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Z pewnością najważniejszy Honorowy 
Obywatel Łasku to Jan Paweł II, pierwszy 
polski papież i święty, którego docenił cały 
świat nie tylko chrześcijański. Drugą wiel-
ką postacią jest marszałek Józef Piłsudski, 
twórca Legionów i człowiek, który przyczy-
nił się do wskrzeszenia Polski w 1918 roku,  
po 123 latach niewoli i zaborów. Zarówno  
Jan Paweł II, jak i Józef Piłsudski już nie żyją.

Arcybiskup senior Władysław Ziółek,  
jak i prof. Marian Marek Drozdowski otrzymali 
wspomnianą godność jednocześnie, przed laty. 
W ten sposób doceniono wkład arcybiskupa  
w przywrócenie dawnej świetności łaskiej ko-
legiacie, a także olbrzymi dorobek naukowy 
M. M. Drozdowskiego, pochodzącego z Łasku, 
autora wielu artykułów i książek poświęconych 
rodzinnej miejscowości.

(P)

GaLERia HOnOROwYcH ObYwaTELi ŁaSku
Nie jest ich dużo, bo też do grona 
Honorowych Obywateli Łasku 
należą postacie nieprzeciętne, 
będące chlubą grodu nad Grabią. 
Jest ich zaledwie czterech.

Zadania te polegały na wspieraniu jednostek naziemnych poprzez 
współpracę F-16 z wysuniętymi nawigatorami naprowadzania JTAC (Jo-
int Terminal Attack Controller), których zadaniem było naprowadzenie 
samolotów na cele naziemne. 

Jak wyjaśnia jeden z pilotów z 32. BLT, biorący udział w ćwiczeniu, 
w trakcie lotów wykorzystywano pełne spektrum sensorów przenoszonych 
przez polskie samoloty F-16. Relacjonując przebieg zadań wykonywanych 
w czasie Defender Europe 20 Plus podkreśla, że udział w ćwiczeniu po-
zwolił załogom na realistyczny trening w wykorzystaniu standardowych 
procedur NATO. Dodaje też, że współpraca z amerykańskimi i polskimi 
zespołami JTAC pozwoliła F-16 na zniszczenie wielu celów, co z kolei 
zapewniło swobodę manewru ćwiczącym jednostkom naziemnym.

Podsumowując wykonane zadania, pilot podkreśla, że korzystanie 
z ujednoliconych procedur pozwala załogom na realizację zadań we 
współpracy z każdym sojusznikiem NATO, niezależnie od miejsca i cza-
su prowadzonej operacji.

 kpt. Anna Issel

F-16 na ćwiczEniacH
Podczas ćwiczeń Defender Europe 20 Plus, załogi samolotów F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego wykonywały 
liczne misje CAS – Close Air Support (Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego). 

fot. Piotr Wróblewski

Profesor Marian Marek DrozdowskiArcybiskup senior Władysław Ziółek

Marszałek Józef PiłsudskiJan Paweł II

kOmETa nad ŁaSkiEm
Na taki obiekt na naszym niebie 
czekaliśmy aż 23 lata, od czasów Wielkiej 
Komety Hale’a-Boppa z 1997 r. 

Tego lata na nocnym firmamencie mogli-
śmy podziwiać niezwykłego gościa z otchłani 
kosmosu. Mowa o komecie Neowise, która naj-
bliżej Ziemi znalazła się 23 lipca. Można było ją  

dostrzec gołym okiem na tle gwiazdozbioru Wiel-
kiej Niedźwiedzicy. Do bardziej szczegółowych 
obserwacji warto było mieć przy sobie lornetkę 
lub teleskop. Ci, którym się to udało, mogą mó-
wić o prawdziwym szczęściu. Kometa następnym 
razem będzie widoczna z Ziemi dopiero około  
8786 roku!

MJ
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Choć coraz częściej zapominamy o stosowaniu maseczek w miejscach publicznych, zachowaniu społecznej odległości i myciu rąk 
środkami dezynfekującymi, zagrożenie koronawirusem wciąż jest duże. Nie obserwuje się co prawda tak masowych zachorowań, 
jak to było w poprzednich miesiącach, ale Ministerstwo Zdrowia ostrzega o kolejnej fali pandemii i potrzebie stosowania obostrzeń 
sanitarnych. Niewidzialny wirus jest bowiem wciąż groźny!

Inspekcja Sanitarna w Łasku podaje, że koronawirus wciąż jest obecny wśród nas. 21 lipca kwarantanną objętych było 13 osób (od początku 
pandemii – 472), ozdrowiało 13 osób, na szczęście nie odnotowano ani jednego zgonu. W województwie łódzkim zakżonych dotąd było 3657 osób, 
aktualnie - 683, zmarło dotąd 196 osób.

(P)

kOROnawiRuS niE OdPuSzcza

Sprawa stała się głośna. Wywołała też emocje, a te rzadko bywają 
dobrym doradcą. Tak było i w tym przypadku. W sprawę zaangażowała 
się m.in. Rada Dzielnicy Kolumny, Rada Miejska, a także burmistrz Ła-
sku. Właściciel działki przez dłuższy czas twierdził, że nie może wycofać 
się z transakcji. Upór i konsekwencja wielu osób doprowadziły jednak do 
zmiany decyzji. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 8 lipca br. burmistrz 
zakomunikował, że działka zostanie odkupiona przez gminę, a stojący  
na niej budynek wspomnianego baru zostanie rozebrany.

POmYŚLnY FinaŁ baTaLii O dziaŁkę PRzY uL  PLazOwEJ.
.

To była jedna z tych spraw, które w ostatnich miesiącach bulwersowały społeczność Kolumny. Mieszkańcy tej dzielnicy 
Łasku nie chcieli pogodzić się z faktem sprzedaży działki przy ul. Plażowej, na której znajdował się niegdyś popularny 
bar „Pod Bykiem”. Obawiano się ogrodzenia tej działki i ograniczenia dostępu do pobliskiej rzeki.

Sukces ma zwykle wielu ojców. Wiemy, że na wspomniane rozwią-
zanie pracowało wiele osób, m.in. Sylwester Florczak, Krystyna Politań-
ska, Jacek Raczkowski, Rada Dzielnicy, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku Robert Bartosik, burmistrz Gabriel Szkudlarek. Nawet jeśli ko-
goś pominęliśmy – najważniejsze jest to, że działka przy ul. Plażowej 
będzie nadal dostępna dla wszystkich mieszkańców Kolumny.

(PE)

Patrząc na liczbę pasażerów rokowania są optymistyczne. Nadal trwają obserwacje i analizy, a rozkład jazdy jest korygowany, tak aby stał się 
jak najbardziej atrakcyjny dla pasażerów. O przyszłości linii B zadecyduje jej popularność i względy finansowe. Gmina Łask w całości finansuje to 
połączenie. Niestety zduńskowolski samorząd nie zgodził się na partycypowanie w kosztach.

MJ

cO  daLEJ  z  L i n ią  b ?
Przypomnijmy, że 15 czerwca br. na trasę wróciła linia B z Łasku do Zduńskiej Woli. Była to reakcja na pilną 
potrzebę podyktowaną zawieszeniem kursów realizowanych przez PKS Sieradz. Minęły już dwa tygodnie 
okresu próbnego, a ZKM w Łasku dzieli się pierwszymi wnioskami. 

Duże zmiany czekają zdegradowane tereny 
sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Łasku (ul. Inki - Danuty Siedzikówny). 
W tym miejscu powstanie nowoczesne 
boisko z infrastrukturą lekkoatletyczną. 

Gmina Łask otrzymała z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do-
finansowanie na projekt pn. „Rozbudowa placó-
wek oświatowych w gminie Łask”. Jego całko-
wity koszt to ok. 2,5 mln zł, z czego udzielona 
pomoc finansowa to prawie 2 mln zł (78%).

Czego możemy się spodziewać? Powstanie 
m.in.:
- 3-torowa, 200-metrowa bieżnia okólna
- 3-torowa, 100-metrowa bieżnia prosta
- wielofunkcyjne boisko sportowe wewnątrz 
bieżni okólnej
- rozbieg do skoku wzwyż
- rozbieg do skoku w dal wraz ze skocznią
- rzutnia do pchnięcia kulą
- boisko do siatkówki plażowej
- siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych

Lekkoatletyka i wiele więcej

inwESTYcJa, kTóRa OdmiEni SPORT w ŁaSku
- trybuny i oświetlenie
- infrastruktura dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

To nie wszystko! Celem projektu jest 
zwiększenie dostępności do wysokiej jakości 
edukacji oraz wsparcie kompetencji kluczo-
wych na rynku pracy i nauczania eksperymen-
talnego poprzez przebudowę zaplecza eduka-
cyjnego. Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła 
Podstawowa w Okupie Małym otrzymają wy-
posażenie do pracowni informatycznych (m.in. 
komputery), zestawy doświadczalne z wypo-
sażeniem laboratoryjnym do nauki oraz sprzęt 
i wyposażenie sportowe.

Kiedy pierwsi sportowcy będą mogli ko-
rzystać nowego obiektu? Lada moment zosta-
nie podpisana umowa na dofinansowanie, na-
stępnie przyjdzie czas na przetarg, a prace bu-
dowlane zakończą się w 2021 r.

Gospodarze gminy planują także wiele 
zmian na terenie dawnego OSiR’u i zalewu Za-
jączek. Do tematu wrócimy w kolejnych nume-
rach „Panoramy”.

MJ
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zdaniEm buRmiSTRza

GOSPODARKA ODPADAMI 
I… HARACZ

Wiele razy w TVP słyszeliśmy – koszty od-
bioru odpadów to sprawa wójta. A co można 
uczynić, gdy do  przetargu przystępuje jedna 
firma, jest zatem jedna oferta, którą możemy 
przyjąć lub odrzucić. Nietrudno sobie wyobra-
zić skutki nieodebrania odpadów w budownic-
twie wielorodzinnym. Każdy kolejny przetarg 
to wielki wzrost kosztów gospodarki odpada-
mi. Zatem pojawia się pytanie: jakie są tego 
przyczyny? Przytoczę zawierający cenne infor-
macje fragment artykułu z „Dziennika Łódz-
kiego”, w którym opisano perypetie w tym 
względzie sąsiedniego miasta i jaki był skutek 
unieważnienia przetargu.

/.../główne przyczyny leżą w nowych usta-
wach i ministerialnych rozporządzeniach, które 
określają np. ogromne opłaty i kary. Opłata za 
korzystanie ze środowiska ustalona przez mini-

W ostatnim numerze Panoramy zapowiedziałem powrót do gospodarki odpadami. Niestety, w tej 
sprawie jest powszechna niewiedza potęgowana niepełnymi, czy też świadomie wprowadzającymi  
w błąd informacjami. Celem tego działania – niestety także wysokich czynników państwowych – jest 
przerzucenie odpowiedzialności za wysokie i ciągle rosnące dramatycznie szybko koszty odbioru 
odpadów na samorządy gminne, a ściślej na wójtów, (burmistrzów, prezydentów). 

Kopie pisma przesłałem do wielu podmiotów 
w tym wojewody łódzkiego i marszałka woje-
wództwa łódzkiego. To jeszcze nie koniec wręcz 
dramatycznych ciekawostek. Na koniec tej części 
bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Toma-
szowi Rzymkowskiemu za pytanie: co burmistrz 
Łasku zrobił, że tak stosunkowo niskie opłaty są 
wnoszone w gm. Łask za gospodarkę odpadami?

KOLEJNE UNIJNE PIENIĄDZE
8 lipca pan marszałek województwa wrę-

czył mi uroczyście czek na kwotę 1.923.337,33 zł,  
przeznaczoną na dofinansowanie środkami 
unijnymi zadania o wartości 2.500.000 zł, pn. 
Rozbudowa placówek oświatowych w gminie 
Łask. Dzięki tym środkom powstanie nie tyl-
ko boisko przyszkolne o wysokim standardzie 
przy ul. Inki - Danuty Siedzikówny, ale także 
SP nr 5 i szkoła w Okupie zostaną doposażone 
w sprzęt informatyczny. To kolejny dowód na-
szej troski o podnoszenie poziomu nauczania 
i jak najlepsze wyposażanie naszych szkół. Zło-
żono 30 wniosków. Dofinansowanie przyznano  
12 wnioskom. Nasz został oceniony jako piąty 
pod względem jakości. Bardzo dziękuję wszyst-
kim pracownikom gminy na czele z dyr. Agatą 
Subczyńską i z-cą burmistrza Lidią Sosnowską 
- za doskonale przygotowany wniosek. To tylko 
i wyłącznie Wasz wysiłek, zaangażowanie i wie-
dza dały taki wspaniały rezultat.

DyREKTOR ŁDK ODCHODZI
To jest niemożliwe… Dla mnie wraz z tobą 

nastała nowa era… Ja byłam dumna, że mamy 
takie „kulturalne miejsce” w Łasku. Zaprasza-
łam znajomych, którym opadała szczęka, że my 
w takim… Łasku mamy taki poziom… (pisow-
nia oryginalna). To jeden z dziesiątków wpisów 
mieszkańców Łasku dumnych, że A. Łoniewski 
kierował ŁDK. Ale są głosy skrajnie odmienne 
czemu dał wyraz jeden z radnych podczas ostat-
niej sesji, dokonując - w mojej ocenie – bardzo 
jednostronnego podsumowania pracy i osią-
gnięć dyr. Łoniewskiego. W świetle tak skraj-
nych ocen warto zauważyć 2 kwestie. To ja pod-
jąłem decyzję o przeprowadzeniu audytu. Nale-
ży także podkreślić, iż Adam Łoniewski został 
zatrudniony na stanowisku dyrektora po najbar-
dziej obiektywnie przeprowadzonym konkur-
sie, w czasie którego otrzymał głosy wszystkich 
członków komisji konkursowej. To przecież dzi-
siaj nie takie częste. Rozejrzyjmy się wokół.

ABSOLUTORIUM
Bardzo dziękuję radnym Rady Miejskiej za 

udzielenie mi absolutorium z wykonania bu-
dżetu za 2019 rok. Cieszę się z faktu, że wszy-
scy radni biorący udział w głosowaniu gło-
sowali za udzieleniem absolutorium. Więcej  
o budżecie na str. 12.
15 lipca 2020 r.    

Gabriel Szkudlarek

      Pan 
      Piotr Maks
      Łódzki Wojewódzki Inspektor 
      Ochrony Środowiska

OŚR.1511.12.2020    Łask, dn. 10.07.2020 r.

W dniu 8 czerwca 2020 r. przy udziale Pana Tomasza Rzymkowskiego posła na Sejm RP  
oraz Pana Macieja Łuczaka Senatora RP odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego 
analizowana była działalność firmy TWK ZAG Sp. z o.o. w Woli Łaskiej. 

Mieszkańcy podnosili, że do firmy przywożone są przeróżne odpady nieznanego pochodze-
nia często stanowiące zagrożenie dla mieszkańców i środowiska oraz trudny do zniesienia fetor. 
Wcześniej w rozmowie telefonicznej ze mną sołtys sołectwa Wola Łaska podkreślał, że nie są za-
chowywane przez firmę drogi przeciwpożarowe. Przyznaję, że informację miał potwierdzić sołtys 
na piśmie, lecz takiej informacji nie dostarczył.

W dniu 8 lipca 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Łasku, podczas której ponownie 
podniesiono temat funkcjonowania firmy TWK ZAG Sp. z o.o. w Woli Łaskiej.  Spotkałem się 
z zarzutem, że nie staram się mieszkańcom pomóc. Jest wiedzą oczywistą, nie budzącą żadnych 
wątpliwości, że organy gminy nie mają ani kompetencji, ani możliwości, także fachowych sił, 
żeby spełnić oczekiwania mieszkańców i skontrolować firmę kompleksowo w celu ustalenia czy 
funkcjonowanie firmy odbywa się zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o wykorzystanie wszystkich swoich kom-
petencyjnych możliwości, być może z włączeniem innych organów Państwa, w celu zbadania za-
sadności zarzutów mieszkańców.

Nadmieniam, że podobne zarzuty są kierowane pod adresem firmy prowadzącej podobną dzia-
łalność w miejscowości Gorczyn 71.

Do wiadomości:
1.  Rada Miejska w Łasku,
2.  Wojewoda Łódzki,
3.  Marszałek Województwa Łódzkiego,
4.  Starosta Łaski,
5.  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku,
6.  Komendant Powiatowy Policji w Łasku,
7.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
8.  Mieszkańcy sołectwa Wola Łaska za pośrednictwem sołtysa,
9.  Mieszkańcy sołectwa Gorczyn za pośrednictwem sołtysa,
10. a/a.

stra środowiska mówi, że za tonę odpadów wy-
wiezioną na wysypisko firma śmieciowa płaci 
państwu 270 zł. W 2014 r. opłata ta wynosiła 
73,60 zł, a w 2019 r. – 170 zł. Tyle „DŁ”. Pod-
kreślmy, haracz płacony państwu, który to pań-
stwo narzuca ministerialnym przepisem, w cią-
gu kilku lat wzrósł o 367%. I niech nikt nie 
mydli oczu, że to w celu wymuszenia segrega-
cji. To drenaż kieszeni mieszkańców. Do tego 
dochodzą inne szybko rosnące koszty zupełnie 
niezależne od gminy. Oto rzeczywiste przyczy-
ny dramatycznego wzrostu kosztów gospodar-
ki odpadami.

Przebieg ostatniej sesji sprowokował 
mnie do wystosowania pisma, którego treść 
przedstawiam. To organy adm. rządowej są 
kompetentne do podjęcia właściwych dzia-
łań, a nie burmistrz, na którego z przyczyn 
czysto politycznych przerzuca się odpowie-
dzialność.
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SESJE RAD - w sierpniu nie zamiera ży-
cie w radach, ale na skutek urlopów nastąpi 
ograniczenie pracy radnych. Rada Powiatowa 
obradować będzie w samym końcu miesią-
ca (31, godz. 8), zajmując się m.in. sprawami 
finansowymi powiatu. Rada Miejska Łasku 
prawdopodobnie spotka się na sesji w pierw-
szych dniach września, chyba że zaistnieje po-
trzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. Oczywi-
ście obradować będą komisje rad.

KOMISARZ rolnictwa Unii Europejskiej 
Janusz Wojciechowski przebywał w Bucz-
ku, gdzie podczas spotkania z mieszkańcami, 
a także prezesem Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego i jednocześnie wójtem gminy 
Bronisławem Węglewskim, a także starostą ła-
skim Piotrem Wołoszem, mówił o problemach 
wspólnej polityki rolnej w latach 2021-2027. 
Wiele uwagi poświęcono kryteriom pomoco-
wym.

MLECZARNIA w Łasku podsumowała 
ubiegły rok podczas walnego zebrania OSM, 
które z powodu koronawirusa odbyło się  
w ograniczonym zakresie. Czasy dla mleczar-
stwa nie są łatwe, ale łaska mleczarnia dzięki 
wysokiej jakości produktów radzi sobie nieźle. 
Prezesowi i członkom zarządu udzielono abso-
lutorium i przyjęto kierunki działania na przy-
szłość. Wyróżniono 10 najlepszych dostawców 
mleka.

STRAŻACy z OSP w Sędziejowicach 
otrzymali nowych samochód ratowniczo-
-gaśniczy sfinansowany w większości przez 
MSWiA (ok. 560 tys. zł), resztę dołożył lo-
kalny samorząd, a w zdobyciu takiej „premii” 
pomogli: poseł Piotr Polak, senator Maciej Łu-
czak i komendant powiatowy PSP Piotr Rudec-
ki. „A to jeszcze nie ostatnie słowo w polep-
szeniu naszej ochrony przeciwpożarowej” – pi-
sał wójt Dariusz Cieślak. Uroczyste powitanie 
nowego samochodu odbyło się 19 lipca br.,  
po godzinie 21.

WPŁyW 32. BLT na poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców – to temat pracy ma-
gisterskiej jednego ze studentów Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Autor wystosował 
ankietę do mieszkańców Łasku.

V PIKNIK RODZINNy w Rogóźnie pla-
nowany jest 8 sierpnia br. na placu przed miej-
scową OSP. Organizatorami imprezy są: sołtys 
i Rada Sołecka w Rogóźnie, KGW i widawski 
GOK.

AURA w lipcu sprzyjała urlopowiczom 
i wczasowiczom, ale też nie skąpiła nam nie-
spodzianek w postaci burz i ulewnych desz-
czów. Na ogół było jednak ciepło i słonecznie. 
W lasach nie brakowało jagód, pojawiły się też 
grzyby.

POSZUKIWANI przestępcy – ich wize-
runki można znaleźć na stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Tych, 
którzy weszli w konflikt z prawem i unikają 
spotkania z Temidą, jest sporo, to m.in.: Seba-
stian Baranowski, Marcin Majewski, Sebastian 
Matusiak, Mateusz Skiba, Robert Skowroński, 
Marcin Skwirus, Aleksandr Zagajko i Robert 
Zbrożek.

w POwiEciE wYGRaŁ a. duda
To była jedna z najdziwniejszych, najbardziej brutalnych i zażartych kampanii 
prezydenckich w ostatnich dziesięcioleciach. Nie dość że koronawirus pokrzyżował 
wiele planów kandydatów i zdezorganizował całą kampanię, to jeszcze do głosu doszły 
niespotykane dotąd emocje. Na szczęście w Łasku i powiecie kampania przebiegała  
w miarę spokojnie, bez incydentów. Tak było zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej tury.

Oficjalne wyniki 1. tury wyborów prezy-
denckich w Łasku zostały podane przez PKW. 
Czy mieszkańcy Łasku zagłosowali podobnie, 
jak reszta kraju? Oto oficjalne wyniki z Łasku, 
potwierdzone przez PKW:
- Andrzej Sebastian DUDA 
 - 44,84% (6 487 głosów) 
- Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI 
 - 28,77% (4 162 głosów) 
- Szymon Franciszek HOŁOWNIA 
 - 14,35% (2 076 głosów) 
- Krzysztof BOSAK 
 - 6,79% (982 głosów) 
- Władysław Marcin KOSINIAK-KAMySZ 
 - 2,3% (333 głosów) 
- Robert BIEDROŃ 
 - 2,23% (323 głosów) 
- Stanisław Józef ŻÓŁTEK 
 - 0,24% (34 głosów) 
- Marek JAKUBIAK 
 - 0,17% (25 głosów) 
- Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI 
 - 0,13% (19 głosów) 
-  Paweł Jan TANAJNO
 - 0,10% (14 głosów)
- Mirosław Mariusz PIOTROWSKI
 - 0,09% (13 głosów).

A oto jak głosowaliśmy w drugiej turze 
w dniu 12 lipca br., w wyniku którego prezy-
dentem na drugą kadencję został Andrzej Duda.

W powiecie łaskim frekwencja w drugiej 
turze wyniosła 69,50 proc. i była nieco wyższa 
na wsi niż w mieście. Najwięcej uprawnionych 
do urn poszło w gm. Wodzierady (77,75 proc.), 
najmniej zaś w gm. Widawa (67,39 proc.).

Jak głosowano w Łasku i okolicznych 
gminach? Spośród 18 obwodów w gminie 
w przeważającej części zwycięstwo odniósł 
A. Duda, procentowo najwięcej głosów odda-
no na niego w obwodzie nr 15 (Wrzeszcze-
wice) – 76,61 proc., najmniej zaś w obwodzie 
nr 1 (SP przy ul. Narutowicza) – 42,41 proc. 
Z kolei na R. Trzaskowskiego więcej głosów 
niż na konkurenta oddano w siedmiu obwo-
dach – najwięcej w obwodzie nr 1 (SP przy 
ul. Narutowicza) – 57,59 proc., oprócz tego 
obwodu konkurent dotychczasowego prezy-
denta wygrał także w: komisji obwodowej  
nr 4, 6, 7, 8, 9 i 12. 

W gm. Łask, podobnie zresztą jak w po-
zostałych gminach powiatu zwycięstwo wy-
borcze odniósł A. Duda (52,61 proc.). Naj-
wyższą frekwencję odnotowano w obwodzie 
nr 6 (SP, ul. Inki - Danuty Siedzikówny)  
– 74, 87 proc., najniższą zaś w obwodzie szpi-
talnym nr 18 – 27,59 proc. i nr 17 (SP w Wie-
wiórczynie) – 62,29 proc. Frekwencja w gm. 
Łask wyniosła 68,32 proc. 

W gm. Buczek, gdzie czynne były lokale 
5 obwodów, zdecydowane zwycięstwo odniósł 
A. Duda. W Buczku odnotowano największą 
frekwencję – 74,42 proc., zaś w pozostałych 
obwodach kształtowała się ona na poziomie 
68 - 74 proc. wyborców. R. Trzaskowski naj-
więcej głosów (36,24 proc.) uzyskał w Buczku, 
najmniej zaś w Maleni (24,38 proc.). W gminie 
ważne głosy oddało 72,15 proc. uprawnionych 
do głosowania.

W gm. Sędziejowice, gdzie funkcjonowa-
ło 7 komisji obwodowych, jednogłośnie zwy-
ciężył A. Duda. Procentowo najwięcej głosów 
oddano na niego w Pruszkowie – 77,75 proc, 
następnie w Osinach - 72,73 proc. Najmniej 
głosów dotychczasowy prezydent uzyskał  
w Grabnie – 62,12 proc. Frekwencja w gminie 
wyniosła 70,32 proc.

W gm. Widawa w siedmiu obwodach 
frekwencja wyniosła 67,39 proc. Tutaj tak-
że zwyciężył A. Duda, na którego najwię-
cej głosów procentowo oddano w obwodzie  
nr 6 (Restarzew) – 78,42 proc. Na jego kon-
kurenta najwięcej głosów przypadło w ob-
wodzie nr 7 (ZS w Widawie) - 38,41 proc., 
najmniej zaś w obwodzie nr 6 (Restarzew) 
– 21,58 proc.

I na zakończenie gm. Wodzierady, gdzie 
znajdowały się 2 obwody, a frekwencja w dru-
giej turze wyniosła 77,75 proc. i była rekor-
dowa w powiecie. W tej gminie także wygrał 
dotychczasowy prezydent, ale w obwodzie  
nr 1 jego konkurent otrzymał prawie 44 proc. głosów.

Przypomnijmy jeszcze z kronikarskiego 
obowiązku, że w kraju A. Duda uzyskał głosy 
51,03 proc. wyborców, zaś jego konkurent – 
48,97 proc. W woj. łódzkim zwycięzcą okazał 
się A. Duda – 54,46 proc. głosów, zaś R. Trza-
skowski uzyskał ich 45,54 proc.

(P)
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
Ekologia, ekonomia i komfort życia, to one de-

cydują o tym, że dla każdego samorządu rozbudo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej to jedno z flagowych 
zadań i priorytetów. Skanalizowana została część 
ul. Armii Krajowej i ul. Źródlana. Prace pochłonę-
ły ponad 500 tys. zł. Wykonawcą była firma PPUH 
Instalex.

We Wronowicach zakończyła się przebudo-
wa ulic Orlej i Sikorkowej, jednak to nie koniec 
zmian na tym osiedlu. Niedawno ruszyła budowa 
kanalizacji sanitarnej, na którą gmina Łask otrzy-
mała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Wartość inwestycji wynosi blisko  
1,5 mln zł, a pomoc unijna to ponad 60%. Możliwe 
jest kolejne dofinansowanie, tym razem z WFO-
ŚiGW. Prace wykonuje Kaźmierczak - Przedsię-
biorstwo Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych.

ZMIANy W PLACÓWKACH 
OśWIATOWyCH

Uczniowie wypoczywają na zasłużonych wa-
kacjach, a w placówkach oświatowych trwają 
tradycyjne remonty. Wszystko musi być gotowe  
na 1 września.

Ruszył remont sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Łasku (ul. Narutowicza).  
Leciwy obiekt przejdzie metamorfozę, aby spro-
stać wymaganiom i niespożytej energii naszej mło-
dzieży. Prace wykonuje firma Defero, a ich koszt  
to ponad 500 tys. zł.

Sporo dzieje się również w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 3 w Łasku. Budynek zostanie dosto-
sowany do aktualnie obowiązujących przepisów 
ppoż. Na remont czekają także pomieszczenia 
zaplecza kuchennego. To wszystko za prawie 300 
tys. zł. Wykonawcą jest firma KRIS-BUD Krzysz-
tof Jóźwik.

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku  
(ul. Inki - Danuty Siedzikówny) powstanie nowe 
boisko z infrastrukturą lekkoatletyczną. O tym 
w osobnym artykule na str. 3.

INWESTyCJE DROGOWE
W Kolumnie przebudowane zostaną ulice 

Łączna i Dolna, co znacznie poprawi dojazd do 
Przedszkola Publicznego nr 4. Za blisko 900 tys. zł 
firma Włodan wykona m.in. nawierzchnię asfalto-
wą, chodnik i zadba o odprowadzanie wody desz-
czowej. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji. 
Projekt znajduje się na liście rezerwowej dotacji 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach działań remontowych nowe nakład-
ki asfaltowe pojawią się na trzech łaskich ulicach: 
Szkolnej, Kononowicza i Rodziny Bujnowskich.

Dobre informacje płyną także dla mieszkań-
ców Kopyści. Jeszcze w tym roku przebudowa-
ny zostanie odcinek drogi o długości 1 km. Prace 
zakończą się położeniem nawierzchni asfaltowej. 
Na tę inwestycję gmina Łask otrzymała z budżetu 
woj. łódzkiego dofinansowanie wysokości ponad  
300 tys. zł.

MJ

LETniE inwESTYcJE
Pomimo nieustępującej pandemii wirusa COVID-19, w gminie Łask wiele się dzieje,  budowlańcy 
wrócili do pracy, a inwestycje idą pełną parą. Oto przegląd najważniejszych projektów. 

Roboty kanalizacyjne

Remont sali gimnastycznej

Modernizacja ul. Szkolnej
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Podczas sesji radny Marek Jan Krawczyk przedstawił wniosek Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskie-
go, a wiceprzewodniczący rady Grzegorz Dębkowski zapoznał radnych 
z opinią RIO.

abSOLuTORium dLa zaRządu POwiaTu ŁaSkiEGO
Podczas XXV sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 2 lipca br., radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu 
Łaskiego. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 15 radnych, natomiast nieobecni na sesji i głosujący drogą 
korespondencyjną, radny Cezary Gabryjączyk (PSL) i Marek Krawczyk (KO) byli przeciwni.

Po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami Rada Powiatu Łaskie-
go podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Po-
wiatu Łaskiego za wykonanie budżetu w roku 2019.

Wojewoda łódzki podziękował przedstawicielom za cenne uwagi 
i spostrzeżenia oraz zapewnił, że ich propozycję weźmie pod wnikliwą 
rozwagę. Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program budowy 
i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Głównym celem tego pro-
jektu jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju infrastruktury drogowej 
między regionami, a także poprawa jakości życia mieszkańców.

POwiaTY będą mOGŁY SkŁadać dwa wniOSki
Starostowie powiatu łaskiego, opoczyńskiego oraz brzezińskiego 
spotkali się z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim. 
Przedstawiciele Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego 
zaproponowali, aby w przyszłości powiaty mogły składać dwa 
wnioski na dofinansowanie dróg samorządowych, a nie jak do tej 
pory na jedną.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu łaskiego, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach 
prezydenckich. Wysoka frekwencja - 69,50% jest najlepszym dowodem na to, że losy naszych gmin oraz całego 
naszego powiatu są dla Państwa bardzo ważne. Gratuluję wszystkim tak wysokiej frekwencji. Bez względu na 
to, na którego kandydata oddaliście Państwo głos, Wasza obecność potwierdza jak bardzo zależy Wam na Naszej 
Kochanej Ojczyźnie - Polsce!

 starosta łaski Piotr Wołosz

wYbORY PREzYdEnckiE 2020

25 czerwca br. z okazji zakończenia zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych  – ul. Sportowej w Łasku i nr ul. Ogrodowej w Łasku 
wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania”, odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanych arterii.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 729 236 zł, z czego 80% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

uROczYSTE OTwaRciE uL. SPORTOwEJ i OGROdOwEJ
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Na przełomie czerwca i lipca w gm. Sędziejowice, gm. Widawa oraz gm. 
Buczek zostały wyremontowane kolejne odcinki dróg powiatowych. 
Liczący ponad kilometr odcinek zyskał nową nawierzchnię 
w miejscowości Podule, za kwotę 168 891,30 zł. Zakończono również 
remont odcinka drogi powiatowej w Dąbrowie Widawskiej  
za 144 947,87 zł, a jeszcze w lipcu zaplanowano położenie nowej 
nakładki asfaltowej w miejscowości Brodnia. 

To nie koniec inwestycji na drogach powiatowych - zapowiada staro-
sta łaski Piotr Wołosz. Na 22 lipca zaplanowano rozstrzygnięcie przetar-
gu na remont kolejnych odcinków dróg. 

Rafał Szymczyk

LETniE inwESTYcJE POwiaTu

Powiat łaski informuje, że w dniu 19.06.2020 r. zakończył realizację zadnia 
pn.: Demontaż i utylizacja azbestu z pokrycia dachowego na budynku 
garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku, w ramach zadania pn. 
„Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu 
na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku”.

Inwestycja otrzymała dofinasowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 102 710 zł
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW - 1 944,00 zł

kOLEJnY kROk w waLcE z azbESTEm

W poniedziałek, 13 lipca br., w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na 
dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4912E. Powiat 
łaski na tę inwestycję otrzymał dofinansowanie w kwocie  
278.090 zł (60%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Remont drogi będzie obejmował odcinek Dziadkowice – Karczmy 
o długości 1,5 km w kierunku Wrzeszczewic. Wykonawcą inwestycji bę-
dzie firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Porszewic, a koszt całej 
inwestycji wyniesie 487.688,85 zł. Zakończenie prac zaplanowano na  
27 listopada 2020 roku.

Rafał Szymczyk

dOFinanSOwaniE z FunduSzu OcHROnY GRunTów ROLnYcH

W poniedziałek, 13 lipca 2020 r.. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łasku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące 
przebudowy ulicy Lubelskiej. Inwestycja ta ma obejmować 
przebudowę ul. Lubelskiej, budowę chodnika, ścieżek pieszo-
rowerowych oraz studzienek chłonnych. 

Udział w spotkaniu wzięli mieszkańcy Kolumny, starosta łaski Piotr 
Wołosz, naczelnik Wydziału Inwestycji – Bartosz Wojtas oraz projektant 
Rafał Włodarczyk. 

Rafał Szymczyk

kOnSuLTOwana LubELSka
Ruszyła przebudowa drogi powiatowej - ul. Armii Krajowej w Łasku. 
Przebudowa obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej. Koszt 
inwestycji to 3.244.690,31 zł, z czego 60% pochodzi z dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Zakończenie 
przebudowy zaplanowano na 27 listopada br., a wykonawcą jest firma  
PRD-M Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

TRwaJą PRacE na uL. aRmii kRaJOwEJ
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kOmEnTaRz wóJTa
Rok 2020 rozpoczął się dla nas wszystkich blokadą gospodarczą spowodowaną 
p a n d e m i ą  k o ro n a w i r u s a  C O V I D  1 9 .  Wi e l e  d z i e d z i n  g o s p o d a r k i  z o s t a ł o 
wyeliminowanych z obrotu, a inne pracowały na wolniejszych obrotach.

Urząd Gminy w Buczku od początku 
wprowadzenia obostrzeń i reżimu sanitarne-
go starał się funkcjonować tak, aby miesz-
kańcy nie odczuli zbyt dotkliwie zaistniałej 
sytuacji, a tym samym, aby najważniejsze 
sprawy mogli w urzędzie sprawnie załatwić 
- choć nie w bezpośrednim kontakcie z pra-
cownikiem.

Niezależnie od tych ograniczeń gmina 
realizowała wcześniej zaplanowane zadania 
w szczególności inwestycje i tak:

Zostały oddane 4 km dróg w miejscowo-
ściach: Buczek, Strupiny, Sowińce, Czestków, 
a w najbliższym czasie planujemy w Buczku 
ul. Brojsce oraz czekamy na dofinansowanie 
drogi w Petronelowie, co łącznie stanowić 
będzie ok. 5 km. W najbliższej perspektywie 
przewidziana jest również budowa dróg na 
osiedlu truskawkowym, na którym powstają 
domy jak grzyby po deszczu.

Nasze plany zmierzają również do po-
prawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
i w tym zakresie przystępujemy do rozbudo-
wy stacji uzdatniania wody w Buczku i Brod-
ni oraz rozbudowy kanalizacji w Buczku - 
na ulicy Południowej i Spokojnej za około  
2,5 mln zł. W czerwcu został ogłoszony 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych i ostatecznie wygrała 
dotychczasowa firma „Wywóz Nieczystości 
oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach” 
Częstochowa, która przez ostanie 1,5 roku 
odbierała śmieci z naszej gminy. Uzyskana 

kwota z przetargu to 2,3 mln zł. Realna cena  
za śmieci dla mieszkańca to kwota 24 zł,  
ale na mój wniosek Rada Gminy przychyli-
ła się do tego, aby dopłatę dla mieszkańca 
w wysokości 7 zł nadal utrzymać, dlatego 
cena wynosi 17 zł od osoby, od 1 lipca 2020 
roku. Chcę zaznaczyć, że stawka w naszej 
gminie jest stosunkowo niska w porówna-
niu z kwotą 30 zł w innych gminach, choć 
mam świadomość, że w obecnej sytuacji 
wzrostu cen na wiele produktów będzie to 
dodatkowym obciążeniem dla Państwa bu-
dżetu domowego.

Aby jednak choć w minimalnym stopniu 
odciążyć budżety mieszkańców, podjąłem de-
cyzję, że nie zmieni się cena wody i ścieków 
poza ceny regulowane, chociaż od stycznia 
gmina płaci za prąd o prawie 50% więcej,  
a np. w wodzie prąd stanowi 60% kosztów. 
Ceny wody w naszej gminie należą nadal do 
najniższych w Polsce i wynoszą odpowiednio: 
woda: 2,06 zł i ścieki: 4,14 zł.

Od 6 czerwca br. można już bez ograniczeń 
korzystać z placu zabaw przy ulicy Szkolnej 
w Buczku. Wszystkie urządzenia zostały zde-
zynfekowane i przygotowane do bezpiecznego 
korzystania, ale przede wszystkim została usu-
nięta kolizja z linią energetyczną, która prze-
biegała nad urządzeniami do zabawy. Koszt 
modernizacji został pokryty przez zakład ener-
getyczny.

Jednocześnie chcę poinformować,  
że nie zapominamy o naszych najmłodszych 
mieszkańcach, którzy w tym czasie do-
świadczyli wiele nowego nie uczęszczając  

do szkoły czy przedszkola. Wychodząc 
naprzeciw nowym wyzwaniom, jakim jest 
zdalne nauczanie, zakupiliśmy 67 kompu-
terów dla uczniów, aby mieli możliwość 
zdalnej nauki, a także przekazaliśmy pond  
160 komputerów, które były we władaniu 
mieszkańców za symboliczną złotówkę 
plus vat, aby duża liczba dzieci i mło-
dzież mogła nadal korzystać z kompute-
rów.

Dobiega końca kolejna inwestycja - 
przebudowa strażnicy w Woli Buczkowskiej 
oraz zagospodarowanie terenu wokół nieru-
chomości. Wartość tej inwestycji wynosi po-
nad 900 tys. złotych.

W ciągu 2-3 tygodni powinno już na-
stąpić podpisanie umowy z mieszkańcami  
na ogniwa fotowoltaiczne, długi okres ocze-
kiwania spowodowany jest obecną sytuacja 
pandemii w kraju, a co za tym idzie praca 
zdalna Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi oraz firmami z nami współpracującymi. 
Przetarg odbędzie się 20 sierpnia br., a na-
stępnie przystąpimy do montażu.

Gmina otrzymała dofinasowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 10.000 tys. zł 
dla sołectwa Grzeszyn dla małego projektu 
lokalnego: „Piknik rodzinny Międzypoko-
leniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa 
Grzeszyn”.

Mam nadzieję, że niedługo wrócimy  
do normalności, czego sobie i Państwu życzę.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

Celem projektu jest budowanie świado-
mości ekologicznej już wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej planety – przedszkolaków 
z gminy Buczek. Będzie ona kształtowana po-
przez zajęcia z wychowawcą, czyli ekspery-
menty, obserwacje, warsztaty edukacyjne (na 
naszym terenie i wyjazdowe), konkursy z na-
grodami oraz wycieczki edukacyjno-przyrod-
nicze, podczas których przekazywane będzie 
dzieciom wszystko to, co pomoże im zrozu-
mieć wodny świat i nauczy ich perspektywicz-
nego myślenia o racjonalnym gospodarowaniu 
wodą. 

Wszystkie działania w projekcie zgrupo-
wane będą w następujących blokach tema-
tycznych: 

maŁYcH buczkOwiaków PRzYGOdY z wOdą
Woda to niezwykła substancja, bez której życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Troska o nią jest zatem działaniem uzasadnionym. Właśnie z tego 
powodu w Gminnym Przedszkolu w Buczku powstał projekt ekologiczny „Małych buczkowiaków przygody z wodą” (o wartości 32.830 zł), 
na którego realizację uzyskaliśmy 29.546 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1) Woda to życie 
2) Obieg wody w przyrodzie 
3) Różne środowiska wodne – fauna i flora 
4) Ekologia – czysta woda.

Oprócz przeprowadzanych doświadczeń, 
pogadanek i szukania odpowiedzi na zadawa-
ne pytania, istotny będzie czas przeznaczony 
na wspólne „wodne” rysowanie oraz „wodne” 
zabawy ruchowe.

Wiedza i umiejętności zdobyte w atmos-
ferze zabawy i radości z pewnością przyniosą 
długofalowe, trwałe efekty i przyczynią się do 
ochrony naszej planety.

Monika Kochanek
dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Buczku
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Gmina Buczek po raz kolejny pozyskała 
środki w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej” na zakup sprzętu 
komputerowego dla uczniów realizujących 
zdalne nauczanie, którzy mają problem  
z dostępem do sprzętu komputerowego. 

Tym razem zakupiono 43 laptopy, z czego 
30 trafiło do Szkoły Podstawowej w Buczku, 
natomiast 13 do Szkoły Podstawowej w Czest-
kowie. W sumie dzięki rządowym programom 
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + gmina Buczek 
kupiła 67 komputerów za kwotę ponad 118 ty-
sięcy złotych.

kOLEJnE LaPTOPY dLa SzkóŁ
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Internet w gminie Buczek oknem na świat” gmina informuje,  
że z dniem 30.06.2020 r. zakończona została usługa bezpłatnego dostępu do internetu. 

W najbliższym czasie beneficjenci projektu będą poinformowani o możliwości wykupu zestawu komputerowego.  Od 1 lipca każdy indywidualnie 
może podpisać umowę z wybranym dostawcą  na dostarczanie internetu.

zakOńczEniE inTERnETOwEGO PROJEkTu

Miło nam poinformować, że 29 czerwca br. wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski przy kontrasygnacie skarbnika gminy Grażyny 
Jędryka podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego,  przyznającą gminie Buczek dofinansowanie w wysokości 57 080 zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Malenia-
Strupiny-Sowińce na odcinku 2,28 km. 

Koszt całej inwestycji, która przebiegać będzie w dwóch etapach, wyniesie 486 152,87 zł brutto. 

dOFinanSOwaniE na dROGę ROLniczą

Ponownie czynna jest  tężnia znajdująca s ię  na placu truskawkowym  przy ul icy Głównej 20 w Buczku.
Tężnia cieszy się ogromnym zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy Buczek, ale również przejezdnych gości, i dlatego ponownie zostanie 

uruchomiona.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogactwa, jakim jest lecznicza mgiełka.

Tężnia TRuSkawkOwa czYnna!

Urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rol-
nej, zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, do 
wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego pro-
ducenta rolnego (w tym dzierżawy), w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do  
31 sierpnia 2020 r., wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
1. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100 litrów na  
1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi  
1,00 zł na 1 litr oleju.

zwROT  akcYzY
2. Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysoko-
ści 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przelicze-
niową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający 
(czyli w 2020 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła  
z 2019 roku).

W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego hodowli bydła 
do wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwier-
dzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią 
roczną liczbę bydła DJP wydany przez ARiMR.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy  
w Buczku (pok. nr 1- hol).
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Nowy trener Orkana Marcin Zimoch z powodzeniem prowadził ostat-
nio Omegę Kleszczów. Jednak kibice znają Marcina jeszcze z występów 
na boisku, a w szczególności z rzutów wolnych. Dla przykładu, gdy grał 
w Heko jego dwie bramki z wolnych w meczu z Pogonią Staszów dały 
Heko mistrza jesieni w III lidze, jednym z filarów Heko, o czym oczy-
wiście wszyscy pamiętają, był wtedy Łukasz Matuszczyk, obecnie filar 
naszej drużyny. Jeśli chodzi o zawodników. Jeszcze zimą odszedł do Skal-
nika Mariusz Zawodziński, a zimą przybył Szymon Pelc z rezerw ŁKS. 

Przed nowym sezonem Orkan pozyskał braci Dregier. Norbert i Kuba 
z pewnością mogą być dużym wzmocnieniem drużyny, podobnie jak Fi-
lip Borowiecki z Pilica Przedbórz, który jest bardzo dobrym zawodnikiem 
młodzieżowym. Przemysław Szewczyk z Radomska, ten zawodnik zastąpi 
w ataku Berłowskiego. Do drużyny dołączyli również zawodnicy, którzy 
wcześniej byli wypożyczeni z GKS Bełchatów: Daniel Chwałowski, bram-
karz Krystian Wojtczyk. Zawodnikiem Orkana jest też Igor Szczepaniak.

Orkan pięknie rozpoczął sparingi. Pierwsza wygrana z Pogonią Zduń-
ska Wola (6:2), drugi sparing z Termami Poddębice (9:0), Boruta Zgierz 
(2:0), Skalnik Sulejów (3:2) oraz Widzew II (8:0). 

Pierwszy mecz rundy 2020/2021 rozegramy 26.07.2020 r. o godz. 17 
w Kwiatkowicach. Serdecznie zapraszamy.

„nOwa kREw” w SzEREGacH ORkana
Orkan rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. W drużynie zaszły zmiany. Na stanowisku trenera 
Tomasza Kmiecika zastąpił Marcin Zimoch. Tomek, dzięki wielkie za współpracę. Jako trener 
doprowadziłeś drużynę do świetnych wyników. Dwa razy czwarte miejsce. Dzięki trenerze!

Tradycją stały się już coroczne Zawody 
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Buczek 
Bronisława Węglewskiego rozgrywane na 
zbiorniku retencyjnym, czyli popularnych „Sta-
wach” w Buczku. W niedzielę, 21 czerwca br., 
już od wczesnych godzin porannych 21 węd-
karzy rywalizowało w zawodach wędkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Buczek w trzech kate-
goriach: junior, senior - męskich i kat. kobiet. 
Wprawdzie w tej ostatniej kategorii wystarto-
wała - podobnie jak w ubiegłym roku - tylko 
Monika Marynowska ze szkoły w Buczku, lecz 
wyposażona w profesjonalny sprzęt dzielnie 
towarzyszyła doświadczonym wędkarzom.

W kategorii juniorów najlepiej zaprezen-
towali się: Kacper Rękiewicz, który złowił 
-3,315 kg ryb, Hubert Świtała - 1,425 kg ryb 
i Adrian Świtała - 590 g ryb, Chłopcy oprócz 
pucharów i dyplomów otrzymali też od wójta 
drobne upominki rzeczowe. 

W kategorii seniorskiej pierwsze miejsce 
przypadło Stanisławowi Wlazłowskiemu, któ-
ry złowił 1,255 kg ryb, drugie miejsce zajął Ro-
bert Urbaniak – 1,215 kg ryb, a trzecie - Bartło-
miej Jędryka - 1,075 kg ryb, wszyscy otrzymali 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe .

Do dyspozycji wędkarzy są 2 oddzielone 
od siebie wąską śluzą zbiorniki. Oba są co-
rocznie zarybiane i przez cały rok materializują 
się wokół nich zainteresowania 87 wędkarzy 
z Koła Wędkarskiego. W ramach Koła szcze-
gólnie prężnie działa Stowarzyszenie Wędka-
rzy Gminy Buczek skupiające 53 wędkarzy, 
w tym 13 osób w wieku szkolnym.

PucHaRY wóJTa dLa naJLEPSzYcH wędkaRzY
Chyba wszyscy lubimy, gdy w menu pojawia się ryba. Niewiele osób - głównie z powodu koronawirusa Covid 19 - pojedzie z pewnością 
w tym roku nad morze, by zjeść pieczoną lub grillowaną rybę. Jest jednak tu, na miejscu, piękne i zdrowe hobby, na świeżym 
powietrzu i nad wodą dające szansę na kontakt z rybką. To wędkarstwo, popularne nie tylko w gminie Buczek. W Stowarzyszeniu 
Wędkarzy Gminy Buczek uzyskać można kartę poprzedzoną egzaminem z wiedzy o zasadach połowu ryb, zakupić sprzęt, wnieś 
opłatę członkowską i korzystać z łowiska nie tylko w sezonie urlopowym, ale przez cały rok.

Stowarzyszenie Wędkarzy we współpra-
cy z Kołem Wędkarskim organizuje też wiele 
zawodów sportowych, oprócz wspomnianych 
wyżej zawodów o puchar wójta, również rywa-
lizację o tytuł Mistrza Koła Wędkarskiego, Za-
wody o Puchar Prezesa, Zawody Nocne.

Wędkarstwo w Buczku cieszy się wielkim 
powodzeniem, zbiorniki rekreacyjne w week-
end mają praktycznie zajęte prawie wszystkie 
stanowiska, w dni powszednie łowi się tylko na 
drugim stawie.

Wędkarze sami dbają o zarybienie zbiorni-
ków, w br. wpuszczono do stawów około 400 kg 

narybku: karpia, amura, szczupaka oraz lina. Go-
spodarz Włodzimierz Ratajczyk dba o czystość 
łowiska, wykoszenie traw, utrzymanie upustów, 
porządkuje teren wokół stawów. W zbiornikach 
można złowić dość duże ryby, wiosną na II stawie 
złowiono szczupaka o długości 80 cm. 

Zawody zorganizowane przez Zarząd Sto-
warzyszenia przebiegły w miłej, koleżeńskiej 
atmosferze, dopisała pogoda, a po wręczeniu 
nagród wójt Bronisław Węglewski podzięko-
wał wędkarzom za udział w zawodach, pogra-
tulował zwycięzcom, a wszystkim życzył suk-
cesów w połowach i życiu osobistym. 
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Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łask za 2019 rok otrzymało pozy-
tywną opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, jak i  Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku.

Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 grud-
nia 2018 r. W budżecie planowano dochody w kwocie 103.706.558,35 zł, w tym 
dochody majątkowe w kwocie 6.096.963,62 zł, oraz dochody bieżące w kwocie 
97.609.594,73 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości118.276.416,96 zł, w tym 
wydatki majątkowe w kwocie 29.205.100,15 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 
89.071.316,81 zł. W pierwotnym budżecie zaplanowano deficyt budżetowy w wy-
sokości 14.569.858,61 zł, który zamierzano pokryć kredytami i pożyczkami.

Przychody planowano w łącznej wysokości 18.188.677,13 zł i rozchody bu-
dżetu w łącznej wysokości 3.618.818,52 zł.

W ciągu roku 2019 dokonywano zmian budżetu i ostatecznie budżet osiągnął 
na plan kwoty:
- dochody – 121.839.835,37 zł
- wydatki – 132 040 739,91 zł
- przychody – 13.819.723,06 zł, w tym kredyty i pożyczki –10.036.007,69 zł
- rozchody – 3.618.818,52 zł.

Deficyt w kwocie  3.786.416,73 zł  został pokryty wolnymi środkami pozo-
stałymi z 2018 r.

W trakcie roku 2019 dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i po-
życzek w wysokości 3.618.818,52 zł, z tego:
- kredytów długoterminowych – 789.000,00 zł
- wykup obligacji – 2.000.000,00 zł
- pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie – 169.818,52 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 660.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 
123.284.266,26 zł, co stanowi 101,19% planu.

buRmiSTRz ŁaSku OTRzYmaŁ abSOLuTORium
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łask za rok 2019 burmistrz Łasku,  
na sesji Rady Miejskiej w Łasku w dniu 8 lipca 2020 roku otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Nazwa zadania Wykonanie na 
31.12.2019 r. (zł)

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 32 595,00

Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie 80 000,00

Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach 571 377,26

Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki 1 264 140,32

Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach 841 760,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów 1 628 005,93

Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach 29 900,00

Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie 44 895,00

Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Teodorach 488 953,83

Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy 99 000,00

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stryjewska 884 979,71

Przebudowa drogi w Zielęcicach 1 041 875,86

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 132.040.739,91 zł wykonano w wy-
sokości126.470.461,48 zł, co stanowi 95,78%.

Wydatki majątkowe na plan 28.020.999,03 zł wykonano w wysokości 
26.582.103,90 zł, tj. w  94,86%, w tym wydatki w ramach środków unijnych na 
plan 9.567.620,54 zł wykonano  w wysokości 8.408.709,51 zł, tj. 87,89%.

W 2019 roku  zrealizowane zadania inwestycyjne to m.in.:

Dochody gminy ogółem:
w tym: 121.839.835,37 123.284.266,26
Dochody podatkowe 21.887.206,81 22.937.028,16

Udziały w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa (PIT i CIT)

26.317.350,00 26.965.082,22

Subwencje 24.010.877,00 24.010.877,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele 
bieżące

36.494.151,86 36.176.774,55

Pozostałe dochody bieżące 2.716.227,62 2.895.276,94

Dochody majątkowe w tym: 10.414.022,08 10.299.227,39

ze sprzedaży majątku 400.000,00 357.613,43                                    

dotacje i środki przeznaczone na cele 
majątkowe

9.804.181,89 9.756.922,44

Pozostałe dochody majątkowe 209.840,19 184.691,52

2019
Plan (zł) Wykonanie (zł)

Źródło: Raport o stanie gminy Łask za rok 2019

Realizacja wydatków inwestycyjnych i bieżących była możliwa dzięki zasi-
laniu środkami pozyskanymi z budżetu państwa, innych instytucji publicznych 
oraz środków w ramach UE. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2019 rok oraz stosowne opinie dot. budżetu, jak również 
Raport o stanie gminy Łask za 2019 rok znajdują się na stronie www.bip.lask.pl.

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 216/2) 291 985,00

Budowa ciągu pieszego na działce gminnej nr 91 w Sięganowie 40 737,60

Zagospodarowanie terenu za Łaskim Domem  Kultury w Łasku 208 319,00

Modernizacja transportu publicznego 6 737544,54

Budowa stacji rowerowych w gminie Łask w ramach projektu „Integracja 
różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 
przesiadkowych w województwie łódzkim”

36 922,50

Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach 39 609,00

Wykup gruntów i nieruchomości 157 000,00

Zakup licencji i wdrożenie funkcjonalności  modułu Zwrot Podatku Akcyzo-
wego w systemie  KSAT 18 450,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych - Zakup samochodu bojowego dla jednostki 
OSP gminy Łask 

284 000,00

Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask 36 900,00

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej  
w Wiewiórczynie 19 956,75

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w  budynku Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Łasku 29 152,00

Zakup kotła gazowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku 31 432,65

Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku 
przy ul. Lutomierskiej 1 335 306,40

Modernizacja pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku przy  
ul. Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łasku 

544 406,83

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia 
tworzonego Żłobka Gminnego

30 628,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa  handlowego oraz na uzupełnienie 
funduszy  statutowych banków państwowych i innych  instytucji finanso-
wych

25 000,00

Budowa oświetlenia ul. Nowej w Wiewiórczynie 28 600,00

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim 261 988,84

Budowa oświetlenia ulicznego w Łopatkach (dz. nr ewid. 673) 18 450,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn 185 841,50

Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej (dz. nr 288) 77 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych

29 681,21

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie 1 151 212,80

Budowa zbiornika wodnego w Łasku 100 939,61

Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Kolumnie 1 382 349,48

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zielęcicach 69 345,93

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 399 320,93

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach 148 430,08

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych - Dotacja celowa dla ŁDK na zakup tablicy z osprzę-
tem niezbędnym do jej funkcjonowania

10 000,00

Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn 173 440,00

Zakup i montaż urządzenia skateparku pn. „Funbox z rurką” 29 520,00

Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie 492 584,27

Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze 71 500,00

Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym 977 698,62

Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie (dz. nr 215/2) 364 695,00

Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku 2 717 172,20

Przebudowa ul. Tylnej w Łasku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej 
z odwodnieniem 973 808,43
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Na dzieci i młodzież czeka wiele cieka-
wych atrakcji. Ze względu na zaistniałą sytu-
ację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo postanowiono, że w tym roku 
„Aktywne Wakacje” będą miały nieco inną 
formę. Zakupiono wiele ciekawych gier plan-
szowych, audiobooków oraz nowości książko-
wych. Biblioteka umożliwia czytelnikom wy-
pożyczenie ich do domu, co stanowi świetną 
alternatywę dla czasu spędzonego przed ekra-
nami telewizorów czy komputerów.

W lipcu, od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach pracy biblioteka zaprasza do wypo-
życzania audiobooków, gier planszowych, 
książek kreatywnych, materiałów i przyborów 
plastycznych. W sierpniu od poniedziałku do 
piątku w godz. 10–13 „Wakacyjne Planszo-
granie” i kreatywne zajęcia dla dzieci w czy-
telni.

Organizatorzy wraz z uczestnikami za-
jęć wychodzą także poza mury biblioteki 
i organizują cykl czterech spotkań na po-
wietrzu. Na każdy wtorek sierpnia zapla-
nowane są atrakcje, a wśród nich „Napo-
wietrzny Teatrzyk Kamishibai”, „Kalambu-
ry Literackie” oraz „Pewnego Razu w Parku 
Miejskim…”.

Będzie ciekawie również w filiach. Pla-
cówki w Bałuczu i Wrzeszczewicach zaplano-
wały głośne czytanie książek w przestrzeni, gry 
i zabawy na powietrzu. Udostępnią również do 
domu audiobooki. Odbędą się także zabawy 
logiczne i rozrywkowe dla dzieci w ramach 
„Planszowych Podchodów”. Filia w Kolumnie 

bibLiOwakacJE 2020
8 lipca br. ruszyła akcja „Aktywne Wakacje 2020”,  przygotowana przez Bibliotekę Publiczną  
im. Jana Łaskiego Młodszego, realizowana  dzięki dotacji  gminy Łask.

Publikacja pachnie wyborną poezją i za-
chwyca swą artystyczną formą. To już 57 tomik 
zbiorowy tych łaskich poetów! To swoista mie-
szanka rozmaitych emocji - od smutku, przez 
zwątpienie, ból egzystencjalny, do beztroskiej 
radości i niebanalnego humoru. Są tu wspo-
mnienia dzieciństwa, ludzie, których już nie 
ma, sprawy najbliższe sercu, przyroda, która 
olśniewa... Wszystko to, co poetów znad Grabi 
wzrusza, intryguje, martwi, bawi i fascynuje. 

Urszula Chojnacka z naturalną prostotą 
pisze o codzienności, Józef Gąsiorowski glo-
ryfikuje przyrodę, Stanisław Kornecki ripo-
stuje błyskotliwą puentą, nieustannie żonglu-
je żartem i ironią, czyniąc swe teksty dosad-
nym komentarzem rzeczywistości. W „Wier-
szopisaniu 7” zadebiutowała Danuta Pelian,  
na szczególną uwagę zasługuje jej świetny li-
ryk „Drugie dno”. Do romantycznego świa-
ta przyrody zaprasza Zornica Samardzijewa, 
która z niezwykłą, kobiecą subtelnością pisze 
o poezji, miłości i duszy... Jadwiga Słupczyń-
ska tanecznym krokiem walca mknie bardzo 
lirycznie wśród ogrodów pełnych kwiatów, 

POEzJa TO niE TYLkO SŁOwa… 
Pojawił się jak wiosenny kwiat. Zakwitł masą poetyckich tekstów dziewięciu łaskich poetów z Grupy Literackiej  
„Na Progu” pod auspicjami Zdzisława Wegenko, działającego od lat w Łaskim Domu Kultury. 

udostępni czytelnikom audiobooki, książki do 
zajęć plastyczno-edukacyjnych oraz zachęca 
do wzięcia udziału w „Wakacyjnym Planszo-
graniu”.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Zapisy 
na miejscu lub telefonicznie w poszczególnych 

niosąc czytelnikowi kojącą refleksję. Cze-
sława Szydłowska wyjaśnia poetycko, czym 
jest szczęście, a w swych fraszkach przemyca 
leczniczą dawkę filuternego humoru. O tym,  
że „poezja to nie tylko słowa, to emocje tworzą-
ce wulkan lub bryłę lodową” pisze Marta Zięta-
la, poetka, która często odnosi się do innych li-
teratów - Cycerona, Horacego czy Żeromskiego. 

Mawiają, że koniec wieńczy dzieło, a to-
mik „Wierszopisania 7” wieńczą teksty opie-
kuna Grupy Literackiej - Zdzisława Wegen-
ko. Po przeczytaniu jego pierwszego wiersza, 
pt. „Bez” z uśmiechem na ustach... zaczęłam 
czytać kolejne jego utwory... Czego i Państwu 
życzę! 

Anna Sobczak

filiach. Filia w Bałuczu i Wrzeszczewicach:  
tel. 884-089-730, filia w Łasku: telefon  
504-855-010. Szczegóły na fb oraz w biblio-
tece.

Zapraszamy.
Magdalena Płosa
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Łaskowianin przychodzi na świat 15 lip-
ca 1940 roku, a więc osiemdziesiąt lat temu, 
w Warszawie, a jego matka pracuje w słynnej 
firmie Braci Jabłkowskich. Ojciec zaś dostar-
cza tej firmie produkty spożywcze z Kresów 
Wschodnich, a w czasie ostatniej wojny pra-
cuje na kolei. Od 1943 roku rodzina mieszka 
w powiecie Radzyń Podlaski, a potem w Bia-
łej Podlaskiej, by wczesną wiosną 1945 roku 
przenieść się do Łasku. Mama Henryka chce 
mieszkać w pobliżu swojej rodziny, przewidu-
jąc, że nadchodzą trudne czasy. Ojciec mamy 
prowadzi młyn w Woli Marzeńskiej, w dzisiej-
szej gminie Sędziejowice.

TRUDNE CZASy
Do końca 1950 roku rodzice Henryka pro-

wadzą w Łasku hotel i restaurację. Henryk 
uczy się w szkole powszechnej w Łasku i Sę-
dziejowicach, a w maju 1957 roku kończy Pań-
stwowe Liceum Ogólnokształcące w Łasku. 

Powojenne czasy są trudne dla ludzi ambit-
nych i pracowitych. Polityka podatkowa i tzw. 
domiary serwowane prywatnej inicjatywie, 
jak wtedy nazywano ludzi przedsiębiorczych, 
sprawiają, że Hajdukiewiczowie rezygnują 

niGdziE Się
11 listopada 2017 roku minęło 60 lat pracy w zawodach prawniczych łaskowianina Henryka 
Hajdukiewicza. Jest on postacią doskonale znaną nie tylko w grodzie nad Grabią, bowiem pracował 
zawodowo i udzielał się społecznie w wielu miejscach w kraju, także w Warszawie.

z prowadzenia restauracji i hotelu. Władza lu-
dowa nie toleruje takich jak oni. Zamieszkują 
w Woli Wężykowej. A że nie jest łatwo żyć 
w takich warunkach, Henryk nie może rozpo-
cząć studiów. Na początku listopada 1957 roku 
udaje się do Biura Notarialnego w Łasku celem 
poświadczenia odpisu świadectwa dojrzało-
ści. Ma sporo szczęścia – notariusz Kazimierz 
Pachniewicz proponuje mu pracę. 11 listopada 
ma już etat i pensję wysokości 600 zł miesięcz-
nie.

15 lipca 1965 roku, gdy obchodzi 25 rocz-
nicę urodzenia, zostaje komornikiem Sądu 
Rejonowego w Łasku. W ten sposób przejmu-
je kancelarię, która należy wówczas w woje-
wództwie do najmniejszych pod względem 
wpływu spraw, mniejsze są tylko w Pajęcznie 
i Poddębicach. Ciasny lokalik, brak odpowied-
niego wyposażenia – to codzienność ówczesnej 
pracy. Po godzinie 15 pomaga mu żona, zatrud-
niona w tymże sądzie.

TyTAN PRACy
Imponująco przedstawia się wykaz insty-

tucji i miejscowości, w których pracuje łasko-
wianin. W różnych okresach H. Hajdukiewicz 

jest zatrudniony jed-
nocześnie w kilku 
instytucjach, np. od 
listopada 1970 roku 
do kwietnia 1972 
roku pełni obowiązki 
komornika Sądu Po-
wiatowego w Łasku 
i komornika Sądu 
Powiatowego w Beł-
chatowie, tworząc 
ten rewir komorni-
czy. Podobnie jest 
w przypadku pracy 
komornika i nauczy-
ciela Liceum Ekono-
micznego w Łasku. 

A jak się zaczyna 
się jego kariera praw-
nicza? – Pierwszą 
pracę rozpocząłem 
11 listopada 1957 
roku w Państwowym 
Biurze Notarialnym 
w Łasku, w którym 
pracowałem do 31 
marca 1963 roku – 
wspominał po latach.

W latach osiem-
dziesiątych i dzie-
więćdziesiątych pra-
cuje jako komornik 
Sądu Rejonowego 
w Zduńskiej Woli, 
by w maju 1994 roku 
trafić do Centrum 

Obsługi Prawnej „REDDE” w Łasku na stano-
wisko dyrektora generalnego. Po ponad roku 
został specjalistą w Ministerstwie Sprawiedli-
wości. I znów niejako „po drodze” jest praca 
w zduńskowolskiej „Izolacji” i w sądzie w Ję-
drzejowie, a potem nawet w Starachowicach.

W 2001 roku rozwija się na dobre działal-
ność szkoleniowa łaskowianina, który aż do 
2014 roku doskonali wiedzę aplikantów ko-
morniczych w izbach komorniczych w Kra-
kowie i Lublinie. To ważny etap w życiu  
H. Hajdukiewicza.

TROSKA O SAMORZĄDNOśĆ 
KOMORNICZĄ

Łaskowianin przez wiele lat buduje w kra-
ju samorządność komorniczą. Oczywiście nie 
sam, bo taki cel towarzyszy wielu komorni-
kom kraju. Chodzi o podniesienie rangi zawo-
du i ujednolicenie funkcjonowania tego organu 
egzekucyjnego. Zjazd w Gorzowie Wielkopol-
skim w październiku 1980 roku powołuje Sto-
warzyszenie Komorników Sądowych, repre-
zentujące interesy członków zarówno na polu 
zawodowym, jak i socjalnym. Na drugim Zjeź-
dzie Krajowym Komorników H. Hajdukiewicz 
wchodzi w skład Zarządu Głównego. Trzykrot-
nie prowadzi obrady kolejnych zjazdów krajo-
wych. Jest sekretarzem redakcji pisma komor-
ników sądowych „Currenda”, kilka posiedzeń 
kolegium redakcyjnego odbywa się w Łasku.

Działa w Związku Zawodowym Pracowni-
ków Wymiaru Sprawiedliwości. Jest też współ-
założycielem Towarzystwa Przyjaciół Łasku, 
które powstaje 5 maja 1978 roku, kieruje nim 
w latach 1980-1981, potem jest wśród tych, 
którzy doprowadzają do odrodzenia tej orga-
nizacji zawieszonej w stanie wojennym. Przez 
ćwierć wieku jest członkiem Rady Nadzorczej 
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kierując 
nią przez wiele lat.

Henryk Hajdukiewicz

Doktor Michał Kowalik (z lewej) i Henryk Hajdukiewicz
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niE wYbiERam
W latach dziewięćdziesiątych łaskowianin wchodzi w skład Komisji 

Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości i zajmuje się zagadnie-
niami postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, co ma skutko-
wać nową ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, a także zmia-
nami w kodeksie postępowania cywilnego. Jak wspomina, podoba mu 
się wówczas jeden z zapisów traktujący o tym, że egzekucja sądowa nie 
powinna służyć uzyskiwaniu dochodów przez budżet państwa.

„Z dumą wykonywałem swoje zadania w reprezentowaniu jednoczą-
cej się braci komorniczej, gdyż oni mi zaufali, że potrafię się porozumieć 
z innymi, a przy tym umiem także dochodzić swoich praw i je egzekwo-
wać” – mówi w wywiadzie w 2017 roku.

Przez lata pracuje na wysokich obrotach. - Dużo pracując i dużo 
działając, być może chciałem sprostać głoszonej przez mojego dziad-
ka Michała tezie, że »należy tak zorganizować sobie życie, aby każ-
da chwila była ważna«. Może zbyt mocno wziąłem sobie do serca 
tłumaczenie mi przez doktora Michała Kowalika, jednego z moich 
mentorów, że »życie jest jak sztuka teatralna. Ktoś musi grać w nim 
główną rolę«.

Hajdukiewicz do dziś pamięta słowa swojego licealnego profe-
sora Ludwika Sobieraja, który odwiedza go w kancelarii po godzinie 
20 i stwierdza, że człowiek do czterdziestki poświęca swoje zdrowie,  
by zarabiać pieniądze, po czterdziestce zaś poświęca pieniądze, by odzy-
skać zdrowie, a nadto jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie 
cieszy się z teraźniejszości. Żyje więc tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, 
po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc...

Mimo kłopotów zdrowotnych w pewnym okresie życia, Hajdukie-
wicz pozostaje wierny maksymie, że żyje nie dlatego, by pracować, lecz 
pracuje, żeby móc żyć.

PASJE: ZNACZKI I BRyDŻ
A zainteresowania i pasje osobiste? Jest ich wiele. Na pierwszym 

miejscu znajduje się filatelistyka. Działa w Kole Polskiego Związku Fila-
telistów w Łasku, które jest chlubą miasta. Koło Łask-Miasto organizuje 
30 wystaw i pokazów. W niewielkim Łasku w latach sześćdziesiątych 
i później aż 200 osób kolekcjonuje znaczki, a wielu kolekcjonerów pre-
zentuje swoje zbiory na wystawach światowych w Pradze, Budapeszcie 
i Poznaniu. To niewątpliwie ewenement i zjawisko dziś już nieco zapo-
mniane.

Inną pasją łaskowianina jest brydż. Słynne łaskie kolacyjki brydżowe, 
organizowane w domach brydżystów, przeszły do legendy, bo nie ogra-
niczały się jedynie do gry. Tak, tak, podczas tych wieczorów załatwiano 
jednocześnie wiele spraw mieszkańców miasta pomagając im w trudnych 

sytuacjach życio-
wych. Robi to m.in. 
doktor Kowalik. Haj-
dukiewicz i dziś nie 
stroni od ludzkich 
spraw, a Łask, który 
stał mu się szczegól-
nie bliski, wciąż go 
pasjonuje i zadziwia. 
Gdy szukam mate-
riałów o jego men-
torze i przyjacielu 
doktorze Kowaliku, 
włącza się w poszu-
kiwania jego rodziny, 
która rozjechała się 
po kraju…

H a j d u k i e w i c z 
wraz z żoną Janiną 
i gronem przyjaciół 
pasjonuje się też tu-
rystyką i zwiedza-
niem świata. Docenia 
swoje środowisko fi-

latelistów i brydżystów. Są oni na ogół od niego starsi. Wspomina więc 
po latach: „Doroślałem jako człowiek w dobrym doświadczonym gronie 
osób. Brałem sobie do serca wszelkie mądrości, które wygłaszali”. Jakie 
to były rady? Choćby taka: „Żyj według życiorysu, który sam chciał-
byś napisać”, Albo: „Żyj tak, aby innym zrobiło się smutno, kiedy odej-
dziesz”. Pan Henryk jednak zaraz dodaje: „Nigdzie się nie wybieram”. 

(P)

Okładka pisma „Currenda”, 1987 r.

Henryk Hajdukiewicz z przyjaciółmi, Łask, 2016 r.

Henryk Hajdukiewicz z żoną Janiną (pierwsza z lewej) 
na dziedzińcu muzeum w Kozłówce, 2009 r.

Przy pisaniu artykułu wykorzystałem dwie części obszernego wy-
wiadu przeprowadzonego z H. Hajdukiewiczem, opublikowanego  
w „Nowej Currendzie”¸ nr 10 i 11 z 2017 roku. Część reprodukowanych 
zdjęć pochodzi też z „Nowej Currendy”.
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Przesadzamy? Znany producent przetworów owocowych sprzedaje 
owoce leśne z domieszką pulpy truskawkowej. Po ujawnieniu tej sprawy 
producent zmienił nazwę dżemu, przyznając się tym samym do oszu-
stwa. Proceder ten trwał, niestety, wiele lat…

W ostatnich miesiącach Inspekcja Handlowa przyjrzała się wreszcie 
warzywom i owocom w sklepach głównie wielkich sieci. Okazało się,  
że co dziesiąta partia miała błędną informację o kraju pochodzenia lub tej 
informacji nie było. Na 3527 partii zakwestionowano aż 549, w tym 358 
właśnie ze względu na błędne informacje o kraju pochodzenia lub ich brak.

Dlaczego to podawanie kraju pochodzenia ma tak duże znaczenie? 
W wielu krajach przepisy dotyczące produkcji żywności są mniej rygo-
rystyczne, co powoduje, że wiele warzyw i owoców może zawierać róż-
norodne szkodliwe dla zdrowia substancje. W pogoni za zyskiem wielkie 
sieci nie liczą się z klientami, oferując im towar wcale nie najwyższej 
klasy. Jak się okazuje, tego typu grzechy ma na sumieniu wiele sieci 
funkcjonujących w Polsce, np. Delikatesy Centrum, Intermarche, Dino, 
Kaufland, a nawet sieć ABC czy Piotr i Paweł.

Inspekcja Handlowa wkracza do akcji

udaJą POLSkiE TRuSkawki 
Oszukiwanie klientów w wielu placówkach handlowych to niemal codzienność. Media od lat alarmują, że wiele 
towarów wprowadza klientów w błąd, podając fałszywe miejsce pochodzenia. Wiele do życzenia pozostawia  
też jakość towarów na półkach sklepowych. Polacy mogą odnieść wrażenie, że specjalne służby powołane do 
kontroli jakości produktów, szczególnie żywności, przymykają oko na te negatywne zjawiska.

Wspomniane kontrole Inspekcji Handlowej dotyczą warzyw 
i owoców, ale klienci zwracają uwagę także na artykuły przemysłowe, 
choćby obuwie czy odzież wytwarzane w krajach Dalekiego Wscho-
du. Obuwie wywołuje alergie i choć jest znacznie tańsze od polskie-
go znajduje coraz mniej nabywców. I w tym przypadku wygląda na 
to, że sprowadzanie tych artykułów odbywa się chyba poza kontrolą 
polskich służb.

Kontrole Inspekcji Handlowej mogą się zakończyć bardzo źle dla 
niesolidnych handlowców. Prowadzone jest już postępowanie przeciw-
ko właścicielowi sieci Biedronka, oskarżonemu o praktyki naruszające 
interesy konsumentów. Nie jest wykluczone, że takie postępowania będą 
prowadzone przeciwko innym właścicielom sieci handlowych. Co im 
grozi? Kara wysokości do 10 proc. rocznego obrotu!

Mieszkańcy Łasku zwracają uwagę także na potrzebę podobnych 
kontroli Inspekcji Handlowej. Czy wreszcie odczują, że ktoś pilnuje ich 
bezpieczeństwa zdrowotnego i karze niesolidnych handlowców?

(PO)  

Tego rodzaju sala to jednocześnie po-
mieszczenie z odpowiednio dobranym wypo-
sażeniem, jak i narzędzie terapeutyczne. Istotą  
Sali Doświadczania Świata jest umożliwienie 
dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i do-
znaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest 
to forma poznawania otaczającej rzeczywisto-

SaLa dOŚwiadczania ŚwiaTa w PP nR 4 w ŁaSku
W ramach realizowanego w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 im. „Leśne Skrzaty” 
w Łasku  projektu  pn. „Dobry Start 
w Przyszłość - wsparcie Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnościami” 
dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (XI.1.1. RPO 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020) między innymi powstała Sala 
Doświadczania świata. 

ści, która składa się z dźwięków, zapachów, 
faktur, świateł i kolorów, jakich dostarcza 
wyposażenie. Przebywanie w sali  stymulu-
je układ nerwowy i dostarcza bodźców, które 
mogą pozytywnie wpływać na koncentrację 
pamięć, aktywność fizyczną. 

Na bazie zakupionego wyposażenia od 
lutego br. rozpoczęto realizację zajęć poli-
sensorycznych dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami uczestniczących w projekcie. Projek-
tem został objęty także zakup dodatkowych 
pomocy dydaktycznych do realizowanych 
zajęć specjalistycznych, doposażenie  placu 
zabaw oraz  dodatkowe wyposażenie do sal 
zajęciowych grup integracyjnych, co zwięk-
sza jakość świadczonych usług dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Ze względu na 
COVID-19 realizacja projektu została wy-
dłużona do 31 października br. 

IS
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Pierwszy taki seans

Dzieci uczęszczające do oddziałów wychowania przedszkolnego 
w szkołach podstawowych mają prawo do korzystania z zajęć opiekuń-
czo–wychowawczych w dyżurujących przedszkolach. Do przedszkola  
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsię-
biorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dalszej kolejności dzieci, 
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego w przed-
szkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Na terenie pla-
cówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie 
przyprowadzający lub odbierający dzieci mogą wejść tylko do wyzna-
czonej strefy. Przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk dla osób 
dorosłych. Rączki u dzieci dezynfekowane są bezpiecznym mydłem 
antybakteryjnym. Do przedszkola nie można przynosić żadnych niepo-
trzebnych przedmiotów czy zabawek. Wszystkie pomieszczenia są re-
gularnie dezynfekowane i wietrzone. Niestety, nie ma w nich zabawek, 
których nie można skutecznie zdezynfekować (w tym pluszaków, szma-
cianych lalek itp.). Na koniec każdego dnia sale zabaw są także dodat-
kowo ozonowane. Nauczyciele i pracownicy obsługi wyposażeni będą 
w środki ochrony osobistej (w tym fartuszki, rękawiczki jednorazowe, 
przyłbice, maseczki). 

Dzieci otrzymują pełne wyżywienie (w tym: śniadanie, obiad, pod-
wieczorek). Posiłki przygotowywane są oczywiście z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa. W przypadku dogodnych warunków 
atmosferycznych dzieci korzystają z przyległego do placówki placu za-
baw, który także jest regularnie dezynfekowany. Przedszkole zapewnia 
również dodatkowe pomieszczenie, w którym można odizolować osobę,  
u której wystąpią objawy chorobowe. 

Wspomniane środki bezpieczeństwa służyć mają dzieciom, nauczy-
cielom i pracownikom obsługi. Potrzebę opieki nad dzieckiem należy 
zgłaszać bezpośrednio do dyrektora dyżurującego przedszkola. O przy-
jęciu lub nieprzyjęciu dziecka decyduje dyrekcja placówki.

PRzEdSzkOLa czYnnE TakżE w wakacJE
Od 6 lipca br. po kilkumiesięcznej przerwie otwarto przedszkola w gminie Sędziejowice. 
Kolejność dyżurów przedszkoli w czasie wakacji wygląda następująco: od 6 do 20 lipca 
dyżurowało przedszkole w Dobrej, do 9 sierpnia zajęcia prowadzi przedszkole w Sędziejowicach, 
a od 10 do 28 sierpnia dyżurować będzie placówka w Marzeninie. 

Kino było częścią programu profilaktycz-
nego pn. „Bezpieczne wakacje” realizowanego 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii. Tuż przed seansem druhowie z OSP 
Sędziejowice zaprezentowali efektowny pokaz 
ratownictwa, w trakcie którego rozcięli samo-
chód i wydostali uwięzioną w nim osobę.

LETniE kinO PLEnEROwE
W niedzielę, 28 czerwca, na parkingu przy Urzędzie Gminy Sędziejowice 
odbył się pierwszy bezpłatny seans Letniego Kina Plenerowego, 
zorganizowany dla mieszkańców gminy Sędziejowice.

Po pokazie mieszkańcy mieli możliwość 
obejrzenia filmu pt. „Jesteś Bogiem” w reży-
serii Leszka Dawida. Film miał charakter pro-
filaktyczny, dzięki czemu zgromadzeni goście 
poznali różne aspekty uzależnień, z jakimi bo-
rykają się ludzie.

W związku z obostrzeniami związanymi 
z pandemią wirusa SARS-CoV-2 przestrzegane 

były wszelkie zasady bezpieczeństwa. W sean-
sie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób, 
przy wejściu na teren kina plenerowego nale-
żało obowiązkowo zdezynfekować ręce i obo-
wiązywało zasłonięcie ust i nosa lub zachowa-
nie 2-metrowego dystansu.

Sędziejowicki samorząd dziękuje wszyst-
kim zaangażowanym w organizację tego wy-
darzenia: Stowarzyszeniu Sędziejowice na plus  
- za koordynację całego przedsięwzięcia, OSP 
Kamostek i OSP Marzenin - za zabezpieczenie 
imprezy oraz zadbanie o przestrzeganie wy-
tycznych GIS, Marcinowi Stępniowi - za nie-
odpłatny popcorn dla uczestników seansu oraz 
Gminnej Jednostce Usług Komunalnych - za 
wsparcie techniczne.

Jako pierwsze, po doposażeniu placówek przez samorząd w masecz-
ki ochronne, przyłbice, środki dezynfekujące, fartuchy, jednorazowe rę-
kawiczki, od 6 lipca zostało otwarte Przedszkole w Dobrej. Rodzice dzie-
ci zostali zapoznani z procedurą bezpieczeństwa wśród dzieci, rodziców  
i pracowników przedszkola w trakcie zajęć prowadzonych w przedszkolu”. 

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przygotowaliśmy się 
do przyjęcia dzieci i rozpoczęcia pracy w nowych warunkach. Prioryte-
tem dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowni-
ków przedszkola. Dlatego bezwzględnie stosujemy się do wytycznych 
GIS – informuje Anna Szymańska, dyrektor przedszkola w Dobrej. 

- W przedszkolu w Dobrej do 31 sierpnia realizujemy projekt unij-
ny „Nowe miejsca przedszkolne w gminie Sędziejowice” współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.1.1. Edukacja 
przedszkolna. W ramach projektu 18 dzieci, poza podstawą programową, 
ma zorganizowane dodatkowe zajęcia z rytmiki i logopedii – podkreśla 
dyrektor Anna Szymańska.
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Pomalowano ściany w 7 pracowniach, założono terakotę w koryta-
rzu, zamontowano dwa nowe klimatyzatory. Zakończyły się prace zwią-
zane z wymianą roślin ozdobnych na terenach zielonych otaczających 
ŚDS. 

Prace polegały na usunięciu starych dwudziestoletnich drzew i krze-
wów oraz na nasadzeniu nowych roślin. Następnie na części terenu roz-
łożono włókninę i wysypano korę. Na terenach zielonych posiano nową 
trawę.

Całość zadania sfinansowano ze środków przekazanych przez woje-
wodę łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ŚDS. 

wYP i ękn iaŁ  ŚdS
W związku z zaistniałą w kraju sytuacją spowodowaną COVID–19 wojewoda łódzki zawiesił działalność  
środowiskowych Domów Samopomocy w województwie. Przez 81 dni uczestnicy śDS w Sędziejowicach zmuszeni  
byli zostać w domach, ale czas ten wykorzystano na prace remontowe i gospodarcze w budynku, i w jego otoczeniu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje,  
że od 1 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków w wersji papierowej:
-  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku ro-

dzinnego
- o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
- o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 lipca 2020 r. wspomniane wnioski można składać w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy 
Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS.

Z uwagi na wciąż istniejące realne zagrożenie koronawirusem i trud-
ny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej, zachęcamy Pań-
stwa do składania wniosków przez internet.

WAŻNE!
Osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ nie składają 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w roku 
2020, ponieważ świadczenie zostało ustalone w ubiegłym roku i będzie 
wypłacane do 31 maja 2021 r. Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocz-
nie się od 1 lutego 2021 r.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko oso-
by, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania 
świadczenia, np. w związku ze zmianą sposobu sprawowania opieki 
nad dziećmi.

RuSza nabóR PaPiEROwYcH wniOSków dO GOPS
Więcej informacji w sprawie świadczeń można uzyskać w GOPS 

w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7 (pokój nr 2), telefonicznie 43 677 15 81 
lub pod adresami email:
- a.derbiszewska@gopssedziejowice.pl
- b.piechulska@gopssedziejowice.pl

GOPS informuje również, że rozpoczęto weryfikację osób uprawnionych 
do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Sędziejowice, w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
-  1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód 

nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego  
do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

-  1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomo-
cy społecznej (tj. 528 zł). Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji w sprawie Programu można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7 (pokój 
nr 1), telefonicznie 43 677 15 81 lub pod adresami email:
- k.bilant@gopssedziejowice.pl
- i.kaczmarek@gopssedziejowice.pl
- e.koziel@gopssedziejowice.pl

M.A.
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Inwestycja zakończyła się wraz z odbiorami w kwietniu br. To naj-
większa inwestycja w gminie na przestrzeni lat 2015-2020, zaraz po bu-
dowie Gminnego Przedszkola w Widawie, którego koszt wyniósł nieco 
ponad 5 milionów złotych. W styczniu 2017 roku gmina Widawa zło-
żyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę stacji uzdatniania wody, 
wodociągów i kanalizacji w wyżej wymienionych miejscowościach. 
W lipcu 2017 roku wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk podpi-
sał umowę z marszałkiem województwa łódzkiego na dofinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Otrzymano dofinansowa-
nie w kwocie 1,8 miliona złotych. Kolejne dofinansowania pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w kwocie 1 miliona złotych, w formie preferencyjnej pożyczki 
przy oprocentowaniu 0,5% w skali roku, oraz 431.000 złotych dotacji. 
Gmina odzyska podatek VAT w kwocie ok. 900.000 złotych. Razem dofi-
nansowanie zamknie się kwotą przekraczającą 3 miliony złotych. Wkład 
własny gminy to kwota 1,9 miliona złotych. 

W wyniku postępowania przetargowego zostały wyłonione do reali-
zacji zadań następujące firmy: FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia, FHU 
Waldemar Chudy z Sieradza oraz PHU Jan-Pol s.c. ze Zduńskiej Woli. 

19 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Goryń, gm. Widawa, wraz z systemem wodociągów w miejscowościach: Goryń, Ruda, Chrząstawa, 
Raczynów, Kocina oraz odcinkiem kanalizacji w miejscowości Widawa na ulicy Kuziówek. 

Łączna długość wybudowanych wodociągów wyniosła ok. 14 kilome-
trów. Stacja Uzdatniania Wody w Goryniu to jeden z najnowocześniej-
szych obiektów w powiecie łaskim. Jest ona w pełni zautomatyzowana 
i połączona za pomocą łącza internetowego z Gminnym Zakładem Usług 
Komunalnych, gdzie można na bieżąco śledzić proces uzdatniania wody, 
jak i poziom wody w zbiorniku. Obok stacji został wybudowany zbiornik 
na wodę pitną o pojemności 200 m3. Ze zbiornika woda podawana jest 
do sieci za pomocą zestawu czterech pomp o wydajności Q=12,5-27m3/h 
każda. Stację zasilają dwa ujęcia wody o głębokości 31 m i 42 m o wy-
dajności od 14 m3/h do 50 m3/h. 

W uroczystości otwarcia udział wzięli: senator RP Maciej Łuczak, 
starosta łaski Piotr Wołosz, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sła-
womir Stępnik wraz z radnymi Rady Gminy, sołtysi, pracownicy Urzę-
du Gminy i Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie oraz 
mieszkańcy okolicznych wsi. 

Po przemówieniach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, na-
stępnie goście zapoznali się z funkcjonowaniem SUW. To bardzo ważna 
inwestycja, która zapewni na obszarze południowej części gminy Wi-
dawa dostawę wody do gospodarstw domowych w dobie deficytu wód 
podskórnych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie kryli radości, 
bowiem tej inwestycji wyczekiwali od dziesięcioleci. 

To nie koniec inwestycji w infrastrukturę wodociągową. Jesienią 
2019 roku gmina Widawa złożyła kolejny wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi, aplikując ponownie o środki unijne, tym razem na 
wymianę zbiornika na wodę pitną o pojemności 150 m3 w Brzykowie 
oraz na budowę wodociągów w miejscowości Chociw i Widawa. Przy-
znano dofinansowanie w kwocie 200.000 złotych. Koszt całej inwestycji 
wyniesie nieco ponad 500.000 złotych. Budowa zakończy się jesienią 
2021 roku. 

Gmina Widawa wyczerpała cały 2-milionowy limit środków unij-
nych przysługujący jej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 
na tego typu inwestycje. Priorytetem wójta M. Włodarczyka oraz rad-
nych w obecnej kadencji jest budowa nowych odcinków wodociągów 
oraz modernizacja obecnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bo-
wiem bezpieczeństwo hydrologiczne jest kluczowym aspektem roz-
woju gminy w sytuacji rozbudowy Kopalni Węgla Brunatnego w Beł-
chatowie w obszarze pola Szczerców, gdzie głębokość wydobycia ma 
sięgnąć do 330 metrów. 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
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W Chociwiu będzie kontynuowane uzbrajanie terenów osiedla dom-
ków jednorodzinnych. Na odcinku 443 m zostanie wybudowana kana-
lizacja deszczowa oraz droga o nawierzchni bitumicznej. Dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na całej długości przebudowywanej drogi po-
wstaną chodniki, a przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w interak-
tywną sygnalizację. 

dROGOwE inwESTYcJE
15 kwietnia br. została zatwierdzona lista zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020. Gmina Widawa do konkursu ogłoszonego  
w 2019 r. zgłosiła dwie inwestycje w zakresie przebudowy dróg: w miejscowościach Chociw i Restarzew 
Cmentarny. Obie inwestycje uzyskały dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. 

Z kolei w miejscowości Restarzew Cmentarny przebudowie 
ulegnie droga gminna o długości blisko 2 km. Za kwotę 1.114.000 zł 
zostaną przebudowane chodniki oraz powstanie nowa asfaltowa  
nawierzchnia. 

Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 
1.040.248 zł 

Wójt gminy Widawa w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pro-
mocja gminy Widawa poprzez sport w 2020 roku”, na który złożono trzy 
oferty, przyznał dotację następującym podmiotom: 
1.  Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Widawa – 22 000 zł
2.  Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa – 15 000 zł
3.  Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – 3 000 zł

W ramach udzielonej dotacji Uczniowski Klub Sportowy „Libe-
ro” Widawa zorganizował i dofinansował obóz sportowy dla dzieci 

dOTacJE na SPORT
i młodzieży w Stegnie w okresie od 27.06.2020 r. do 8.07.2020 r. 
Kwota dofinansowania obozu wynosi 18 000 zł. Pozostała kwota 
udzielonej dotacji zostanie wykorzystana na realizację zaplanowa-
nych działań. 

Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa oraz Ludowy Zespół 
Sportowy Chrząstawa kwotę dotacji wykorzystają na organizację trenin-
gów oraz meczów piłkarskich dla mieszkańców gminy Widawa, a także 
zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Magdalena Paliwoda

W tegorocznym obozie wzięło udział 40 
uczestników. Kadrę obozu stanowili kierow-
nik i organizator - Mirosław Szkudlarek, opie-
kunowie i trenerzy: Daniel Bronowski, Robert 
Majczyk, Kamil Sowała. Podczas tegorocz-
nego obozu zrealizowano bardzo bogaty pro-
gram, który szczególnie w okresie pandemii 
Covid-19 pozwolił na zapewnienie dzieciom 
mnóstwa atrakcji i ruchu na świeżym powie-
trzu. 

Podczas 12-dniowego obozu codziennie 
rano odbywały się zaprawy poranne. Młodzież 
spotkała z mistrzynią Europy w koszykówce, 
wielokrotną reprezentantką Polski i olimpijką 
z Sydney Elżbietą Nowak-Trześniewską, która 
przybliżyła nam sport na najwyższym, świato-
wym poziomie. Uczestnicy obozu brali udział 
w treningach piłki nożnej, siatkówki i piłki 
ręcznej

Ponadto odbyły się Obozowe Igrzyska 
Sportowe (skok wzwyż, skok w dal, turniej pił-
ki nożnej, siatkówki plażowej, boule). Przepro-
wadzono obozowy konkurs karaoke. Korzysta-
jąc z pogody, odbywało się plażowanie i kąpiel 
w Bałtyku pod okiem ratownika WOPR. Roz-
wijano skoczność i koordynację podczas zajęć 
w parku trampolin JumpCity w Gdyni. W par-
ku linowym każdy uczestnik mógł się wyka-
zać odwagą, sprawnością fizyczną i poczu-
ciem równowagi. Podczas zajęć w aquaparku 
Fala doskonalono pływanie oraz relaksowano 
się w jacuzzi. Doskonalono również celność 
i orientację w terenie oraz podstawy taktyki 
wojennej podczas gry w laserowy paintball. 
Nie zabrakło także atrakcyjnych wycieczek - 

kOLEJnY Obóz ukS „LibERO” widawa za nami!
Dzieci z gminy uczestniczyły w obozie rekreacyjno-sportowym w Stegnie w dniach 27 czerwca – 8 lipca. Organizatorem obozu 
był Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Widawa, który już od 12 lat prowadzi akcję letnią dla dzieci i młodzieży. 

zwiedzano Gdynię (Skwer Kościuszki, Pomnik 
Antoniego Abrahama, Pomnik Żagle, Dar Mło-
dzieży, Gdyńską Marinę). Obozowicze byli też 
w Sopocie (Molo, Hotel Sheraton, ul. Bohate-
rów Monte Casino, Marina sopocka), zwiedzi-
li Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności, 
Sala BHP, Starówka, Złota Brama, Zielona 
Brama, Żuraw Gdański), byli także na Wester-
platte (Strażnica, Bunkry, Pomnik Obrońców 
Wybrzeża, nagrobki mjr Henryka Sucharskie-
go i pozostałych żołnierzy). Ponadto zwiedzi-
li Krynicę Morską, gdzie mieli okazję pływać 
szybkimi łodziami motorowymi.

Zarząd UKS składa podziękowania dla 
wójta gminy Michała Włodarczyka, któ-
ry po raz kolejny wsparł finansowo i or-
ganizacyjnie wypoczynek milusińskich. 
Dzięki dotacji z budżetu gminy Widawa 
udało się obniżyć odpłatność, jaką ponie-
śli rodzice, o ponad 400 zł, co dla rodzin 
wyjeżdżających dzieci stanowiło bardzo 
duże wsparcie. 

W imieniu Zarządu 
UKS „Libero” Widawa

Mirosław Szkudlarek - prezes
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Kiedy zatem powstał istniejący dziś park? Prawdopodobnie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, gdy ówcześni właściciele dworu i sąsiadu-
jącego terenu, zgodnie z ówczesną modą postanowili założyć park na 
wzór angielski, o charakterze krajobrazowym. Okoliczny las liściasty 
zamieniono zatem na teren parkowy, wytyczając w nim prawdopodobnie 
alejki. Pojawiły się także nowe nasadzenia drzew i krzewów, głównie 
pochodzenia miejscowego. To wszystko uczyniło z tego miejsca park 
wkomponowany w okoliczną zieleń, a że w pobliżu było sporo wody, 
bagien i łąk - stał się on jeszcze bardziej atrakcyjny. Te atuty zachował 
zresztą do dziś.

Choć przed laty prowadzono w parku badania archeologiczne, które 
odpowiedziały na wiele pytań związanych z zasiedleniem tego terenu, 
nadal niewiele wiemy o kształcie i pierwszej zabudowie. Dwór zapewne 
był drewniany, być może modrzewiowy, posadowiony na kamiennych 
fundamentach, prawdopodobnie bogato wyposażony, o czym świadczą 
wykopane z ziemi m.in. kafle piecowe. Nie wiemy jednak, jak wyglądał 
ten dwór.

PaRk ciSzY i SPOkOJu
Narodziny łaskiego parku sięgają zapewne początków osiedlenia się tutaj rodu Łaskich. Niewiele wiemy na temat siedziby 
Łaskich i ich pierwszego dworu, ale zapewne był przy nim ogród, a może i park. Sąsiadował on z pobliską rzeką i lasem.

dziej „przewidywalna”, ale za to jej wody szybko spływają w dół rzeki, 
nie zasilając tak jak dawnej okolicznych pół i łąk. Ta regulacja w skali 
kraju przyczynia się do stepowienia Polski. Wszystkie te działania regu-
lacyjne spowodowały właściwie zniszczenie dawnych stosunków wod-
nych w parku.

Na szczęście gospodarze Łasku w ostatnich dziesięcioleciach do-
cenili potencjał tkwiący w tym zielonym terenie. Rewaloryzacja parku 
doprowadziła, że jest on chętnie odwiedzany przez wielu mieszkańców, 
a ścieżka ekologiczna pozwala lepiej poznać skarby natury. Dziś w par-
ku znajduje się ok. 60 gatunków drzew oraz krzewów, przede wszystkim 
liściastych. Sporo tu drzew starych, rozłożystych, dających cień podczas 
letnich upałów. W zachodniej i centralnej części parku dominują wiązy 
szypułkowe, w południowej i wschodniej – olsze czarne. Na uwagę za-
sługuje też bogaty świat zwierząt – można tu zobaczyć m.in. bobra. 

Natomiast na skraju dzisiejszego parku zachował się kolejny tego 
typu obiekt, z lat sześćdziesiątych XIX stulecia wzniesiony przez Krę-
skich. Mieszkali w nim także ostatni właściciele dóbr łaskich – Szwey-
cerowie, którzy przenieśli się do nowo wzniesionej siedziby w Ostrowie. 
Dwór Kręskich jest dziś w fatalnym stanie i prawdopodobnie podzieli los 
innej podobnej budowli w Gorczynie.

Mało kto dziś pamięta, że łaski park w latach trzydziestych ubiegłego 
stulecia przecięty został drogą z Łodzi do Sieradza i Kalisza, zwaną przez 
lata obwodnicą Łasku. W ten sposób wyprowadzono ruch tranzytowy 
z centrum Łasku, ale jednocześnie odizolowano park od centrum miasta. 
Ten mankament daje o sobie znać i dziś, sprawiając, że ten atrakcyjny 
teren zielony jest jakby na uboczu…

Czy w XVIII i XIX wieku teren parkowy wyglądał tak jak dziś? Nie, 
pomijamy już samą zieleń, która się zmieniała wielokrotnie, a ponadto 
koryto Grabi nie było jeszcze uregulowane, płynęło zakolami, woda roz-
lewała się na okoliczne łąki, czyniąc je okresowo terenami trudnymi do 
przebycia. Powojenna regulacja rzeki (lata pięćdziesiąte) polegająca na 
wyprostowaniu koryta i obwałowaniu Grabi, sprawiła, że jest ona bar-

Podczas prac rewaloryzacyjnych posadzono sporo nowych gatun-
ków, m.in. lipy szerokolistne i drobnolistne, brzozy brodawkowe, klony 
pospolite, jesiony pensylwańskie i jawory. Są też drzewa rzadko spoty-
kane, np. sosny czarne, daglezje zielone. Swoistego charakteru parkowi 
nadają też krzewy, m.in. czeremcha ptasia, bez czarny i koralowy, sza-
kłak pospolity, leszczyna pospolita. Warto też zwrócić uwagę na drzewa 
pomnikowe, przede wszystkim wiązy szypułkowe, olsze czarne oraz lipy 
drobnolistne.

W każdym liczącym się parku muszą być zbiorniki wodne. Czasa-
mi jest to przepływający przez park strumień, innym razem sadzawki. 
W Łasku są trzy oczka wodne, które spełniają role poidełek dla zwierząt, 
ale i siedlisk m.in. dla bobrów. Wody tu niewiele, więc i ryb raczej jak 
na lekarstwo… 

Do łaskiego Parku Miejskiego prowadzi z centrum miasta kilka dróg. 
Nie ma tu głównego reprezentacyjnego wejścia, ale za to urocze alejki 
prowadzą do zacisznych miejsc, w których króluje cisza i spokój. Nie 
jest ich w stanie zagłuszyć nawet hałas dobiegający z dziecięcego placu 
zabaw. 

(p)
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Na 
L i S T O n O S z 
n a  R Ow E R z E
Aczkolwiek prezentowane zdjęcie łaskiego listonosza pochodzi 
z 1937 roku, a znajduje się w niewielkiej książeczce sprzed prawie 
czterdziestu laty wydanej przez Urząd Miasta i Gminy w Łasku dzięki 
obszernemu gronu pasjonatów, m.in. Henrykowi Hajdukiewiczowi, 
Marii Radek, Wilhelmowi Radkowi, Stanisławowi Rusinowi i Jerzemu 
Witaszczykowi, widok listonosza jadącego na rowerze nie należy i dziś 
do rzadkości. W małych miejscowościach, nawet miastach takich jak 
Rzgów, a także na wsiach, listonosze korzystają z jednośladów, bo 
najzwyczajniej są wygodniejsze i tańsze.

Nie udało mi się dowiedzieć, jak nazywa się listonosz widoczny na zdję-
ciu. Miał wielką skórzaną torbę na listy i przesyłki. Rower był niezwyczajny, 
bo z kierownicą kolarską, jak to się wówczas mawiało. Na wyposażeniu była 
nawet pompka przydatna podczas awarii.

A może któryś z Czytelników dopisze ciąg dalszy do tej fotografii sprzed 
ponad osiemdziesięciu laty?

(Saw.) 

Popularność Łaskich bocianów nie słabnie. W tym roku stronę 
internetową programu odwiedziły już ponad 220 tys. miłośników 
przyrody, którzy śledzą losy Magdy i Wojtka. 

A w ptasim gnieździe sporo się dzieje. Samica zniosła cztery jaja, 
jednak tylko z trzech wykluły się pisklaki. Nowe pokolenie rośnie jak 
na drożdżach, dlatego przyszedł czas na obrączkowanie. Z pomocą przy-
szedł niezastąpiony Tomasz Iciek. 

Kim jest ornitolog, który od lat współpracuje z programem Łaskie 
Bociany? Tomasz Iciek jest współpracownikiem Stacji Ornitologicznej 
Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Zaobrączkowane 
w tym roku przez niego ptaki otrzymały po dwie obrączki: na lewy skok 
aluminiową z adresem centrali w Gdańsku oraz na prawą goleń zieloną 
z kodem alfanumerycznym (łatwiejszą do odczytu z większej odległo-
ści). Dodatkowo u każdego boćka została zmierzona długość dzioba, któ-
ra służy do określania wieku oraz kondycji. 

Wszystkie dane zostaną zdeponowane w Centrali Obrączkowania 
przy Stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Do każdego ptaka został przy-
pisany niepowtarzalny numer, dzięki któremu możliwe będzie dalsze 
śledzenie losów poszczególnych osobników. Pan Tomasz zdradził nam,  
że jeden z obrączkowanych przed laty boćków był widziany ostatnio 
w Słowenii! 

W niedawnym głosowaniu internauci zdecydowali, że bociany będą 
nosić imiona Oskar, Franek i Lotek. Trzymamy za nie mocno kciuki. 

PTaSiE PERYPETiE

Na księgarskie półki (także w centrum Łasku) trafi w tych dniach najnowsza książka znanego 
mieszkańcom grodu nad Grabią autora Andrzej Sznajdra, poświęcona F.T. Csokorowi. O bohaterze 
książki pisaliśmy niedawno na łamach „Panoramy”, teraz informujemy o wydaniu w języku polskim 
i niemieckim plonu wieloletnich badań A. Sznajdra. 

Polecamy naszym Czytelnikom książkę pt. „Polskimi śladami F.T. Csokora”, jak i inne wydawnictwa tegoż 
autora.

(P)

naJnOwSza  kS iążka  a .  SznaJdRa

Sierpień za pasem, czerwienieją im dzioby, niedługo zaczną pierwsze 
loty. Nawet się nie obejrzymy, jak na łąkach pojawią się bocianie sej-
miki. Bezpiecznej podróży do ciepłych krajów! Kto wie, może kiedyś 
młode boćki wrócą jeszcze do Łasku.

Losy popularnych łaskich bocianów można śledzić na stronie  
www.bociany.lask.pl oraz na facebooku.

MJ
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ciąg dalszy w następnym numerze

Sprawa jest niezwykle trudna z wielu powodów. Osadnictwo na tym 
terenie jest znacznie starsze niż oficjalna metryka miasta. Lasy i rzeki 
sprzyjały osadnictwu, podobnie jak i tereny bagienne chroniące domo-
stwa przed atakami wrogów czy rabusiów. Badacze odkryli ślady takiego 
osadnictwa, ale nie natrafiono dotąd na cmentarzysko protoplastów ła-
skowian. Zapewne gdzieś ono istnieje i być może w przyszłości udzieli 
odpowiedzi na wiele pytań związanych z osadnictwem na tym terenie.

CMENTARZ PRZy KOśCIÓŁKU śW. ANNy
Łaska kolegiata za sprawą potężnego rodu Łaskich powstała w pierw-

szej połowie XVI wieku, ale wiemy, że już wcześniej nadano osadzie 
prawa miejskie, i że była ona zasiedlona. Miała też świątynie, w których 
zapewne grzebano znacznych mieszkańców. Wokół tych kościołów były 
też niewielkie cmentarzyki.

Już w 1356 roku istniała tu parafia. Łaskowian zapewne grzebano 
w sąsiedztwie kościółka św. Anny, który istniał aż do połowy XIX stu-
lecia. Znajdował się we wschodniej części miasta, gdzie w końcu XIX w. 
wzniesiono cerkiew, zburzoną w 1938 r., na miejscu której tuż przed wy-
buchem II wojny światowej zbudowano Pomnik Niepodległości. I ten 
monument nie przetrwał do naszych czasów, bo został zburzony przez 
okupanta hitlerowskiego.

Pan Leszek M., który przyjechał na urlop do rodziny w Łasku, odwiedził tutejszy cmentarz. Zadzwonił do mnie z prośbą, bym 
powrócił do tematu związanego z najstarszymi pochówkami łaskowian. - Wiem, że od połowy XVI wieku mieszkańców grzebano 
wokół kolegiaty, na ziemi poświęconej, ale gdzie chowano mieszkańców wcześniej? – pyta pan Leszek.

Wspomniany teren został mocno zdewastowany podczas licznych 
prac budowlanych. Nie natrafiłem dotąd na jakąkolwiek wzmiankę, by 
podczas np. budowy cerkwi czy Pomnika Niepodległości, a po wojnie – 
budynku dzisiejszego Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14 – od-
kryto ślady tej pierwszej nekropolii. Mogę nieśmiało przypuszczać, że na 
ślady cmentarza natrafiono, ale w tamtych czasach nikt czymś takim nie 
zawracał sobie głowy. Zatem kości naszych przodków zapewne wciąż 
znajdują się w ziemi i czekają na solidne badania archeologiczne.

Drugim poważnym miejscem grzebania łaskowian był teren wokół 
kolegiaty. Łaskim zależało od początku, by świątynia była najważniej-
szym miejscem kultu na tym terenie, dlatego w sąsiedztwie jej murów 
powstał cmentarz. Znaczniejszych łaskowian i dobrodziejów świątyni 
grzebano w jej podziemiach. Ich szczątki spoczywały tam aż do II wojny 
światowej, gdy na skutek decyzji okupanta przeniesiono je do cmentar-
nej kaplicy, a potem pogrzebano w ziemi. Dzięki Towarzystwu Przyja-
ciół Ziemi Łaskiej i łaskiemu samorządowi w ostatnich latach uporząd-
kowano miejsce pochówku tych łaskowian.

Łaska kolegiata w 1910 r. W podziemiach tej budowli od XVI w. grzeba-
no kapłanów i dobrodziei świątyni, fot. Stefan Zaborowski

Łaski cmentarz założony został na początku XIX wieku. Kilkanaście lat 
później powstała kaplica cmentarna

Cmentarz przy łaskiej kolegiacie istniał najdłużej. Dzięki arcybisku-
powi Janowi Łaskiemu miejsce to zyskało szczególną rangę, do czego 
przyczynił się wspomniany fundator i przywieziona z jego inicjatywy 
ziemia pochodząca z Jerozolimy. Rozsypana na cmentarzu miała zapew-
nić wiernym odpusty takie same, jak tym pochowanym w Ziemi Świętej. 
Podobnie zresztą uczyniono w Gnieźnie, gdzie z inicjatywy Łaskiego na 
przykatedralnej nekropolii rozsypano ziemię z cmentarza Męczenników 
Świętych, jak pisze w jednej ze swoich książek ks. Grzegorz Augustynik. 
Zgodę na pobranie tej ziemi i przywiezienie jej do Polski musiał wyrazić 
sam papież. 

Zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Łasku, odrestaurowane  
z inicjatywy TPZŁ, dzięki datkom społeczeństwa

Dziś dawny przykościelny cmentarz w Łasku wygląda inaczej niż 
przed wiekami, prawdopodobnie otoczony był solidnym parkanem 
i znajdowało się na nim wiele mogił. Z czasem teren wyrównano i znik-
nęły nagrobki, bo u progu XIX wieku, za miastem, na pagórku wytyczo-
no nową nekropolię.

Stanisław Barcz
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BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie, gmina Łask,  oznaczonej działką 

nr 136 o powierzchni 0,98 ha opisanej w księdze wieczystej nr SR1L/00065452/4.

Cena wywoławcza  - 20.000 zł,  wadium w wysokości 2.000 zł.

 Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu  Miejskiego w Łasku,  
ul. Warszawska 14.

Nieruchomość rolna (Ps V–0,58 ha, R V-0,06 ha, R VI-0,34 ha) położona jest przy drodze gruntowej, ma prostokątny, wydłużony kształt. 
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask nieruchomość położona jest na terenach użytków zielonych, terenach 
upraw rolnych niskiej klasy bonitacyjnej V-VI, terenach dolinnych wykluczonych z zabudowy. 

 Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej  
zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium  należy wpłacić na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób,  

aby najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy Łask.  
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego. 

 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54  
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40, 43 676-83-54. 

 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej  www.lask.pl  

oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

 Obowiązują zasady zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łasku nr 87/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegól-
nych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-Cov-2.  

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przewidzianych do zabudowy garażowej wraz z ułamkową częścią 

działki podjazdowej, położonych w Łasku przy  ul. Dębowej, obręb 15, oznaczonych numerami:

 Nr 329/7 o pow. 20 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11 
cena wywoławcza - 4.215 zł,  wadium w wysokości 422 zł

Nr 329/8 o pow. 19 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
cena wywoławcza - 4.095 zł, wadium w wysokości 410 zł

Nr 329/9 o pow. 19 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
cena wywoławcza - 4.095 zł, wadium w wysokości 410 zł

Nr 329/10 o pow. 20 m2 wraz z 1/4 częścią działki podjazdowej nr 329/11
cena wywoławcza - 4.215 zł,  wadium w wysokości 422 zł.

 
 Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu  Miejskiego w Łasku,  

ul. Warszawska 14.

Dla w/w nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzjami o warunkach 
zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków garażowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem  
jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywca zobowiązany jest również zapoznać  

się z decyzjami o warunkach zabudowy.
Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta nr SR1L/00021512/3. 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium  należy wpłacić na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób,  

aby najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy Łask.  
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. 

 Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40, 41 i 54  
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40, 43 676-83-41, 43 676-83-54. 

 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 

stronie internetowej  www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

 Obowiązują zasady zgodnie z zarządzeniem burmistrza Łasku nr 87/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegól-
nych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-Cov-2.            
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Gmina Łask złożyła trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. O dofinansowanie ubiegały się sołectwa Łopatki, Teodory  
i Wola Stryjewska. Sejmik przyznał dotację sołectwu Łopatki na re-
alizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym 
w Łopatkach”. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa zagospodarowania działki gminnej nr 421 
położonej w miejscowości Łopatki, gm. Łask. 

Projekt obejmować będzie odnowienie podłoża trawiastego na 
boisku do piłki siatkowej, wykonanie paleniska na ognisko oraz 
grilla podwieszanego na trójnogu, montaż ławek wokół paleniska, 

29 czerwca br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa na rok 2020 pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie 
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż placu zabaw, któ-
ry będzie możliwy do realizacji w przyszłości. Dokumentacja pro-
jektowa oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej będzie 
wykonana przez firmę zewnętrzną, natomiast pozostałe prace zosta-
ną wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców we własnym zakresie  
z materiałów zakupionych w ramach realizowanego projektu. Pla-
nowany koszt zadania określono na kwotę 20 900 zł, w tym dotacja  
10 000 zł, natomiast pozostałe środki stanowią fundusz sołecki so-
łectwa Łopatki. 

Resort zdrowia oraz GIS radzą, by zachować szczególną ostroż-
ność w codziennych kontaktach oraz przestrzegać zaostrzonych ry-
gorów higieny, zwłaszcza po kontakcie z pieniędzmi papierowymi 
i monetami, które ze względu na nieustanne przechodzenie z rąk do 
rąk mogą być nośnikiem niebezpiecznych drobnoustrojów chorobo-
twórczych. O ile to możliwe, najlepiej posługiwać się płatnościami 
zbliżeniowymi, by zmniejszyć ryzyko infekcji. 

Płatności bezgotówkowe są w obecnej sytuacji bezpieczniejsze 
niż gotówka. Warto przypomnieć, że w tej chwili wszystkie punkty 
przyjmujące płatności nie mają żadnych ograniczeń w akceptowaniu 
w formie bezgotówkowej nawet najmniejszych kwot, a kartą lub tele-
fonem możemy zapłacić zarówno za towary, jak i usługi.  

Aby w pełni wykorzystać przewagę płatności bezgotówko-
wych nad tradycyjnymi, urzędy i instytucje sektora publiczne-
go, udostępniające klientom urządzenia do obsługi płatności – 
w szczególności pinpady i terminale - powinny dbać o ich regu-
larną dezynfekcję. Urządzenia te, podobnie jak urzędowe porę-
cze, klamki i inne elementy wyposażenia, są codziennie dotykane 
przez dziesiątki osób. 

JAK POSTęPOWAĆ 
Z URZĄDZENIAMI DO PŁATNOśCI?

 
Prosty poradnik informujący, czym i w jaki sposób bezpiecznie 

i skutecznie przeprowadzić dezynfekcję terminali płatniczych i pinpa-
dów można znaleźć na stronie najpopularniejszego polskiego dostawcy 
rozwiązań płatniczych pod adresem: www.eservice.pl/koronawirus, 
a o tym, co zrobić, aby wprowadzić płatności bezgotówkowe, gdy jeste-
śmy przedsiębiorcą lub samorządem, można dowiedzieć się na stronie  
www.bezgotowki.pl

Zalecamy korzystanie z biezpiecznych płatności zbliżeniowych

waRTO bEzGOTówkOwO

Limit płatności zbliżeniowych bez PIN podniesiono do 100 zł. 
Od 20 marca, zgodnie z komunikatem Związku Banków Polskich, 
sukcesywnie w kolejnych, dostępnych terminalach płatniczych w ca-
łej Polsce jest wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 
100 zł bez konieczności ich autoryzacji PIN-em.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę poziom skomplikowania do-
konania tego typu zmian w systemach organizacji płatniczych, 
wydawców kart, jak i agentów rozliczeniowych oraz fizycznej 
aktualizacji każdego terminala płatniczego w Polsce, ZBP ape-
luje o cierpliwość i zrozumienie dla tempa dokonywanego proce-
su. Należy podkreślić, że wdrożenie nowego limitu w całej sieci 
terminali płatniczych w Polsce będzie następowało sukcesywnie 
i zajmie od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni.

Wprowadzenie podwyższonego limitu transakcji bez PIN nie 
zmienia zasad wynikających z regulacji europejskich – PSD2. Ozna-
cza to, że nawet w przypadku transakcji na kwotę znacznie niższą 
niż obowiązujący limit, w niektórych przypadkach może pojawić się 
konieczność podania PIN, jako dodatkowej formy autoryzacji zwięk-
szającej bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego.

Szybko, wygodnie, bezpiecznie – Warto Bezgotówkowo!

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

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

dOTacJa cELOwa dLa 
SOŁEcTwa ŁOPaTki

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz zaleceniami światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa 
Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, warto pamiętać, że ograniczenie użycia gotówki znacznie minimalizuje 
ryzyko kontaktu z bakteriami i wirusami. eService – partner kampanii Warto Bezgotówkowo, opierając się na wynikach 
prowadzonych w tym kierunku badań, rekomenduje korzystanie w urzędach i instytucjach sektora publicznego 
z płatności bezgotówkowych, zwłaszcza zbliżeniowych lub realizowanych za pomocą BLIKa.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

W pierwszym półroczu na drogach woj. 
łódzkiego doszło do 1064 wypadków drogo-
wych, czyli było ich o ponad 570 mniej niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zgi-
nęły w tym czasie 84 osoby (o 30 mniej niż 
w 2019 r.), a 1227 zostało rannych (o 778 
mniej). Zatrzymano jednak aż ponad 2,5 tys. 
osób prowadzących pojazdy pod wpływem  
alkoholu.

Nie dajmy się uśpić beznamiętną staty-
styką. Prawdopodobnie na poprawę sytuacji 
na drogach wpłynęła pandemia koronawirusa, 
która w marcu przystopowała nasze życie nie 
tylko gospodarcze. Lato i ładna pogoda za-
chęcają do podróży, nie zapominajmy jednak 
o ostrożności i włączmy wyobraźnię…

(P)

bEzPiEczniEJ 
na dROGacH
Tak przynajmniej wynika z policyjnej 
statystyki. Jednak nie dajmy się uśpić, bo 
i tak obserwujemy tragiczne zdarzenia 
na drodze. świadczą one najczęściej 
o przecenianiu naszych umiejętności, 
brawurze i braku wyobraźni. Niestety, 
przyczyną co czwartego wypadku jest 
nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego.

Na podstawie ustawy z 19 czerwca bieżącego 
roku o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
zmienia się opłata skarbowa za wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy 
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.

Od 24 lipca 2020 r. opłata ta niezależnie od 
rodzaju wnioskowanej inwestycji wynosić bę-
dzie 598 zł. 

Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie 
przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na 
wniosek właściciela lub użytkownika wieczy-
stego terenu wskazanego we wniosku.

Zmiana ta następuje w wyniku zmian usta-
wowych niezależnych od organów gminy, któ-
re tę radykalnie podwyższoną opłatę muszą eg-
zekwować.

 
 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Natura – uchwycone w kadrze 

Wystawa fotografii Kamili 
Olszewskiej 

sierpień Galeria pod 
Korabiem w BP w 
Łasku 

BP w Łasku, 
Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, gmina Łask 

2. Napowietrzny Teatrzyk 
Kamishibai – plenerowe zajęcia 
plastyczno-edukacyjne. Działania 
realizowane w ramach dotacji 
gminy Łask - „Aktywne Wakacje 
2020” (obowiązują wcześniejsze 
zapisy, ilość miejsc ograniczona) 

4 Filia dla dzieci BP w Łasku, gmina 
Łask 

3. Kalambury literackie – zajęcia 
artystyczne na powietrzu. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask - „Aktywne 
Wakacje 2020”  

11 Filia dla dzieci BP w Łasku, gmina 
Łask 

4. Kółko i krzyżyk pod chmurką – 
warsztaty haftu krzyżykowego. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask - „Aktywne 
Wakacje 2020” 

18 Filia dla dzieci  BP w Łasku,  gmina 
Łask 

5.  Pewnego razu w Parku 
Miejskim… - tworzymy 
opowieści. Działania realizowane 
w ramach dotacji gminy Łask -  
„Aktywne Wakacje 2020”  

25 Filia dla dzieci BP w Łasku, gmina 
Łask 

6. Aktywne Wakacje z Biblioteką  
w Kolumnie  
W godzinach pracy biblioteki 
można wypożyczać książki do 
prac kreatywnych, gry planszowe 
oraz audiobooki. Działania 
realizowane w ramach dotacji 
gminy Łask - „Aktywne Wakacje 
2020” 

sierpień Filia w Kolumnie BP w Łasku, gmina 
Łask 

7.  Wakacyjne czytanie - kto 
wysłucha pierwsze zdanie…?  – 
zajęcia czytelnicze w plenerze. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask -  „Aktywne 
Wakacje 2020” (obowiązują 
wcześniejsze zapisy, ilość miejsc 
ograniczona) 

3 sierpnia - filia w 
Bałuczu 
4 sierpnia - filia we 
Wrzeszczewicach 

Filia w Bałuczu i filia 
we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku, gmina 
Łask 

8. Planszogranie na leśnej polanie 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask - „Aktywne 
Wakacje 2020” 

5 sierpnia – fb we 
Wrzeszczewicach 
6 sierpnia – fb w 
Bałuczu 

Filia w Bałuczu i filia 
we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku, gmina 
Łask 
 
 

9. Zdolne główki tworzą piękne 
widokówki - plenerowe zajęcia   
z elementami arteterapii. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask - „Aktywne 
Wakacje 2020 

7 sierpnia – fb w 
Bałuczu 
11 sierpnia – fb 
we 
Wrzeszczewicach 
 

Filia w Bałuczu i filia 
we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku, gmina 
Łask 

10. Wakacyjne fantazje - tworzymy 
kreatywne figurki z filcu. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask -  „Aktywne 
Wakacje 2020 

10 sierpnia – fb w 
Bałuczu 
12 sierpnia - fb we 
Wrzeszczewicach 

Filia w Bałuczu i filia 
we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku, gmina 
Łask 

11. Podsumowanie BiblioWakacji – 
wręczenie upominków i 
dyplomów dla uczestników. 
Działania realizowane w ramach 
dotacji gminy Łask - „Aktywne 
Wakacje 2020”  

13 sierpnia – fb 
we 
Wrzeszczewicach 
14 sierpnia – fb w 
Bałuczu 

Filia w Bałuczu i filia 
we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku, gmina 
Łask 

12. „Ulice Łasku i ich patroni" – 
wystawa 

sierpień Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku, Muzeum 
Historii Łasku 

 

 

Ważniejsze imprezy kulturalne w sierpniu

zmiana OPŁaTY 
SkaRbOwEJ
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Piknik rodzinny to świetny rodzaj 
rozrywki dla każdej lokalnej społeczności. 
Taka impreza odbyła się 20 czerwca 
w Gorczynie. 

Wśród wielu atrakcji były m.in.: zabawy 
dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, basen z pił-
kami, wata cukrowa, popcorn, animacje, pizza 
i  desery. Po raz pierwszy swoje stoisko  zapre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich „Gorczy-
nianki”. Członkinie koła przygotowały wiele 
pysznych potraw, takich jak barszczyk czerwo-
ny z pasztecikami, pierogi, żur, smalec, ogór-
ki małosolne oraz wiele ciast i deserów. Dla 
wszystkich uczestników pikniku przygotowa-
no kiełbaski i kaszankę z grilla. 

Piknik ROdzinnY w GORczYniE

Gospodarzem VI Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w 1972 r. była Łódź, gdzie 
odbywała się większość dyscyplin, z wyłącze-
niem kolarstwa szosowego. W wyniku porozu-
mienia wyścigi przebiegały po drogach powiatu 
łaskiego i trwały kilka dni - od 22 do 26 lipca. 
Zawodnicy zakwaterowani byli w okolicznych 
internatach szkolnych. Należy podkreślić, jak 
wspomina darczyńca, duże zaangażowanie 
mieszkańców miasta w organizację tej imprezy. 

Fotografia, która trafiła do muzeum dzięki 
Sławomirowi Tralewskiemu, jest przykładem 
na to, jak czas zmienia obiekty i miejsca wo-
kół nich. Ówczesny plac Zwycięstwa (obecnie 
pl. Piłsudskiego) był miejscem wielu wyda-
rzeń miejskich o różnym charakterze. Pomnik 
Zwycięstwa (Wdzięczności) przed budynkiem 
banku odsłonięto 20 lipca 1968 r. Po trzyna-
stu latach przeniesiono go do centrum miasta. 
Wiosną 2009 r., po ekspertyzie technicznej 
stwierdzającej zły stan techniczny pomnika, 
monument został rozebrany.

Lidia Olszewska

Sportowe wydarzenie sprzed 48 lat - być może zachowało się w pamięci niektórych mieszkańców Łasku.

Na pikniku przeprowadzono loterię fanto-
wą i licytację krzewów, kwiatów oraz tortów 
podarowanych na ten cel przez mieszkańców 
Gorczyna. Za pozyskane środki zostanie urzą-
dzona kolejna impreza. 

Pogoda dopisała, zabawa była wyśmienita, 
dzieci i rodzice zadowoleni.

Monika Kowalczyk 
sołtys Gorczyna



 

Droga w Czestkowie F

Droga w Kowalewie

Droga rolnicza Sowińce - Strupiny

Plac zabaw

Droga Buczek - Józefatów

BUCZKOWSKIE  
INWESTYCJE


