Muczkowskiego. W nagłówku pojawia się błąd „anno 1422 
d. 2 mensis Septembris”, który został bezrefleksyjnie powtórzony przez 
wielu autorów. Ta pomyłka znalazła się, pomimo że w końcowym aka-
picie pojawia się określenie „sabbato proximo (ante) sancti Michaelis”,  
co oznacza „sobota przed świętym Michałem”, który to dzień wypada 
29 września. W Łasku data ta jest dobrze znana, gdyż św. Michał jest 
jednym z patronów parafii. 

Również wstęp do wspomnianego traktatu pokojowego jako datę 
podpisania układu podaje „[…] in Festo S. Stanislai Pontifici & Martyris 
Anno 1422”, czyli w „święto św. Stanisława Biskupa Męczennika roku 
1422”. Do XIX w. dzień ten obchodzono 27 września, gdyż w tym dniu 
roku 1089 miało miejsce przeniesienie relikwii świętego z kościoła na 
Skałce w Krakowie na Wawel. Podobnie inne źródła wyraźnie opisują 

kiedy ŁAsk stAŁ się miAstem?
W 2022 r. Łask będzie obchodził 600. rocznicę uzyskania praw miejskich. Warto sprostować największy błąd,  
jaki funkcjonuje w literaturze regionalnej odnośnie tego wydarzenia. Niemal wszyscy autorzy piszący o Łasku w tym 
m.in. prof. Marian Marek Drozdowski, Józef Krasoń, Stanisław Rusin czy Ryszard Rosin, uznają, iż uzyskanie praw 
miejskich nastąpiło 2 września 1422 r. W pozostałych kwestiach mają rację, że miało to miejsce nad Jeziorem Mełneńskim 
podczas podpisywania układu pokojowego z Krzyżakami, a przywilej lokacyjny rycerz Jan z Łasku otrzymał z rąk króla 
Władysława Jagiełły. Jednakże w tym dniu, armia koronna i litewska były dość daleko od Mełna... 

datę zawarcia pokoju z Krzyżakami, podczas którego król tak hojnie na-
grodził Jana z Łasku. 

Z okazji zbliżającej się okrągłej rocznicy, historycznym obowiąz-
kiem jest zatem zapisywać poprawną datę uzyskania praw miejskich – 
27 września 1422 r.

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku – Muzeum Historii Łasku

Pomnik upamiętniający podpisanie pokoju z Krzyżakami przy wjeździe 
do Mełna   www.polskaniezwykla.pl

Fragment tekstu wstępnego do traktatu mełneńskiego
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Jak pisze Augustynik, w środkowej niszy od zachodu, pod oknem 
są cztery trumny, w których spoczywał wówczas m.in. infułat Marcin 
hr. Załuski, który oprócz wielu godności i tytułów znany był też jako 
opat sulejowski. To właśnie on na odbudowę spalonego kościoła z wła-
snej szkatuły przeznaczył 40000 zł polskich. W kolejnej trumnie znajdo-
wały się szczątki młodzieniaszka w żółtym jedwabnym żupanie, który 
prawdopodobnie był synem Stanisława i Urszuli z Tarnowskich Wierz-
bowskich. Obok była trumna ojca owego młodzieńca – dziedzica dóbr 
łaskich. Po śmierci żony został kapłanem i infułatem łaskim. Zmarł  
8 sierpnia 1728 roku. W następnej trumnie znajdowały się zwłoki żony 
starosty Stanisława Wierzbowskiego, matki owego młodego Stasia, wy-
wodzącej się z książąt litewskich Ginwiłłów. Pochowano ją w bogatym 
stroju staropolskim, z różańcem w ręku.

W niszy od północy złożono szczątki kanonika gnieźnieńskiego 
i łęczyckiego, infułata łaskiego zmarłego w 1727 roku Andrzeja Kar-
śnickiego, a także mężczyzny w cywilnym stroju z datą na trumnie 
1777 r. W niszy przy schodach znajdowała się ponadto trumna z księ-
dzem w birecie.

G. Augustynik wspomina jeszcze o innych grobach, m.in. pod pre-
zbiterium i nawą główną. Spoczywali w nich prawdopodobnie dawni 
kapłani i dobrodzieje świątyni, którzy właśnie tutaj obierali sobie miej-
sce poczekalni powszechnego zmartwychwstania. Gdy kilka lat temu re-
montowano świątynię udało mi się obejrzeć te podziemia, jednakże nie 
napotkałem ani trumien, ani szczątków zmarłych. Prawdopodobnie część 
tych podziemi została zasypana, być może w ziemi znajdują się szczątki 
i resztki najstarszych pochówków w tych murach.

POCHÓWKI ZA MIASTEM

Już w 2 poł. XVIII wieku szkodliwe wyziewy z przepełnionych ko-
ścielnych krypt stały się poważnym problemem, jak i cmentarze znajdu-
jące się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyń. Te ostatnie na skutek roz-
woju miast niejednokrotnie znalazły się bardzo blisko zabudowy miesz-
kalnej. Tak było np. w Piotrkowie, gdzie obok cmentarza istniejącego 
przy kościele farnym wzniesiono wiele kamieniczek. Światli medycy 
wskazywali na związek tych nekropolii w centrum miast z szerzonymi 
się różnymi chorobami.

Załuski został zabity w Sanoku. Zbrodni dokonał dzierżawca Baranowski, którego Załuski pozwał 
przed sąd 5 lipca 1745 r. „o czynsz dzierżawny”. Ciało ofiary niezrównoważonego dłużnika żona 
Wiktoria sprowadziła do Łasku i tu złożyła w krypcie miejscowej świątyni.

Tak dziś wygląda dawny cmentarz przy łaskiej kolegiacie

Jedna ze starych bram cmentarnych w Łasku

Dzwonnica przy łaskiej kolegiacie. Podczas prac rewaloryzacyjnych 
przed kilkoma laty przy jej fundamencie odkryto wiele ludzkich kości. 
Być może były to ofiary jednej z epidemii, których w dziejach miasta 

kronikarze odnotowali wiele 

Dlatego w tym czasie zaczęto wydzielać nowe miejsca na pochówki 
najczęściej za murami obronnymi miast, daleko od centrum i zabudowy 
miejskiej. Pierwszy cmentarz zamiejski w Warszawie powstał w 1781 
roku, ale wierni nie chcieli tu grzebać swoich bliskich, traktując ten przy-
mus jak „zniewagę dla ciała, krzywdę dla duszy, grzebanie umarłych jak 
psów w polu”. Z czasem te opory zanikły i pojawiły się pierwsze groby. 
W 1790 r. powstał Cmentarz Powązkowski, dziś jedna z największych 
nekropolii w Polsce. Z biegiem lat tworzenie zamiejskich cmentarzy zy-
skało powszechną aprobatę także na prowincji.

A jak było w Łasku? Jak w stolicy, choć skala problemu była znacz-
nie mniejsza. Cmentarzyk przy kolegiacie nie należał do wielkich, ale  
z czasem otoczyły go domy mieszkalne. Narzekano więc na bliskość mo-
gił, ale i brak miejsca na pochówki. W 1804 r. rozważano więc usytuowa-
nie nowej świątyni przy kościele św. Anny, jednak ostatecznie zdecydo-
wano o ulokowaniu nekropolii na wzgórku przy drodze do Dobronia. 
Przeważył argument o znacznym oddaleniu od centrum miasta. Prace 
przyspieszyła epidemia ospy w 1810 roku, która uśmierciła 1300 miesz-
kańców.

Stanisław Barcz
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Wystawanie w kolejkach w urzędzie, szpitalu, czy Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych może być bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób 
starszych, ale też niezbyt bezpieczne w okresie pandemii. Obecnie także 
wiele urzędów zmieniło godziny i dni pracy, i nie są dostępne dla inte-
resantów w takim samym zakresie jak przed pandemią. Tego trudu przy 
załatwianiu rożnego rodzaju formalności zaoszczędzą nam dwa nowo-
czesne narzędzia potwierdzające naszą tożsamość na odległość. Dzięki 
ich wykorzystaniu nie będziemy musieli osobiście fatygować się z do-
wodem osobistym do różnego rodzaju instytucji, wystarczy nam kompu-
ter z dostępem do internetu.

E-PODPIS TAK SAMO WAŻNY JAK WŁASNORĘCZNY…
Pierwszym z tych rozwiązań jest bezpieczny e-podpis. Jest on tak 

samo ważny jak podpis własnoręczny. Możemy go jednak złożyć na od-
ległość, potwierdzając w ten sposób różnego rodzaju deklaracje podatko-
we, pisma urzędowe, podania o udostępnienie dokumentacji medycznej, 
czy umowy zawierane z innymi osobami, czy firmami.

… A JEST DUŻO BEZPIECZNIEJSZY
Stosowanie takiego rodzaju e-podpisu jest nawet bezpieczniejsze 

niż odręczne sygnowanie dokumentów, jest on bowiem nie do podro-
bienia. Bezpieczny podpis elektroniczny ma określoną strukturę, a także 
powstaje przy użyciu odpowiednich algorytmów kryptograficznych. Jest 
on przypisany tylko i wyłącznie do jednej osoby i składany jest przy 
pomocy urządzeń i danych właściwych tylko dla niej. Jego złożenie zaś 
pod jakimś podaniem, umową, deklaracją sprawia, że od tego momentu 
wszystkie zmiany dokonane w takim dokumencie będą od razu widocz-
ne. Uniemożliwia to więc dopisanie czegoś czy też usunięcie w doku-
mencie bez wiedzy osoby, która potwierdziła go e-podpisem.

ZAKUP SPRZĘTU I OPŁATY ROCZNE
Rozwiązanie to wiąże się jednak z pewnymi stałymi kosztami. Na 

początku trzeba zainwestować w certyfikowany zestaw z odpowiednim 
urządzeniem, które pozwoli składać e-podpis. To wydatek rzędu 250 
- 300 zł. Później, co roku, konieczne będzie odnowienie abonamentu,  
co kosztuje ok. 100 zł.

Zestaw pozwalający na składanie tego rodzaju e-podpisu można ku-
pić tylko i wyłącznie u producentów certyfikowanych przez państwo. 
W skład zestawu wchodzi karta kryptograficzna, na której będzie prze-
chowywany certyfikat właściwy danej osobie, czytnik tejże karty, który 
należy podłączyć do komputera, i płyta z odpowiednim oprogramowa-
niem, które trzeba na komputerze zainstalować.

POTRZEBNY BĘDZIE CERTYFIKAT KWALIFIKOWALNY
Zanim będzie można rozpocząć sygnowanie dokumentów bezpiecz-

nym e-podpisem, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego certyfika-
tu i wgranie go na kartę kryptograficzną. Aby to zrobić, należy wygene-
rować na komputerze właściwe dokumenty, które trzeba dostarczyć do 
wystawcy e-podpisu. Najlepiej zrobić to osobiście. Listę punktów można 
sprawdzić na stronie internetowej konkretnego producenta, lub dzwoniąc 
na jego infolinię. Dokumenty można wysłać też pocztą. Nie obejdzie się 
jednak wówczas bez notarialnego potwierdzenia tożsamości i podpisu. 
Producenci oferują również odbiór dokumentów bezpośrednio od klien-
ta.

Po uzyskaniu certyfikatu, co będzie trochę trwało, od możliwości 
korzystania z e-podpisu dzieli już tylko zarejestrowanie się na stronie 
internetowej producenta.

Samo stosowanie podpisu elektronicznego jest dużo prostsze niż 
jego uzyskanie. W aplikacji wystarczy wybrać dokumenty, które chce się 
w ten sposób sygnować, i kliknąć w polecenie „Podpisz”.

jAk zAŁAtwić sprAwy urzędowe 
bez ruszAniA się z FotelA
Załatwienie urzędowej sprawy bez wychodzenia z domu? To możliwe. Potrzebny jest 
jednak do tego bezpieczny podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

ZAKŁADANIE PROFILU ZAUFANEGO
Załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet w serwisach 

administracji publicznej, umożliwia również drugie rozwiązanie, czyli 
Profil Zaufany. Można go założyć, wykorzystując certyfikat kwalifiko-
wany. Jego posiadacz musi jedynie wejść na stronę Profilu Zaufanego 
(https://www.pz.gov.pl/), kliknąć polecenie „Zarejestruj się” i wybrać 
opcję „Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym”. 

Jednak Profil Zaufany może założyć każdy, również osoby nieposia-
dające takiego certyfikatu. Można to zrobić na tej samej stronie Profilu 
Zaufanego czy też stronie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Niezbęd-
nym krokiem w procesie zakładania Profilu Zaufanego będzie potwier-
dzenie danych w jednym z wielu punktów, które znajdują się w całej 
Polsce. Ich listę można znaleźć tutaj (https://pz.gov.pl/pz/confirmation-
PointAddressesList). 

Profil Zaufany można stworzyć również za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej, o ile tylko dany bank oferuje taką usługę. Wy-
starczy wówczas po zalogowaniu się do systemu wypełnić odpowiedni 
formularz, potwierdzić operację bankowym kodem i gotowe. 

KATALOG SPRAW, KTÓRE MOŻNA ZAŁATWIć 
PRZEZ INTERNET

Można przystąpić do załatwienia konkretnych spraw urzędowych. 
Ich katalog jest szeroki, od składania i sprawdzania dokumentów w ZUS 
czy urzędzie skarbowym, poprzez złożenie podania o poświadczenie nie-
zalegania z podatkami, czy wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, po wnioskowanie o różnego rodzaju zasiłki czy świadcze-
nia. Listę wszystkich spraw można znaleźć na tej stronie (https://epuap.
gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw). 

Gwarantem bezpieczeństwa Profilu Zaufanego jest system ePUAP, 
a jego działanie opiera się, tak samo jak w przypadku bezpiecznego e-
-podpisu, na technologiach kryptograficznych. Wysłanie każdego e-do-
kumentu musimy natomiast potwierdzić kodem autoryzacyjnym.

WYBÓR POMIĘDZY E-PODPISEM 
A PROFILEM ZAUFANYM

Profil Zaufany jest usługą bezpłatną, w przeciwieństwie do bezpiecz-
nego e-podpisu. Do korzystania z tego ostatniego potrzeba odpowiednie-
go sprzętu, a w przypadku Profilu Zaufanego wystarczy komputer z do-
stępem do internetu. Ponadto założenie Profilu Zaufanego zajmuje mniej 
czasu, a na uruchomienie e-podpisu trzeba trochę poczekać. Niemniej 
ten ostatni oferuje szereg możliwości, których Profil Zaufany nie ma,  
jak chociażby zawieranie umów z firmami czy osobami fizycznymi. 

Wybór pomiędzy tymi metodami potwierdzającymi naszą tożsamość 
na odległość, powinien zależeć od tego, do czego takiego rozwiązania 
potrzebujemy. W niektórych przypadkach warto będzie zainwestować 
w e-podpis, np. gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i często za-
wiera umowy z kontrahentami. Gdy zaś zależy nam głównie na łatwiej-
szym kontakcie z administracją publiczną, wystarczyć może Profil Za-
ufany. 

Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby  –  jeśli tylko tego potrze-
bujemy – zdecydować się na obydwa rozwiązania.

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

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Nie wszyscy amatorzy grzybów znają lasy, do których się udają. 
Często wybierają się tam w pojedynkę przeceniając swój zmysł orienta-
cji w terenie. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę, większą wyobraźnię 
i dobre przygotowanie.

Grzybobranie jest wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu na ło-
nie natury, ale i w tej sytuacji nie możemy zapominać o własnym bez-
pieczeństwie. Policjanci podkreślają, że wybierając się na grzybobranie 
musimy zachować szczególną ostrożność.

Aby uniknąć takich sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, 
przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:
- Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, 

że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie 
się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu

- Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych 
osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym

- Kiedy rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy o tym osoby, z któ-
rymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich

- Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakte-
rystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną 
do miejsca, z którego wyruszyliśmy

- Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które 
w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. 
Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również 
odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefo-
nu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym 
służbom ratunkowym

- Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się 
bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej

- Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojaz-
dów, stacji czy przystanków kolejowych

- Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierz-
chu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy 
temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub 
zdrowie

- Zachowajmy środki ostrożności – ostrożnie z ogniem
- Udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy 

drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stano-
wiło łatwego łupu dla złodziei

sezon nA grzyby i zAginięciA
Rozpoczął się sezon na grzybobranie. Pomimo znajomości terenu, w lesie łatwo można stracić orientację  
i się zgubić. Niemal każdego dnia przyjmowane są zgłoszenia o zaginięciach osób podczas grzybobrania. 

- Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu 
do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, doku-
mentów)

- Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia;
- Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas le-

śnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpo-
wiednie obuwie

- Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz 
coś do jedzenia

- Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy 
wejściach do lasu

- Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą przynieśliśmy
- Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne 

przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadom-
my Policję

- Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, na-
tychmiast zaalarmujmy policjantów

- Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy 
się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odna-
lezienie

- Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy 
Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i za-
angażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwa-
niach.

Dzięki tym wskazówkom możemy uniknąć wielu zagrożeń czyhają-
cych w lesie i bez zakłóceń korzystać z uroków przyrody.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to inicjatywa prowadzona 
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mające 
na celu promocje projektów, które powstały dzięki Funduszom 
Europejskim. W tym roku ze względu na panującą pandemię 
wydarzenie odbywa się wirtualnie w internecie na stronie  
www.dniotwarte.eu i ma na celu promocję projektów, dzięki 
którym zmieniły się nasze małe ojczyzny oraz Polska. 

Również MPWIK Sp. z o.o. w Łasku przystąpił do wydarzenia, pro-
mując pozyskane z UE ponad 34,7 mln PLN dofinansowania na projekt 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja ka-
nalizacji na terenie gminy Łask”, dzięki któremu została kompleksowo 
zmodernizowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia, 
która przez wielu fachowców z branży, miedzy innymi PGW Wody Pol-
skie, postrzegana jest jako jeden z najnowocześniejszych i świetnie pra-
cujących obiektów w Polsce. 

dni otwArte Funduszy europejskich 2020 
nA oczyszczAlni Ścieków w ŁAsku

Nasz Projekt promowany jest pod nazwą „Koniec rury kanalizacyj-
nej – oczyszczalnia ścieków w Łasku”. Specjalnie na to wydarzenie po-
wstał również film informacyjny „Jak działa oczyszczalnia ścieków  
w Łasku”, dzięki któremu mogą Państwo wirtualnie zwiedzić zmodernizo-
wany obiekt oraz poznać dość skomplikowany proces oczyszczania ścieków. 

Finał wydarzenia w całej Polsce odbędzie się w dniach 25-27 wrze-
śnia 2020. Zapraszamy na profil MPWIK w mediach społecznościowych 
gdzie zwiedzą Państwo i zobaczą jak pracuje oczyszczalnia ścieków oraz 
zapoznają się z historią realizacji projektu. Na profilu można prześledzić 
jak dzięki środkom z Unii Europejskiej zmieniła się infrastruktura tech-
niczna MPWIK. Po ustaniu pandemii zaprosimy Państwa do osobistego 
odwiedzenia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków obsługującej gmi-
nę Łask. A dziś zapraszamy wirtualnie. 

        
Mariusz Sowiński

prezes MWiK w Łasku



się drogi przez mękę. Wielu jest tutaj po raz kolejny, właśnie po to, 
żeby sprawdzić możliwości swojego organizmu. Przeklinają i kochają 
to miejsce jako nieliczne w okolicy, żeby doznać przypływu takiej ad-
renaliny, która im wystarczy do pokonania swoich słabości pomimo 
morderczego wysiłku.

Bieg Leśny w Teodorach w opiniach najbardziej zainteresowanych, 
czyli biegaczy, jest uznawany za jeden z najtrudniejszych, a zarazem naj-
ciekawszych przełajów w centrum kraju. To także sukces organizacyjny, 
chociażby z tego powodu, że las tutaj jest zawsze czysty. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowany na tę okazję ręcznie 
wykonany w pracowni artystycznej Art-Mess medal z motywem zają-
ca. Dziękuję powiatowi i gminie Łask, Nadleśnictwu Kolumna, Rajsport 
Active, Wiejskiemu Stowarzyszeniui Nasze Sprawy, NSP Teodory, OSP 
Teodory, OSP Gucin, OSP Grzeszyn i wszystkich, którzy mają w sercu 
dobro tej imprezy.

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

Ważniejsze imprezy kulturalne w październiku

„Pozytywni to aktywni” – to hasło tego wydarzenia. Dla sołectwa 
Teodory z liczbą 450 mieszkańców przyjęcie kilkuset gości to już co-
roczny rytuał. Cykliczne wydarzenia odbiera się tutaj ze zrozumieniem 
nie jako utrudnienia, a wręcz przeciwnie, imprezy masowe stały się oka-
zją do wspólnej społecznej pracy w przygotowaniu biegu. To bardzo miłe 
gdy słyszy się pochlebne opinie o naszej gościnności.

Spokojne niedzielne przedpołudnie 6 września to cisza przed burzą. 
Prolog zawodów to Bieg Rodzinny dla ponad setki maluszków i ogromna 
radość jej uczestników. Dystans 800 metrów pokonują nawet trzylatki! Ro-
dzice zaś będą się ścigać na trasach i w warunkach znacznie trudniejszych. 
Trasa 5-kilometrowa jest wypłaszczona, bez podbiegów więc sprzyja mi-
łośnikom szybkiego biegania. Jest ona również wykorzystana przez nor-
dic walkingowców, których przybywa z roku na rok. Ta forma aktywności 
przeżywa bardzo burzliwy rozkwit, więc i ją gorąco polecam! 

Trasa biegu głównego 10-kilometrowego dla nowicjuszy to 
ogromny wysiłek, zarówno fizyczny, jak i mentalny. Zmieniające się 
warunki podłoża, zakręty i podbiegi sprawiają wrażenie niekończącej 

iV bieg leŚny-teodory 2020
Przesunięcie terminu przez organizatora Rajsport Active realizacji kolejnej edycji Biegu Leśnego z czerwca  
br. na wrzesień to dobra decyzja w trosce o bezpieczeństwo uczestników tak oczekiwanego wydarzenia sportowego. 
Covidowe obostrzenia ograniczają pewne sfery naszego funkcjonowania, ale musimy nauczyć się z tym żyć! Sport 
to zdrowie i jest to chyba najlepsza forma budowania odporności naszego organizmu.

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 
77-letniej mieszkance Łasku, która ukradła  
z parkowej ławki plecak z 2 telefonami komór-
kowymi wartości 1200 zł. W parku za ŁDK 
dwie dziewczynki na chwilę położyły plecak 
na ławce i zajęły się zabawą, co wykorzystała 
kobieta. Miała jednak pecha, bo kradzież zare-
jestrowała kamera monitoringu i już po nieca-
łej godzinie policjanci namierzyli złodziejkę. 
Plecak z telefonami odzyskano.

(P)

pechowA zŁodziejkA

 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

1. Stolice nadbałtyckie w fotografii  
Marcina Dybalskiego październik Galeria pod Korabiem 

w BP w Łasku BP w Łasku 

2. „Ulice Łasku i ich patroni”- wystawa październik Muzeum Historii Łasku 
BP w Łasku, 

Muzeum Historii 
Łasku 

3. 
Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Anna Szymczyńska (fizjoterapeuta) - 
„Mądry ruch - nie łam się” 

6 

godz. 10.45 

 

sala widowiskowa ŁDK 

 

UTW, ŁDK 

4. „Muzyczny Stand Up Czesława Mozila” 
8 

godz. 19 
sala widowiskowa ŁDK ŁDK 

5. „Noc Bibliotek” 
9  

godz. 17-22 
BP w Łasku BP w Łasku 

6. 

„Wokół Łaskiej Róży” - warsztaty edukacyjno-
plastyczne (kontynuacja zajęć, które nie odbyły 

się z powodu pandemii) 
17 Filia dla dzieci 

BP w Łasku, 
Stowarzyszenie 

Miłośników Łaskiej 
Róży 

7. 

Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Tomasz Przybyliński (ornitolog) - „Sowy - 

tajemniczy nocni łowcy” 

20 

godz. 10.45 

 

sala widowiskowa ŁDK 

 

UTW, ŁDK 

8. Michał Kowalonek - solo act - koncert 
21 

godz. 19 

 

Galeria z Fortepianem 

 

ŁDK 

          
 

    
 

    
     
     

W kwietniu br. PKS Zduńska Wola 
poinformował, że zawiesza wszystkie 
kursy na trasie Łask - Zduńska Wola,  
w ten sposób mieszkańcy gm. Łask, gminy 
Zduńska Wola oraz samej Zduńskiej Woli 
zostali w dużej mierze pozbawieni dostępu 
do komunikacji publicznej. Przedsiębiorcy 
oraz wielu mieszkańców w/w gmin 
zwróciło się z prośbą do burmistrza Łasku 
o przedłużenie linii „B” do Zduńskiej Woli.

Z inicjatywy burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka 22 maja doszło do spotkania z pre-
zydentem i wójtem Zduńskiej Woli. Uzgodnio-
no wówczas, że od 15 czerwca, po załatwieniu 
wszystkich formalności, na okres próbny zosta-
nie uruchomiona lina „B”. Gmina Łask w cało-
ści sfinansowała nowe połączenie, a jego realiza-
cję powierzyła ZKM w Łasku, który od 2019 r.  
dysponuje nowoczesnym taborem autobusów.

W okresie pilotażowym, pomimo waka-
cji i urlopów (15 czerwca - 31 sierpnia) po-
łączenie między Łaskiem a Zduńską Wolą 
cieszyło się sporym zainteresowaniem pasa-
żerów. Zawarto porozumienie między Zduń-

liniA „b” do zduńskiej woli utrzymAnA 
ską Wolą a gminą Łask, gdzie określono do-
finansowanie linii „B” do końca tego roku ze 
strony Zduńskiej Woli w wysokości 6 500 zł. 
Uzgodniono, że od 1 września 2020 r. ilość 

kursów będzie wynosić 7 z Łasku do Zduń-
skiej Woli i 7 kursów ze Zduńskiej Woli  
do Łasku. Jako organizatora linii „B” wska-
zano gminę Łask, a realizatorem połączenia 
pozostał ZKM w Łasku. 

Mirosław Szafrański 
dyrektor ZKM w Łasku
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Tereny zielone, to nie tylko rekreacja i walory przyrodnicze, ale rów-
nież edukacja ekologiczna. Z pomocą przyjdą trzy ścieżki tematyczne 
oraz specjalnie zaprojektowane tablice informacyjne, które formą wpa-
sowują się w klimat i charakter nowego placu Szarych Szeregów.

Ścieżka edukacyjna nr 1 „Woda to życie”
Pierwsza ścieżka edukacyjna powstanie przy pitniku. Planuje się 

umieszczenie jednej większej tablicy oraz kilku mniejszych wzdłuż 
ścieżki w kierunku wodotrysku. 

Znajdziemy tam informacje o zasobach wody w Polsce i na świe-
cie oraz ciekawostki o parametrach wody w pitniku i jej przewadze nad 
wodą butelkowaną. Mniejsze tablice pokażą, jakie konsekwencje dla 
przyrody i świata ma brak wody oraz jak mu zapobiegać. 

Ścieżka edukacyjna nr 2 „Kolumna – LAS”
Elementy ścieżki rozmieszone zostaną w sąsiedztwie projektowane-

go placu przy krzyżu. Ich stylistyka nawiązywać będzie do lasu. Duże 
tablice znajdą się po bokach placu, natomiast mniejsze tuż za krzyżem. 

Druga ścieżka wprowadzi nas w tematykę drzew, lasu oraz jego mieszkań-
ców. Tablice przedstawiać będą różne gatunki drzew, wskazywać, iż są one sie-
dliskiem licznych stworzeń oraz stanowią ważny budulec i materiał użytkowy. 

Ścieżka edukacyjna nr 3 „Kolumna Miasto – LAS”
Ostatnią, tematycznie powiązaną z poprzednimi ścieżkami, będzie 

trasa zlokalizowana na terenie odnowionego placu targowego. 

Ścieżki edukAcyjne nA plAcu szArych szeregów
Niedawno informowaliśmy o wsparciu finansowym, jakie otrzymała gmina Łask z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie 
pn. „Zielona przestrzeń publiczna w obrębie placu Szarych Szeregów w Łasku” (dotacja – ok. 692 tys. zł, pożyczka  
– ok. 461 tys. zł). Wszystko to w ramach rewitalizacji centrum Kolumny, która zakończy się wiosną 2021 r. 

Zostaną tutaj umieszczone cztery tablice poświęcone historii Ko-
lumny, jako miasta-lasu (miasta-ogrodu), a także najważniejszym atrak-
cjom przyrodniczym. Nie zabraknie ciekawostek o lokalnych pomnikach 
przyrody i zabytkach.

MJ

W tym roku, ze względu na sytuację epi-
demiologiczną, akcja Narodowego Czytania 
w Łasku odbywała się online. Przedstawi-
ciele władz samorządowych i zaprzyjaźnio-
ne z biblioteką instytucje, sympatycy naszej 
placówki i bibliotekarze Biblioteki Publicznej 
im. Jana Łaskiego Młodszego nagrali materiał 
wideo z czytanych przez siebie fragmentów 

nArodowe czytAnie w czAsie epidemii
Za nami 9. odsłona Narodowego Czytania, ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta RP.  
Jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo 
polskiej literatury. Lekturą tegorocznej akcji była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

dramatu Słowackiego. 5 września, przez cały 
dzień, na profilu facebook Biblioteki Publicz-
nej udostępnialiśmy przygotowane wcześniej 
nagrania. 

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego składa podziękowania wszystkim, 
którzy wspólnie z nami współtworzyli to wyda-
rzenie, szczególnie: Gabrielowi Szkudlarkowi – 

W okresie międzywojennym w naszym 
mieście istniało kilka organizacji kultural-
nych: towarzystw, chórów, stowarzyszeń. 
Na podkreślenie zasługuje ich niezwykle 
ożywiona działalność. Prowadzone spo-
łecznie Stowarzyszenie Śpiewacze „Lut-
nia”, zarejestrowane zostało w 1924 r.  
W § 1 statutu „Lutni” określono cel dzia-
łań: szerzenie zamiłowania do śpiewu ko-
ścielnego i muzyki, z uwagą: działalność 
swą Stowarzyszenie rozciąga na m. Łask. 

W muzealnym archiwum posiadamy spo-
ro fotografii i dokumentów potwierdzających 
zaangażowanie mieszkańców Łasku w dzia-
łalność społeczno-kulturalną. Tu prezentuje-
my skład zarządu Stowarzyszenia Śpiewacze-

go „Lutnia” oraz legitymację Jana Kolenko  
- członka rzeczywistego Towarzystwa Muzycz-
nego w Łasku.

PS Na fotografii z majowej „Panoramy”, 
p. Teresa Książek (z Łęczycy), rozpoznała 

swego ojca Kazimierza Wałęskę (1890-1940) 
- pierwszy od lewej na tle jasnego muru. Ser-
decznie dziękujemy!

Lidia Olszewska

burmistrzowi Łasku, Aleksandrze Tarnowskiej 
z Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Łasku, Kołu Go-
spodyń Wiejskich w Teodorach, pracownikom 
Łaskiego Domu Kultury i Warsztatu Terapii Za-
jęciowej, uczestnikom Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz państwu Szymonowi i Joan-
nie z Torunia wraz z rodziną.                       R.G.
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