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To prawda, że człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim. Dla-
tego staramy się pamiętać o tych, którzy odeszli. W Dzień Wszystkich 
Świętych - czas zadumy i refleksji odwiedzamy groby naszych bliskich, 
aby uczcić ich pamięć oraz wspominać tych, którzy byli wśród nas. Z tej 
okazji w dniu 31 października br. delegacja gminy Łask, reprezentowa-
na przez zastępcę burmistrza Łasku Lidię Sosnowską i wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Łasku Stanisława Kołodziejskiego, złożyła 
wiązanki i zapaliła znicze na grobach wojennych i miejscach pamięci na 
terenie miasta i gminy.

MJ

DOPÓKI PAMIĘĆ TRWA… CENNY DAR DLA ŁASKU

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku szkolili się strażacy 
ratownicy OSP  i  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 
Szkolenie  dotyczyło  wypadków  lotniczych,  a  w  szczególności 
samolotów  F-16  oraz  zagrożeń  związanych  z  wypadkami 
wojskowych statków powietrznych. 

Podczas zajęć omówiono: stany zagrożenia, przy których wymagana 
jest obecność służb ratowniczo-gaśniczych, lotnicze procedury bezpie-
czeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zwalczanie pożarów 
samolotów, procedury w przypadku obecności materiałów niebezpiecz-
nych i toksycznych.

Strażacy zapoznali się również z udzieleniem pierwszej pomocy pa-
sażerom i załogom statków powietrznych. W szkoleniu uczestniczyli 
funkcjonariusze z Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
w Łasku, Bełchatowie, Pabianicach i Zduńskiej oraz strażacy ratowni-
cy wszystkich 15 jednostek OSP KSRG powiatu łaskiego. Łącznie prze-
szkolonych zostało blisko 70 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Ostat-
niego dnia wspólnych ćwiczeń przeprowadzono szkolenie dla KW PSP 
w Łodzi oraz kierownictwa KP PSP w Łasku.

ĆWICZENIA STRAŻAKÓW W 32. BLT

Oprócz publikacji prof. Jerzy Bralczyk prowadził wiele bardzo popu-
larnych programów telewizyjnych, takich jak choćby „Mówi się” w TVP 
Polonia czy w Polskim Radiu codzienną audycję „Słowo o słowie”. Gość 
udowodnił, że jak mało kto potrafi z taką oryginalnością i talentem opo-
wiadać o naszym ojczystym języku. Jego działalność popularyzatorska 
w sferze poprawności języka (zwłaszcza publicznego) jest szeroko znana 
i doceniana. Potwierdził też, że o języku polskim można mówić arcycie-
kawie. Poczucie humoru i swada, z jaką to robi, sprawiają, że największe 
zawiłości językowe stają się zrozumiałe i zapadają w pamięć na długo. 

Profesor znakomicie recytował fragmenty „Pana Tadeusza”. Nie 
obyło się oczywiście bez pytań od publiczności. Jerzy Bralczyk odniósł 
się do kwestii „z Łasku czy z Łaska”. Dał się też pokazać jako nieugięty 
i nieprzejednany przeciwnik wulgaryzmów. Spotkanie w ramach cyklu 
„Podwieczorek z Gwiazdą” poprowadził znany łódzki dziennikarz tele-
wizyjny Leszek Bonar.

Michał Jędrasik

SPOTKANIE Z PROF. 
JERZYM BRALCZYKIEM
W zabytkowej, odrestaurowanej kamienicy na placu 11 Listopada 1 
Łaski Dom Kultury miał zaszczyt gościć prof. Jerzego Bralczyka. 
To wybitny językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, 
polityki i reklamy, autor wielu słowników i publikacji z zakresu 
wiedzy o języku. Opublikował ponad 20 książek na przestrzeni 
ponad 30 lat. Niewątpliwy autorytet w swojej dziedzinie. Został 
odznaczony  Złotym  Krzyżem  Zasługi  i  Krzyżem  Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Arcybiskup wręczył go burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarko-
wi w czasie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Obraz 
umieszczony został w sali konferencyjnej zrewitalizowanej kamieniczki 
przy pl. 11 Listopada 1. Tu można podziwiać piękny dar. 

(p)

Kolegiata  nama-
lowana przed laty 
przez znakomite-
go  łódzkiego  ma-
larza  kolorystę 
i postimpresjonistę 
Józefa  Wasiołka 
(1921-2008)  to  dar 
arcybiskupa  se-
niora  Władysława 
Ziółka  dla  miesz-
kańców  z  okazji 
600-lecia  nada-
nia  Łaskowi  praw 
miejskich.
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Świadomość istoty pojęcia „niepodległość” wzrasta z roku na rok,  
a geopolityczny kryzys – szczególnie w obliczu wojny i popandemiczne-
go czasu – jest impulsem do przemyśleń i uzmysławia nam, jak bardzo 
zagrożona może być wolność i jak silną postawę należy obecnie prezen-
tować. Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości oddaliśmy hołd 
tym, którzy walczyli o wyzwolenie ojczyzny i odbudowywali nasz kraj 
po latach zniewolenia.

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości rozpoczęła uroczysta 
msza celebrowana przez abp. seniora Władysława Ziółka, odprawiona 
w łaskiej kolegiacie w intencji Ojczyzny. Arcybiskup podkreślił, że „Być 
wolnym to nie podążać drogą najprostszą i najprzyjemniejszą. Szlaki na-
znaczone cierpieniem pozwoliły naszym ojcom otworzyć bramy do nie-
podległości, dlatego dziś w głębokim skłonie wdzięczności wspominamy 
tych, którzy walcząc w niepokoju politycznych emocji, w dźwięku serc 
przepełnionych wiarą nie ustawali w walce, gdy rodziła się w nich na-
dzieja na wolną i suwerenną Polskę”.

Po mszy tradycyjnie już przy akompaniamencie orkiestry dętej  
z Łaskiego Domu Kultury uczestnicy przeszli na rynek. Podczas hymnu, 
który zaśpiewał Jacek Szota – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Łasku, w asyście kompanii honorowej podniesiono na 
maszt flagę państwową. Poczucie narodowej wspólnoty na tle biało-czer-
wonej flagi spotęgowały słowa burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, 
który podkreślił, że Polacy powinni być dumni ze swojej przeszłości: 
„Nie możemy zapominać o wielkiej ofierze złożonej w czasie zrywów 
narodowych i powstań, bowiem Polacy nigdy nie pogodzili się z rozbio-

NIEPODLEgŁA OD 104 LAT
11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo nad wojskami polskimi. Dla narodu polskiego 
jest  to  data  symboliczna.  Rocznicę  wydarzenia  obchodzimy  jako  narodowe  święto,  przywołując  odzyskanie 
niepodległości po 123 latach zaborów i nieobecności Polski na mapach Europy. 

rami”. Burmistrz podziękował zgromadzonym na łaskim rynku uczestni-
kom uroczystości za obecność i symboliczne upamiętnienie dziedzictwa 
odważnych i ambitnych rodaków oraz ich wysiłków, podejmowanych  
w imię najwyższego dobra Rzeczpospolitej. 

Po okolicznościowych przemówieniach i odczytaniu apelu pamię-
ci żołnierze oddali salwę honorową. Licznie przybyłe delegacje złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Na zakończenie obchodów wie-
czorem w Łaskim Domu Kultury odbył się kameralny koncert. 

Alicja Załoga

Dlatego też Łaskie Towarzystwo Kultural-
ne w partnerstwie z Łaskim Domem Kultury 
złożyło wniosek „Nienadęta Orkiestra Dęta 
– Orkiestra na Blachę” w ramach Programu 
Rządowego Infrastruktury Kultury ze środków  

ŁASKA ORKIESTRA DĘTA Z DOFINANSOWANIEM
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... - śpiewała przed laty Halina Kunicka. I miała rację. 
Orkiestry dęte od dawna są stałym elementem naszego kulturowego krajobrazu. Łaska 
Orkiestra Dęta działa od 1985 roku w kooperacji z Łaskim Towarzystwem Kulturalnym, 
a także z Łaskim Domem Kultury. Swoimi występami uświetnia uroczystości kościelne 
i państwowe, z sukcesami bierze udział np. w Przeglądach Orkiestr Dętych. Niestety od 
kilku lat boryka się z problemami personalnymi i finansowymi - zmiany kapelmistrzów, 
brak nowych instrumentów, a przede wszystkim deficyt jej członków. By orkiestra mogła 
należycie przyczyniać się do rozwoju kultury, nie tylko na szczeblu regionalnym, a także 
mogła  udoskonalać  i  uatrakcyjniać  swoją  ofertę,  niezbędne  są  do  tego  odpowiednie 
narzędzia. 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. 
Udało się! Otrzymaliśmy dotację, z której zosta-
ną zakupione instrumenty dla naszej orkiestry. 

Magdalena Binkowska

Drodzy Przedsiębiorcy!
Informujemy, że rusza kolejna edycja konkursu „Róża Przedsię-

biorczości”. Celem konkursu jest promocja gminy Łask poprzez popu-
laryzację gospodarczych osiągnięć firm działających na terenie gminy 
i promowanie lokalnej przedsiębiorczości. Sukces poprzednich edycji 
jest dla nas potwierdzeniem, że wspólne działanie w kierunku promocji 
rozwoju przedsiębiorczości prowadzi do wzmocnienia biznesu. Współ-
pracując, mamy realny wpływ na kształtowanie nowej rzeczywistości. 
Doceniając Państwa dotychczasową aktywność i zaangażowanie dzię-
kuję, a tym samym serdecznie zapraszam do udziału w ósmej już edycji 
konkursu.

                    Gabriel Szkudlarek
                     burmistrz Łasku

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „RÓŻA PRZEDSIĘBIORCZOśCI”
Do konkursu można przystąpić w terminie do 7 grudnia 2022 roku 

poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na www.lask.pl. Wypełnioną an-
kietę uprzejmie prosimy odesłać w formie papierowej lub elektronicznej.
- w formie papierowej - za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miej-
ski w Łasku, ul. Warszawska 14, bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta w UM w Łasku
- w formie elektronicznej - przesłać skan wypełnionej i podpisanej an-
kiety na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Alicja  
Załoga - inspektor Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecz-
nych UM w Łasku: tel. 43 676-83-37, e-mail: a.zaloga@lask.pl
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ZDANIEM BURMISTRZA

TRUDNY CZAS

Gdybym powiedział Państwu, że to zda-
nia wypisane z programu telewizyjnego,  
zapewne większość z Państwa podsumowa-
łaby: nasłuchał się TVN-u. Nic bardziej myl-
nego. To zdania zaczerpnięte z salonu dzien-
nikarskiego z dnia 5 listopada br., TVP1, 
o godz. 9.40, prowadzonego przez red.  
Karnowskiego. Media ostatnio systematycz-
nie informują o trudnej sytuacji gospodarczej 
oraz finansowej Polski i świata. 10 listopada 
w polsatowskich „Wydarzeniach” podano, 
że w Supraślu w ciągu kilku dni zamknię-
to kilkanaście kawiarni i restauracji. Zainte-
resowanie ich usługami radykalnie spadło, 
a jednocześnie rosną, i to dużo, wszystkie 
koszty, w tym zwłaszcza gazu. Przedsię-
biorcy wyboru nie mieli. Głos zabrał także  
prezydent Andrzej Duda. 8 listopada pod-
czas szczytu klimatycznego w Egipcie  
powiedział ważne słowa: „Moi rodacy nie 
zapytają, jakie efekty ekologiczne osiągnę-
liśmy, zapytają dlaczego standard ich życia 
diametralnie się obniżył”. I takie przykłady 
można by mnożyć. 

Przejdźmy jednak na samorządowe  
podwórko. W pewnych kręgach samorząd  
terytorialny jest mocno nielubiany. Każdy 
ma jednak nie tylko prawo wyrażać swo-
je poglądy, a przede wszystkim pokazywać 
prawdę i bronić się. Tak bronić się, bo-
wiem pod adresem zwłaszcza gmin, które 
mają szczególnie dużo zadań i tych zadań 
ciągle przybywa, padają żenujące zarzuty. 
Proszę, oto przykład. Znana sprawa węgla.  
8 października po „Wiadomościach” o godz. 
19.30, TVP 1, D. Cholecka w sposób wyjąt-
kowo drwiący, kpiący i poniżający włodarzy 
gmin pyta: „Gminy nie mają wag? Otóż po-
fatygowałam się dziś i sprawdziłam w inter-
necie, taka waga kosztuje od 2 do 3,6 tys. zł”. 
Takie dokładnie liczby padły… I ta drwina! 
Tyle tylko, że każdy kto ma podstawową 
wiedzę ogólną wie, że - używając przenośni 
- pomylono dziecięcą hulajnogę z samocho-
dem osobowym, no chyba, że pani chcia-
ła ważyć węgiel na wagach przenośnych, 
które kiedyś rolnicy używali sprzedając  
„na metry”, tylko jak sprawdzić czy istotnie 
na samochodzie znajduje się deklarowane 
w liście przewozowym np. 25 ton węgla? 

Wchodzimy w bardzo trudny czas. Powinniśmy pożegnać się z iluzją dostatniego życia. Budownictwo 
stoi. Stanęła sprzedaż mieszkań. Kredyty bankowe praktycznie przestały być udzielane. Trzeba 
zbić inflację, trzeba oszczędzać. Sytuacja jest bardzo poważna. Czy społeczeństwo to zrozumie? 
Trzeba ludziom tę sytuację wyjaśniać.

Sytuacja w gminach jest trudna. Jesteśmy 
z wieloma gminami w kontakcie i wiemy, że 
podobnie jak w naszej gminie projekt przy-
szłorocznego budżetu było bardzo trudno 
spiąć. Niektórzy nadal z tym problemem bo-
rykają się. Radykalnie rosną koszty, choćby 
energia elektryczna wzrost o blisko 200%, 
i tak dobrze, że nie o 1000%, bo przecież ta-
kie oferty początkowo niektórzy otrzymali. 
Działania rządu (odpowiednia ustawa) ra-
dosną twórczość producentów energii po-
wstrzymały. Szkoda, że od ustalonej ceny 
gminy muszą zapłacić 23% VAT. Tak więc 
rosną koszty, a spadają dochody. Dla zo-
brazowania problemu warto przypomnieć,  
że w ubiegłym roku dochody bieżące gm. 
Łask wyniosły 128.844.769 zł, a wydatki 
bieżące 118.538.506 zł, czyli różnica pomię-
dzy dochodami bieżącymi a wydatkami bie-
żącymi wyniosła ponad 10,3 mln zł, które 
przeznaczyliśmy oczywiście na inwestycje. 
W projekcie budżetu na przyszły rok różnica 
pomiędzy wydatkami bieżącymi, podkreślam 
wydatkami, a dochodami bieżącymi wyno-
si 9.661 tys. zł. W rzeczywistości ta różnica 
będzie mniejsza, gdyż tegoroczne oszczędno-
ści zasilą przyszłoroczny budżet. Te różnice 
pokazują jak radykalnie, w ciągu dwóch lat, 
pogorszyła się sytuacja finansowa gminy. 
A przecież gospodarujemy groszem publicz-
nym rozsądnie i oszczędnie. Z umiarem, ale 
każdego roku prowadziliśmy remonty i inwe-
stycje w placówkach oświatowych i innych 
prowadzonych przez gminę. Na przyszły rok 
skreślone zostały wszystkie tego rodzaju wy-
datki. To bardzo źle. Wyboru jednak nie było.

Gmina Łask prowadzi 23 jednostki. 
Z nich tylko GPZOZ, spółki komunalne PEC, 
MPWiK oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy generalnie nie korzystają z budżetu 
gminy. Pozostałe jednostki funkcjonują dzięki 
finansowaniu bądź dofinansowywaniu przez 
gminę. Zatrzymajmy się przy Zakładzie Ko-
munikacji Miejskiej. Przykład tej firmy poka-
zuje jak zawodne jest proste porównanie gmin, 
każda gmina ma bowiem swoją specyfikę. Nie 
ma wśród sąsiadujących gmin gminy, któ-
ra by, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
w ostatnich 3-6 latach, przeznaczyła tak duże 
pieniądze na komunikację miejską. Kapitalny 
remont będących w fatalnym stanie obiektów, 
remont całego placu i wymiana autobusów  

na nowe sprawiły, że pomimo pozyskania kil-
kunastu milionów złotych zewnętrznych, kilka 
milionów złotych trzeba było przeznaczyć jako 
wkład własny. Czy warto było? Jestem przeko-
nany, że to była konieczność.

Wyboru nie mamy - musimy oszczędzać. 
Miałem nadzieję, że uda się uniknąć wyłą-
czania oświetlenia ulicznego, co postulowali 
od pewnego czasu niektórzy radni i miesz-
kańcy. 22 października jeden z mieszkańców 
Łasku napisał w e-mailu: Ponieważ mówi się 
dużo – i to nie tylko w Polsce, o trudnej sytu-
acji energetycznej w obecnym i najbliższym 
czasie, więc ośmielam się zwrócić uwagę 
na kilka spraw /.../ czy na pewno musi być 
oświetlenie ulic przez całą noc? Dalej pi-
szący zwraca uwagę, iż w wielu obiektach 
publicznych pomieszczenia są przegrzewa-
ne, co wcale nie sprzyja zdrowiu. Odnośnie 
oświetlenia dodajmy, iż wszystkie sąsiadują-
ce z nami gminy w godzinach nocnych lam-
py uliczne wyłączają. Oszczędzać będziemy 
także w wielu innych obszarach, jak choć-
by promocja. Proszę Państwa o obiektywną 
ocenę naszych działań i wyrozumiałość.

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Tegoroczne Święto było wyjątkowe. 
Uroczystą Mszę św. celebrował bowiem 
ks. arcybiskup Władysław Ziółek, Hono-
rowy Obywatel Łasku. Z kilku zaproszeń  
ks. arcybiskup wybrał nasze. Obecność Ho-
norowego Obywatela podniosła rangę uro-
czystości. Było wiele bardzo pochlebnych 
ocen katechezy. Niech zresztą Państwo ocenią 
sami. Ks. arcybiskup zakończył następująco:  
My wszyscy, tutaj zgromadzeni podnieśmy 
oczy i zobaczmy, jak piękna jest Polska, jak 
piękna jest nasza ojczysta ziemia. Chciejmy 
zobaczyć, jak – mimo naszych słabości – wie-
le jest dobra w nas i wokół nas. Wydobywajmy 
to dobro, dzielmy się nim nawzajem i wspól-
nie budujmy lepszy świat, lepszy kształt Pol-
ski, jej tożsamość, jej teraźniejszość i przy-
szłość. Warto zapoznać się z całym tekstem, 
dlatego zostanie on opublikowany w całości 
w świątecznym numerze „Panoramy”.

16 listopada 2022 r. 
Gabriel Szkudlatek
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W kweście uczestniczyło 8 członków  
Towarzystwa: Magdalena Binkowska z córką 
Mają, Bożena Trocka-Dąbrowa, Jan Książ-
czyk, Bogdan Lisiecki, Anna Malinowska, 
Grażyna Śliwińska, Sławomir Tralewski i Wła-
dysław Wajszczyk. Wsparło ich grono 22 wo-
lontariuszy, wśród których byli:

 - 4 harcerki i harcerze łaskiego hufca 
ZHP: Nikola Frize, Barbara Pawlikiewicz, 
Adam Sobczak i Roksana Taborowska; 6 rad-
nych miejskich i osób z miejskich jednostek: 
Sylwester Florczak, Magdalena Kelnerowska, 
Stanisław Kołodziejski, Rafał Mencel, Mo-
nika Mrowińska i Tadeusz Starzyński; 4 rad-
nych powiatowych: Bogdan Lipowski, Robert 
Szczepaniak, Teresa Wesołowska i Piotr Wo-
łosz; 5 członkiń sekcji turystycznej Łaskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Jadwiga No-
wak, Danuta Krawcewicz, Grażyna Porębska, 
Bożena Tomtała i Maria Tralewska; 2 człon-
ków Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych: 
Krzysztof Kubiak i Piotr Wojtczyk oraz Mario-
la Barańska i Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. 

Przez osiem godzin dyżuru, w sze-
ściu punktach cmentarza, zebrano ogółem  
9 862 złote oraz jedno euro, 50 eurocentów,  
3 korony norweskie, 5 pensów brytyjskich. 

KWESTA NA ŁASKIM CMENTARZU
Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi  Łaskiej  po  raz  ósmy  przeprowadziło  w  dniu 
Wszystkich Świętych kwestę na odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropolii.

Uzyskane środki pozwolą na rozpoczęcie prac 
przy planowanych do renowacji i odbudowy 
grobów, o których pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Panoramy”.

Uprzejmie informujemy, że datki na ten 
szlachetny cel można dalej przekazywać na 
konto: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
BS Poddębice Oddział w Łasku: 53 9263 0000 
0503 9273 2005 0101 z dopiskiem „kwesta” 
lub do specjalnej puszki ustawionej w punkcie 
Informacji Turystycznej w budynku Muzeum 
Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7. 

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej serdecznie dziękuję wszystkim kwe-
stującym oraz wspaniałym darczyńcom. Dzię-
ki Wam będziemy mogli przystąpić do odno-
wienia kolejnych nagrobków, mając na uwadze 
zachowanie XIX-wiecznego charakteru łaskiej 
nekropolii. 

Sławomir Tralewski
przewodniczący Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

SESJE – Rada Miejska obradować będzie 
w środę, 30 bm. Radni zajmą się m.in. opłatą 
targową, programem współpracy gminy Łask 
z organizacjami pozarządowymi, programem 
ochrony środowiska oraz wieloletnim planem 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych MPWiK.

Rada Powiatu obradowała 24 bm., zajmu-
jąc się m.in. zmianami w budżecie na 2022 rok, 
zmianami WPF na lata 2022-2028, sprawozda-
niem z funkcjonowania łaskiego szpitala, sta-
tutem Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi 
Łaskiej i współpracą z organizacjami pozarzą-
dowymi w 2023 roku. 

„SZLACHETNA PACZKA” już ruszyła 
i praktycznie każdy z nas może wybrać rodzinę 
i wspólnie przygotować dla niej paczkę. W tym 
roku wolontariusze odwiedzą 20 tys. rodzin 
w całej Polsce.

ŻOŁNIERSKA przysięga – w 32. BLT 
odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Do-
browolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. 
Trzech żołnierzy wyróżniono za wysokie wy-
niki osiągnięte w trakcie szkolenia.

KOMPUTERY dla Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Łaskiego Młodszego przekazali 
przedstawiciele władz powiatu ze starostą Pio-
trem Wołoszem na czele. Z bogatego księgo-
zbioru placówki korzystają nie tylko mieszkań-
cy grodu nad Grabią, ale i całego powiatu.

WYŁĄCZENIA PRĄDU - Nowe przepi-
sy nakazują obowiązkowe ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej o 10 proc. przez jednostki 
sektora finansów publicznych, w tym samorzą-
dy. Kiedy dodamy do tego galopującą inflację 
i problemy w sektorze energetycznym widzi-
my, w jak trudnej sytuacji znalazł się samorząd. 
Z uwagi na radykalny wzrost cen energii elek-
trycznej coraz więcej samorządów decyduje się 
wyłączać oświetlenie w godzinach nocnych. 
Również gmina Łask, i tu należy podkreślić, 
że jako ostatnia w powiecie musiała podjąć tę 
trudną decyzję. W gminie Łask lampy uliczne 
będą wyłączane w godz. 22.30-4.30. 

Ten system działa już na terenach wiej-
skich, a w mieście jest sukcesywnie wprowa-
dzany w kolejnych jego częściach. Dobra in-
formacja jest taka, że wkrótce nastąpi wymiana 
lamp w gminie na oświetlenie ledowe, co prze-
łoży się na oszczędności rzędu 63%.

MALARSTWO i rysunki Urszuli Pan-
kowskiej można oglądać do końca grudnia br. 
w Galerii pod Korabiem. Absolwentka Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie praco-
wała jako instruktor w Klubie 32. BLT, a od 
trzech lat zatrudniona jest w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Łasku. Na swoim koncie ma 
udział w licznych wystawach w kraju. Zajmu-
je się grafiką warsztatową, rysunkiem i malar-
stwem, m.in. akwarelowym, pasjonuje się też 
wykorzystaniem sztuki w terapii.
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Wysoki  poziom  inflacji  to  dla  samorządów  wyższe  koszty 
realizacji  zadań własnych.  Inflacja oznacza  też wzrost kosztów 
inwestycji.  Pomimo  trudnej  sytuacji  na  rynku,  łaski  samorząd 
nie przestaje inwestować w infrastrukturę drogową.

To największa inwestycja drogowa ostatnich lat. Łaski samorząd 
podpisał umowę na budowę dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej w ra-
mach projektu „Rozbudowa sieci dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną zlokalizowanych pomiędzy drogami wojewódzki-
mi 473 i 483 w gminie Łask”.

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Polnej, Wiosen-
nej i Andersa w Łasku oraz drogi w Woli Łaskiej. Łącznie to ok. 2,5 km 
dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową wodociągu 
oraz uzupełnieniem sieci kanalizacji sanitarnej, budową chodników oraz 
ścieżki rowerowej.

Wykonawcą wartej blisko 18 mln zł inwestycji została firma Włodan. 
Prace potrwają do kwietnia 2024 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie 
z „Polskiego Ładu” wysokości 9 899 950,00 zł.

INWESTYCJE DROgOWE W gMINIE ŁASK

Wrzeszczewice Nowe

Rembów

Podłaszcze

Budy Stryjewskie

* * *
Dobre informacje płyną także dla mieszkańców Kolumny. Łaski sa-

morząd podpisał umowę z firmą Włodan na przebudowę ul. Kopernika. 
Wykonawca zajmie się odcinkiem od ul. Piotrkowskiej do pl. Szarych 
Szeregów. Na 170 m powstanie podbudowa wraz z nawierzchnią asfalto-
wą, a także chodnik, zjazdy oraz oznakowanie pionowe i poziome. War-
tość inwestycji to 450 tys. zł. 

* * *
Firma Colas Polska zakończyła budowę drogi w Budach Stryjew-

skich. W ramach inwestycji za 1,4 mln zł powstała m.in. nawierzchnia 
asfaltowa, zjazdy, pobocza i oznakowanie. 

* * *
Dobiegły końca także prace we Wrzeszczewicach Nowych, Rembo-

wie i Podłaszczu. Wykonawcą tych inwestycji była również firma Wło-
dan. We Wrzeszczewicach Nowych na odcinku 1,3 km wykonano jezd-
nię bitumiczną, obustronne pobocze, zjazdy, wyremontowano istniejące 
przepusty. Wartość wykonanych robót to 1,26 mln zł. Z kolei na Pod-
łaszczu w ramach prac za 2 mln zł powstała nawierzchnia bitumiczna, 
odwodnienie, zjazdy i pobocza. 

Podczas przebudowy drogi w Rembowie wykonano nawierzchnię 
asfaltową wraz z odwodnieniem, pobocza, zjazdy. Przedmiotem zamó-
wienia wartego 2,5 mln zł była również przebudowa wodociągu, sieci 
elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej.

MJ
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W uroczystości udział wzięli także: wi-
cestarosta łaski Teresa Wesołowska, etatowy 
członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert 
Szczepaniak oraz członek Zarządu Powiatu 
Łaskiego Barbara Potasiak, którzy przyłączy-
li się do podziękowań i życzeń. Władze sa-
morządu powiatowego starają się nieustannie 
inwestować w bazę oświatową, aby wesprzeć 
nauczycieli w podnoszeniu jakości kształcenia 
młodych ludzi. W trakcie obchodów wręczono 
nauczycielom Nagrody Starosty. W tym roku 
uhonorowani zostali:
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Ko-
ściuszki w Łasku
1.  Ewa Ołownia

UZNANIE DLA PRACOWNIKÓW OśWIATY
14 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyły się powiatowe obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyste wydarzenie rozpoczęło wystąpienie starosty łaskiego Piotra Wołosza, 
który podziękował pracownikom oświaty za trud oraz zaangażowanie włożone w nauczanie i wychowanie 
młodego  pokolenia  Polaków.  Starosta  docenił  wyjątkowe  zaangażowanie  nauczycieli  i  pracowników 
oświaty w pracę na rzecz edukacji oraz wychowania młodzieży. 

2.  Magdalena Uzarczyk
3.  Marek Aulak
Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  nr  1  
w Łasku
1.  Halina Zawadzka-Dałek
2.  Elżbieta Maląg
3.  Urszula Stępień-Kania
4.  Marzanna Wilczyńska
Zespół  Szkół  Mundurowo-Technicznych  
w Ostrowie
1.  Beata Pokorska-Galowicz
2.  Alicja Barszczyk
3.  Magdalena Hanszke
Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy 
w Łasku
1.  Iwona Rynkowska

Powiat  łaski  reprezentuje  grono  wybitnie  uzdolnionych 
sportowców. Władze powiatu angażują się, aby pomagać młodym 
zawodnikom z powiatu łaskiego. Stypendia i nagrody, jakie są im 
przyznawane, nie tylko motywują do dalszego działania, ale też 
wspierają ich rozwój sportowy. 

Doceniając starania wszystkich, którzy odnieśli znaczące sukcesy na 
przestrzeni ostatnich miesięcy, postanowiono uhonorować ich dokona-
nia. Sesja Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 27 października br., 
była okazją do uroczystego wręczenia wyróżnień. Zarząd Powiatu Ła-
skiego wraz z przewodniczącym Rady Powiatu złożyli podziękowania 
i wręczyli upominki sportowcom oraz laureatom konkursów. Wyróżnie-
nia przyznano za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie 
sportowym oraz innych dziedzinach nauki. Podczas konkursów i zawo-
dów, które odbyły się w ostatnim czasie, nagrodzono i wyróżniono nastę-
pujących sportowców z powiatu:
- asp. sztab. Katarzyna  Staśkowska z Komendy Powiatowej Policji 
w Łasku – za zajęcie II miejsca w zawodach NPC WORLDWIDE BAT-
TLE OF CHAMPIONS PRO QUALIFIER w kategorii Women’s Figure  
– Novice

NASI ZDOLNI SPORTOWCY
- Jakub Kujawiński, uczeń ILO w Łasku – za zajęcie IV miejsca w Fi-
nale Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁO-
DZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
- Wiktoria Pawełoszek, uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sędziejowicach – za zajęcie I miejsca w konkursie „Kro-
nika mojej miejscowości” organizowanego przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Łodzi
- Łucja Lamecka, uczennica Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach – 
za zajęcie III miejsca w konkursie „Kronika mojej miejscowości” organi-
zowanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
- Uczennice wraz z trenerem Moniką Walczak ze Szkoły Podstawowej 
w Sędziejowicach w składzie: Wiktoria Klimaszewska,  Julia Kapu-
ścińska,  Wiktoria  Sobala,  Martyna  Szymańska,  Maja  Urbaniak, 
Olga  Żak,  Zuzanna  Dąbrowska,  Zuzanna  Kozioł,  Milena Marek, 
Blanka Koch, Julia Mirowska, Anna Krysiak – za zajęcie II miejsca 
w Ogólnopolskim Turnieju „Łódką w Stronę Unihokeja”.

Wszystkim zawodnikom składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy 
uznania. Jesteśmy przekonani, że otrzymane wyróżnienia będą motywa-
cją do odnoszenia kolejnych sukcesów sportowych, staną się impulsem 
do dalszej pracy oraz wsparciem w dążeniu do realizacji marzeń i ambicji. 

Zadanie obejmuje modernizację poszczególnych odcinków dróg po-
wiatowych: 
- DP4911E – odcinek o długości ok. 900 m – Chorzeszów i Ludowinka
- DP2308E – odcinek o długości ok. 750 m – Rogóźno 
- DP2303E – odcinek o długości ok. 803 m – Rososza
- DP4915E – odcinek o długości ok. 580 m – Podule 
- DP1907E – odcinek o długości ok. 600 m – Kozuby
- DP2301E – odcinek o długości ok. 800 m – Sędziejowice
- DP2315E – odcinek o długości ok. 240 m – ul. 1 Maja w Łasku
- DP2316E – odcinek o długości ok. 290 m – ul. Mickiewicza w Łasku
- DP2324E – odcinek o długości ok. 130 m – ul. Konopnickiej w Łasku
- DP2334E – odcinek o długości ok. 490 m – ul. Piotrkowska w Łasku
- DP4912E – odcinek o długości ok. 260 m – Wrzeszczewice
- DP2330E – odcinek o długości ok. 460 m – ul. Piekarnicza w Łasku.

BY  BYŁO  BEZP I ECZN I E J  NA  DROgACH
10 bm. przedstawiciele powiatu łaskiego podpisali umowę z firmą WŁODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Porszewicach na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E”.

Remont dróg obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni, po-
boczy, chodników, parkingów oraz odmulenia fragmentów rowów. Wy-
konanie modernizacji ww. odcinków dróg powiatowych znacznie popra-
wi bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonane odcinki dróg połączą 
wcześniej zmodernizowane fragmenty dróg powiatowych, tworząc tzw. 
siatkę wyremontowanych dróg powiatu łaskiego. Ponadto po wykona-
niu modernizacji dróg tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
wymienionych odcinków staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Wartość robót budowlanych wynosi 5 867 000,00 zł - oferta nie przekro-
czyła kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Inwestycja zostanie zakończo-
na do 30 listopada 2023 r. Jednocześnie informujemy, że powiat łaski otrzymał 
dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 5 573 650,00 zł w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. 

2.  Kamila Kulesza-Piechota
3.  Dorota Turowiecka
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Łasku
1.  Aleksandra Kłos
2.  Magdalena Sobala
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku
1. Andrzej Zieliński

Uroczystości uświetnił występ utalentowa-
nych wokalistek z I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym oraz życzymy pomyślności oraz nie-
ustającego zaangażowania w kształcenie i wy-
chowanie młodzieży. 
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Pierwszy weekend listopada upłynął tanecznym krokiem. Do hali przy 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Łasku, na dwudniowe zmagania, 
przybyło blisko 400 tancerzy. Pierwszego dnia turnieju swoje umiejętności 
taneczne prezentowało 157 zawodników. W sobotnim, oficjalnym otwar-
ciu Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego „LizArt” wziął udział 
Robert Szczepaniak - etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego. Wrę-
czył on w imieniu starosty puchar za najlepszą prezentację w kategorii ta-
necznej hip hop. Niedziela była równie wyjątkowym dniem, podczas któ-
rego odbyły się Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym, a o miejsce 
na podium walczyło aż 226 uczestników. 

Taniec nowoczesny powstał jako wyraz buntu młodych adeptów 
sztuki tanecznej przeciwko sztywnym regułom obowiązującym w kla-
sycznych tańcach. Inne podejście do ruchu oraz okazywanie emocji to 
cechy, które zaczęły charakteryzować ten styl taneczny. Przez lata wyod-
rębniło się wiele rodzajów tańca nowoczesnego. Wśród najważniejszych 
można wymienić: breakdance, hip-hop, jazz czy dancehall. Dziś taniec 
nowoczesny jest obecny wszędzie, w teledyskach, na stronach interneto-
wych, a nawet na ulicach widzimy jego pasjonatów. Sportowy charakter 
tego tańca, poprzez który można ponadto wyrazić swoje emocje i siebie 
samego, sprawił, że cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Popularność tańca nowoczesnego spowodowała, że na jego po-
kazy przybywa liczna publiczność. Nie inaczej było i tym razem. Pod-
czas turnieju w Łasku widzowie mogli podziwiać uczestników w kilku 
technikach tanecznych, m.in.: jazz, modern, disco dance, hip-hop. Tan-
cerze występowali w grupach, duetach, a także solo. Szczególnie trud-
nym tańcem jest ten, podczas którego zawodnicy muszą wykonać układ 
w formacji tanecznej. Liczba tancerzy w grupie może wynieść nawet do  
24 osób. Tego typu taniec jest zatem dużym wyzywaniem, poprzedzonym 
miesiącami ćwiczeń. Sędziowie w trakcie zawodów zwracają szczególną 
uwagę na pewność siebie, estetykę tańca oraz zsynchronizowanie ruchów 

OgÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAńCA NOWOCZESNEgO
Taniec łączy ludzi, dlatego już po raz czwarty w Łasku odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. 
Wydarzenie, które co roku gromadzi  tancerzy z całego kraju, zorganizowane zostało przez Klub Sportowy 
„Jaszczur”, a patronat honorowy nad całą imprezą objął starosta łaski Piotr Wołosz.

tancerzy. Na uwagę zasługują również niezwykłe i kolorowe kreacje tan-
cerzy, które dodatkowo podkreślały efektowność widowiska tanecznego.

Starosta łaski Piotr Wołosz podejmując się patronatu nad całą im-
prezą, propaguje aktywność fizyczną i upowszechniania różne dziedziny 
sportu oraz rekreacji, w tym taniec. Promuje tym samym zdrowy styl 
życia oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Naszą przy-
szłością są bowiem właśnie młodzi ludzie, stąd nacisk na ich wszech-
stronny rozwój. Z całą pewnością to nie ostatnia taneczna impreza, której 
patronuje starosta łaski. Z niecierpliwością czekamy na kolejne taneczne 
szaleństwa, które odbędą się na łaskim parkiecie.

Za nami najważniejsze wydarzenie groomerskie roku, czyli XI Ma-
ster Grooming Show 2022, jedyne oficjalne mistrzostwa groomingu 
w Polsce. Zawody zorganizowane zostały przez Polskie Stowarzysze-
nie Groomerów pod patronatem European Grooming Association oraz 
honorowym patronatem starosty łaskiego Piotra Wołosza. W imprezie 
uczestniczyło 100 najlepszych psich fryzjerów z Polski i innych krajów 
Europy, co może świadczyć o wysokiej randze tej imprezy. Uczestnicy 
walczyli o Puchar Starosty Łaskiego w kategorii Best In Show.

Usługi świadczone przez groomera, czyli fryzjera zwierząt psów 
i kotów, cieszą się ogromnym zainteresowaniem od niedawna. Na wzrost 

Pierwsze takie w Łasku

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA gROOMERSKIE
XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu Psów zorganizowane zostały przez Polskie Stowarzyszenie Groomerów. Tego 
typu konkurs odbył się w Łasku po raz pierwszy. W dniach 29-30 października br. w hali sportowej przy Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Łasku można było obserwować zmagania groomerów aż w piętnastu kategoriach.

popularności tego typu usług wpływa coraz większa liczba osób posia-
dających rasowe psy, do których pielęgnacji przywiązują ogromną wagę. 
Osoby wykonujące ten zawód prowadzą własne salony, pracują w gabi-
netach weterynaryjnych, zakładach pielęgnacji psów lub też dojeżdżają 
na życzenie klienta do jego domu. Praca groomera polega jednak nie tyl-
ko na kąpieli, czesaniu, trymowaniu czy strzyżeniu psiej i kociej sierści, 
ale również na myciu ich zębów i wykonywaniu masaży relaksacyjnych 
dla zwierząt. Co więcej, groomer może również malować pazurki, farbo-
wać sierść, a nawet używać specjalnych perfum dla zwierząt. Najważ-
niejsze w tej pracy jest jednak podejście do zwierząt. Każdy czworonóg 
jest inny i może reagować na zabiegi w zupełnie odmienny sposób. Gro-
omer musi nauczyć się panować nad zwierzęciem. Ten zawód to połącze-
nie miłości do zwierzaków i umiejętności odpowiedniej ich pielęgnacji. 
Najlepsi w swoim fachu mogli wziąć udział w zorganizowanych w Ła-
sku mistrzostwach groomerów. Konkurs przyciągnął dużą liczbę zainte-
resowanych pielęgnacją zwierząt. Podczas dwóch dni trwania konkursu 
odbywały się również wykłady i warsztaty – poświęcone tematyce pielę-
gnacji, kąpieli, suszenia i czesania zwierząt, a także seminaria, podczas 
których odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą 
firm produkujących specjalistyczne produkty do salonów groomerskich. 

Uczestnicy z Polski, jak i z zagranicy oceniani byli przez utytuło-
wanych sędziów. W jury zasiedli: Emilia Díaz, Corinna Verschuren oraz 
Denise Westbrook. Ostatecznie tytuł Groomera Roku 2022 zdobyła Kin-
ga Gubała, a w Best in Show zwyciężyła Silke Müller-Rummel.
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Radni przyjęli propozycję wójta 
gminy, aby podatki pozostały na do-
tychczasowym poziomie, czyli bez 

żadnych podwyżek. Wójt propozycję swoją argumentował tym,  
że w obecnej sytuacji przy ogromnych wzrostach cen, m.in. energii 
i węgla, nie można nękać mieszkańców dodatkowo wzrostem podat-
ków. Sytuacja finansowa gminy jest na tyle dobra, że możemy so-
bie na to pozwolić, mając zabezpieczenie środków na kolejne 2 lata 
w kwocie ok. 40 mln zł na inwestycje i nie mając kredytów. Utrzy-
manie podatków na dotychczasowym poziomie sprawi, że wszyscy 
mieszkańcy z tego skorzystają, a nie tylko ci, którzy znają się lepiej 
na przepisach.

Radni jednogłośnie uchwalili podatki bez podwyżki. Jednocześnie 
wójt zaznaczył, że nie planuje również podwyżki cen wody – 2,04 zł 
brutto i ścieków – 4,08 zł chyba, że „Wody Polskie” zdecydują inaczej. 
Opłata za śmieci (25 zł) pozostaje również niezmieniona, wszystko to ma 
zrekompensować mieszkańcom wzrost kosztów inflacji. 

gMINA BUCZEK BEZ PODWYŻKI PODATKÓW
3 listopada br. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Buczek uchwalono podatki na 2023 rok.

Wielu mieszkańców naszego powiatu twierdzi, że Buczek jest gminą 
bogatą, bo ma na swoim terenie lotnisko. Czy tak jest naprawdę ?

Gmina Buczek, jak i wszystkie pozostałe gminy powiatu łaskiego 
otrzymuje tzw. subwencję wyrównawczą z uwagi na to, że ma niższy 
poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do śred-
niej krajowej. Wniosek jest jeden: podatek z lotniska nie czyni gminy 
Buczek bogatej, bo gdyby tak było - nie otrzymywałaby subwencji wy-
równawczej (subwencja dla gmin biednych). W rankingu najbogatszych 
gmin w Polsce gmina Buczek plasuję się na 816 miejscu na 1520 gmin. 
Z roku na rok gmina biednieje i otrzymuje coraz większą subwencję. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że Sejmik Województwa Łódzkiego wokół lotni-
ska utworzył obszar ograniczonego użytkowania, co wiąże się z zakazem 
zabudowy mieszkaniowej na obszarze ponad 40% gminy, a to z kolei 
wiąże się z ogromnymi stratami podatków od nieruchomości i podatków 
PIT i CIT. Oczywiście ubolewamy na tym, że w ten sposób straciliśmy 
na tym terenie wielu mieszkańców i podatki, ale rozumiemy, że obron-
ność i bezpieczeństwo kraju są ważniejsze od podatków.

3 listopada br. przed 
Urzędem Gminy  
w Buczku stanął maszt 
z biało-czerwoną flagą 
Polski. Maszt umiesz-
czono w środku sym-
bolu gminy Buczek 
(truskawki). Maszt  
i flaga zostały w pełni 
sfinansowane z środ-
ków spoza budżetu 
gminy.

Te  życzenia w  tym dniu miały  inną moc  i  znaczenie. Dyrektor 
szkoły  w  Buczku  Renata  Nowicka  miała  rację,  mówiąc 
podczas  akademii  zorganizowanej  z  okazji  Dnia  Edukacji 
Narodowej o wyjątkowym zawodzie. Dyrektor podziękowała za 
dotychczasowe  zaangażowanie  i  życzyła  dużo  sił  i  wytrwałości 
w  wykonywaniu  tego  wyjątkowego  zawodu.  Wójt  Bronisław 
Węglewski  podziękował  wszystkim  pracownikom  szkoły  za 
rzetelną  pracę,  a  także  życzył  sukcesów  zawodowych  oraz 
szczęścia  w  życiu  osobistym.  Jak  co  roku,  wyróżniającym  się 
nauczycielom wójt oraz dyrektor wręczyli nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
artystyczne. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy 
dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kie-
runku naszych nauczycieli oraz wszystkich osób związanych z oświatą. 
Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczy-
cieli, ich poświęcenie i troskę o wychowanków.

WYJąTKOWY ZAWÓD, WYJąTKOWE śWIĘTO NAUCZYCIELI…

MASZT 
Z BIAŁO-CZERWONą 

FLAgą
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Dzień ten był też okazją do wręczenia nagród pracownikom przed-
szkola. Nagrodę wójta gminy otrzymały: dyrektor przedszkola Monika 
Mikołajewska oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka 
Walczak. Nagrodę dyrektora otrzymały nauczycielki wychowania przed-

HONORY DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
Także w Gminnym Przedszkolu w Buczku świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Od rana czuć było atmosferę święta - udekorowany 
hol, zaproszeni goście - wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz przedstawiciele rady rodziców i wreszcie wspaniały program 
artystyczny  w  wykonaniu  dzieci  z  grupy  „Biedronki”.  Życzenia  złożone  przez  panią  dyrektor  oraz  wójta  gminy  wlały  w  serca 
pracowników przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Dzień  13  października  br.  pozostanie  długo  w  pamięci 
najmłodszych  uczniów  szkoły  w  Czestkowie.  W  tym  dniu 
odbyło  się  uroczyste  ślubowanie.  Dawne  przedszkolaki  zostały 
prawowitymi  uczniami  i  wstąpiły  do  szkolnej  społeczności. 
W  obecności  dyrektor,  wychowawcy,  grona  pedagogicznego, 
wójta  i  rodziców uczniowie otrzymali birety  i  złożyli uroczystą 
przysięgę  na  sztandar  szkoły. Na  pamiątkę  otrzymali  dyplomy 
oraz upominki od rodziców i klasy trzeciej.

śLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

26 września br. do Buczku dotarła miła informacja, że gmina jako trzecia 
z 80 wnioskodawców otrzymuje środki na inwestycję - 380.000 zł. Za 
pieniądze te wyremontowane zostaną pomieszczenia i zakupione urzą-
dzenia do siłowni, która znajdować się będzie w budynku Gminnego 
Klubu Sportowego „Orkan” (w byłym obiekcie SKR). 

SIŁOWNIA ZE śRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
To dobra wiadomość, bo oznacza, że mieszkańcy i sportowcy gmi-

ny Buczek szczególnie w zimowym okresie będą mogli ćwiczyć w cie-
płym pomieszczeniu, a po ćwiczeniach skorzystać z ciepłego natrysku. 
W zdrowym ciele zdrowy duch!

szkolnego: Sylwia Goździk, Wioletta Jachymczak oraz Joanna Niemiec 
oraz wybrani pracownicy obsługi i administracji placówki. 

Na zakończenie części artystycznej i zagraniu przez dzieci na instru-
mentach tradycyjnego „Sto lat” pracownicy przedszkola obdarowani zo-
stali pięknymi podarunkami od rady rodziców.

 Przed aktem ślubowania pierwszaki zaprezentowały się z najlep-
szej strony, recytując wiersze, śpiewając piosenki i tańcząc. Rodzice nie 
kryli wzruszenia oglądając występy swoich dzieci. Następnie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej uczniowie zaprezentowali kabaret, podczas 
którego w humorystyczny sposób zostały przedstawione „zalety” zawo-
du nauczyciela.

 Tego dnia dyrektor szkoły wyróżniła trzech nauczycieli, którzy 
otrzymali „Nagrodę Dyrektora”: Aleksandrę Andryszkiewcz, Paulinę 
Makulską oraz Anetę Stępień.

Nowym uczniom gratulujemy, a nauczycielom życzymy cierpliwości 
i zrozumienia.

A. Andryszkiewicz
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Zgodnie z programem zorganizowano warsztaty kulinarne z wyko-
rzystaniem produktów pochodzenia leśnego. Panie z KGW przygotowa-
ły: zupę grzybową, kluski śląskie z sosem grzybowym, pierogi z  kapustą 
i grzybami, bigos z kiełbasą z dzika i grzybami, kanapki z grzybami za-
smażanymi, zapiekanki z grzybami i serem. Serwowano również desery 
jagodowe z naszych polskich lasów (sernik z galaretką i jagodami, pla-
cek o nazwie „Leśny mech”, roladę z masą jagodową).

Dla dzieci do lat 7 zorganizowano konkurs na najładniejszą malo-
wankę o tematyce leśnej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny po-
darunek w postaci słodyczy. W ramach pikniku dzieci korzystały z atrak-
cji w formie dmuchanego zamku oraz waty cukrowej.

Na piknik zaproszono przedstawicieli samorządu gminy z wój-
tem Bronisławem Węglewskim i przewodniczącym Rady Andrzejem  

Z LASU PROSTO NA STÓŁ
„Z  lasu  prosto  na  stół,   grzyby  i   jagody  pod  różną  postacią”  -   pod  takim  hasłem  odbył  się  
16 października br. w  świetlicy Wiejskiej w Sycanowie piknik  zorganizowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Sołectwa Sycanów – Dąbrowa. Patronat nad imprezą objęły Lasy Państwowe.

Po dość długim okresie związanym z przy-
gotowaniem  projektów  w  ramach  sys-
temu  „zaprojektuj  i  zbuduj”  w  gminie 
Buczek  ruszyła  realizacja  nowych  inwe-
stycji. W  latach  2022-2023  i  do  czerwca 
2024  gmina  posiada  zabezpieczone  środ-
ki finansowe. Środki - 22 mln zł pochodzą 
z zewnątrz i budżetu własnego.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
otrzymamy następne 9 mln zł na rozbudowę 
Gminnego Ośrodka Kultury i strażnicy 
w Buczku, co łącznie na inwestycje da 
kwotę 31 mln zł, dodatkowo za ok. 4 mln zł 
zrobimy nowe nakładki asfaltowe w 2023 roku 
(z naszego budżetu). Cieszy nas i radnych 
gminy fakt, że wszystkie planowane inwestycje 
finansowo są zabezpieczone i spodziewamy się 
jeszcze ponad 10 mln zł nadwyżki budżetowej. 
Przypomnijmy, że gmina przez ostatnie  
20 lat nie brała kredytów i obecnie również ich 
nie posiada, a ponadto nie planuje inwestycji 
na kredyt. Wobec galopującej drożyzny nie 
planuje się podwyżki podatków, cen wody, 

RUSZYŁY NOWE INWESTYCJE
śmieci i kanalizacji - wszystko po to, aby 
mieszkańcom żyło się lepiej. Oczywiście 
ostateczną decyzję podejmie Rada Gminy. 

Pierwszą inwestycją jest sfinalizowanie 
kanalizacji na ulicy Południowej w Buczku, 
którą planujemy zakończyć do 15 listopada 
br. Na początku listopada rozpocznie się roz-
budowa stacji uzdatniania wody na ul. Szadek 
- termin zakończenia to maj 2023 r. O następ-

4 listopada br. ruszyła budowa nowych dróg 
i nakładek w wielu miejscowościach gminy 
Buczek. Pierwszy jest odcinek Kowalew - Lu-
ciejów - Grabowce szczególnie ważny, ponie-
waż uruchomiono dodatkowy przewóz dzieci 
do szkoły w Buczku. Chodzi o bezpieczeństwo 
uczniów. Następnie będzie nakładka na dro-
dze Sycanów - Dąbrowa i budowa nowej drogi 
w Woli Buczkowskiej (Cholerna Górka) i Wil-
kowyja. Całość inwestycji kosztować będzie 
1.300.000 zł.

BEZPIECZNIEJSZE DROgI

Zielińskim, a także wicestarostę powiatu łaskiego Teresę Wesołowską 
oraz przedstawiciela koła łowieckiego „Leśnik” Jerzego Gawlika.

Podczas pikniku jego uczestnicy mogli obejrzeć wystawkę promu-
jąca Lasy Państwowe, można było pobrać broszurki przekazane przez 
Centrum Informacji Lasów Państwowych.

Przedstawiciel koła łowieckiego wygłosił pogadankę na temat zdro-
wej żywności pochodzącej z polskich lasów.

W pikniku wzięło udział około 40 osób, w tym większość z sołectwa 
Sycanów - Dąbrowa. Pojawiły się również osoby z ościennych sołectw. 
Wszyscy przybyli uczestnicy pikniku mogli skosztować potraw przygo-
towanych z produktów leśnych i ciast z jagodami. Piknik zakończył się 
zabawą taneczną.

nych inwestycjach będziemy systematycznie, 
co 2 tygodnie, informować mieszkańców, a są 
to: budowa stadionu w Buczku, budowa nowej 
stacji uzdatniania wody w Gucinie i rozbudo-
wa oczyszczalni w Czestkowie, wykonanie kil-
ku nowych nakładek asfaltowych – do końca 
listopada br. za ok 1.300.000 zł.

Można zatem powiedzieć, że gmina Bu-
czek inwestycjami stała i stać będzie.
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- Zakwestionowano w sumie 2100 świadczeń chorobowych. Wyda-
no 1300 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych 
i 800 decyzji cofających prawo do zasiłku na łączną kwotę 1,7 mln zł 
– informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa łódzkiego.

W czasie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy, lekarze weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal 
jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia lekarskiego. Kontrolę 
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polegają na spraw-
dzeniu przez pracowników ZUS czy chory pracuje w czasie zwolnienia, 
albo podejmuje aktywności, które mogłyby wydłużyć jego powrót do 
zdrowia. Pamiętajmy bowiem, że podczas okresu zasiłkowego nie moż-

ZUS KONTROLUJE ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Niestety,  wiele  osób  korzystających  ze  zwolnień  lekarskich  zamiast  leczenia  wykonuje  różnorodne  prace  i  nie 
wypełnia zaleceń medyka. Może to być podstawą do cofnięcia zasiłku. Właśnie ZUS podsumował kontrole zwolnień 
lekarskich za trzy kwartały br. w woj. łódzkim. Łącznie skontrolowano 25 tys. zwolnień.

na wykonywać pracy zarobkowej, ani czynności, które nie są zgodne 
z celem zwolnienia. 

Podstawą do wydania decyzji cofającej prawo do zasiłku może 
być np. sytuacja, w której ZUS pozyskał dokumentację, z której 
wynikało, że ubezpieczona w trakcie zwolnienia lekarskiego była 
uczestnikiem kursu na prawo jazdy kat. CE, co mogło mieć wpływ 
na przedłużenie okresu trwania niezdolności do pracy. Dotyczy to 
także sportowców, którzy podczas zwolnienia lekarskiego trenują 
lub biorą udział w zawodach. Również wykonywanie prac gospo-
darskich, np. obcinanie gałęzi drzew, może spowodować przedłu-
żenie choroby, co lekarz orzecznik oceni jako przedłużenie okresu 
trwania niezdolności do pracy.                                                    (p)

Jury  pod  kierunkiem  Ewy  Kantorczyk  wyłoniło  najlepsze  prace 
zgłoszone do XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Tajem-
nice lasu” zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych 
z województwa łódzkiego, głównie uczestników ŚDS. Do konkursu 
nadesłano 152 prace z 26 placówek zajmujących się osobami niepeł-
nosprawnymi. Ogółem w konkursie brało udział 140 osób.

 W kategorii malarstwo I miejsce zajął Jacek Kapłon – ŚDS Głowno, 
w kategorii rysunek - Halina Konopińska - ŚDS Sędziejowice, w kate-
gorii grafika najwyżej oceniono pracę Radosława Niewiadomego - ŚDS 
Justynów, zaś na III miejscu uplasował się Jan Maciaszek – Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Łasku, zaś w kategorii tkanina i aplikacja zwyciężyła 
Wanda Sawicka - ŚDS „Koniczynka” Bełchatów.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni spotkali się 4 bm. w ŁDK na wer-
nisażu pokonkursowym, podczas którego zaprezentowała się grupa te-
atralna ŚDS w Łasku „Po swojemu”.

KONKURS „TAJEMNICE LASU” - ROZSTRZYgNIĘTY
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Łaski  Dom  Kultury  wrócił  2  listopada 
z  cyklem  „Porcja  Jazzu”,  ale  w  nowej 
odsłonie  i  nowym  miejscu.  To  było 
wyjątkowe wydarzenie z paru powodów.

Mieliśmy do czynienia z pierwszym muzycz-
nym eventem, który odbył się w odrestaurowa-
nej, zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy na pla-
cu 11 Listopada w Łasku. Do tego był on transmi-
towany na żywo na kanale youtube i facebooku 
Łaskiego Domu Kultury. Nadal całe wydarzenie 
można tam w każdej chwili obejrzeć.

ŁDK zaproponował też w ramach nowości 
formułę jam session, która ma na celu zjed-
noczyć środowisko muzyczne w Łasku i re-
gionie. Jego gospodarzem został Patryk Lewi 
Ensemble. Patryk Lewi, lider grupy, jest zwią-
zany z naszym miastem i regionem. Od kilku 
lat jako muzyk jazzowy odnosi duże sukcesy. 
W zeszłym roku wydał z projektem Patryk 

ZADUSZKOWE JAM SESSION
Lewi Quintet płytę „Logosonus”, która ze-
brała bardzo dobre recenzje. W Łasku razem 
z artystą wystąpili równie znakomici muzycy, 
Michał Borowski (saksofon), Bartosz Łazarski 
(kontrabas) i Anton Nemahai (perkusja). Jako 
Patryk Lewi Ensemble najpierw zagrali kon-
cert, a później zaprosili wszystkich chętnych 
spośród licznie zgromadzonej publiczności do 
wspólnego jam session.

Tutaj specjalne podziękowania należą się 
muzykom związanym z naszym regionem, 
m.in. Pawłowi Witaszczykowi, Pawłowi Kuź-
niakowi, Jackowi Kowalczykowi i grupie Ver-
nissagE. Dzięki nim i wszystkim, którzy wzięli 
udział (jako aktywni muzycy czy jako entuzja-
stycznie reagująca publiczność) to było wyjąt-
kowe zaduszkowe jam session i fascynująca, 
jazzowa podróż.

Michał Jędrasik

Ponieważ  wszystkim  nam  potrzebny  jest  uśmiech  i  trochę 
humoru w tych trudnych czasach, Łaski Dom Kultury poszerzył 
swoją ofertę o inteligentny i stojący na wysokim poziomie stand-
up.  Biorąc  pod  uwagę  ogromne  zainteresowanie  łaskowian  tą 
formą rozrywki był to strzał w dziesiątką.

STAND-UP DOBRY NA TE CZASY

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada, 
w  rocznicę  urodzin  Walta  Disneya,  autora  animowanych 
bajek.  Jest  to  jeden  z  najbardziej  uwielbianych  dni  przez 
dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Misiaczek w Łasku. 

Z okazji tego nietypowego święta przedszkole zamieniło się w nie-
zwykłą krainę bajkowych postaci. Przedszkolaki przebrały się za swoich 
ulubionych bajkowych bohaterów. Tego dnia przeważały Elzy, Minionki, 
Batmany oraz Psi Patrol. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych aktyw-
nościach, zabawach tanecznych, ruchowych oraz w konkursach. Miały 
do wykonania zadania związane z bajkowymi postaciami. W tym szcze-
gólnym dniu nie zabrakło zapału do zajęć, uśmiechu na twarzach czy 
wspólnej zabawy. 

Uwieńczeniem całego dnia było uroczyste wręczenie dyplomów za 
przepiękny udział przedszkolaków w Międzynarodowym Dniu Postaci 
z Bajek. Dzieci zapewne na długo zapamiętają ten magiczny i bajkowy 
dzień, podczas którego, mogły chociaż na chwilę zamienić się w bajko-

MIĘDZYNARODOWY DZIEń POSTACI Z BAJEK

W tym roku w ŁDK gościła już czołówka polskiego stand-upu. Wy-
starczy choćby wspomnieć Piotrka Szumowskiego, Grzegorza Dolniaka 
czy Piotra Zolę Szulowskiego. Październik i listopad należały natomiast 
do Mieszka Minkiewicza i Antoniego Syrka Dąbrowskiego.

Pierwszy z nich wystąpił z programem „Żółć”. Mieszko Minkiewicz 
to stand-uper polonista, można go tytułować majstrem słowa. Występo-
wał w Comedy Central, prowadzi też podcast popkulturalny „Ogólnie 
polecam”. Jego występ dawał gwarancję świetnej zabawy i dobrze spę-
dzonego czasu. Przed nim wystąpił Krzysztof Kasparek.

Antoni Syrek – Dąbrowski to absolutnie jeden z najbardziej znanych 
i utalentowanych polskich stand-uperów. W ŁDK wystąpił 8 listopada 
z programem „Życie”. To już jego piąty program, zabawny, a jednocze-
śnie pełny celnych (właśnie życiowych) obserwacji.

Przed nim z programem „I tak powoli się żyje” wystąpił młody 
i obiecujący stand-uper, Łukasz Kowalski. Kiedyś był uczestnikiem po-
pularnego, telewizyjnego programu „Mam talent”, gdzie zdobył aproba-
tę jurorów, teraz na scenie ŁDK zdobył aprobatę licznie zgromadzonej 
publiczności.

Oczywiście trzeba też wspomnieć o gospodarzu sceny, związanym 
z Łaskiem i równie zabawnym jak goście, których zapowiada, Adamie 
Gajdzie.

Michał Jędrasik

wego bohatera. Co roku cała społeczność przedszkolna wyczekuje na 
ten wyjątkowy dzień, gdyż dzięki takim wydarzeniom, dzieci wspaniałe 
uczą dorosłych jak z łatwością oraz przyjemnością przenieść się w baj-
kowy świat. 

MB, KŻ
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Anna Maria Wesołowska przez 40 lat orze-
kała w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego 
w Łodzi. Z udziałem gościa przeprowadzone 
zostały dwa spotkania edukacyjno-profilak-
tyczne. W tych niezwykłych lekcjach prawa 
i profilaktyki wzięło udział 105 uczniów. Z ko-
lei drugie spotkanie, które odbyło się w godzi-
nach popołudniowych, dedykowane było dla 
nauczycieli i rodziców. Wzięło w nim udział  
30 pracowników szkoły oraz 40 opiekunów. 

Pani sędzia mówiła, że coraz więcej mło-
dych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi do-
konują przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 
sięgają po alkohol, narkotyki i inne używki. 
Uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją 
granice między głupstwem a przestępstwem, 
żartem a wykroczeniem, przytaczając historię 
„chłopaka z różą”. Unaoczniła jak wygląda ży-
cie młodego człowieka „po błędzie”. Sędzia 
upatruje przyczyny tego stanu w zacierających 
się granicach między tym, co jest dobre, a co 
złe. Mówiła o braku szacunku dla siebie oraz 
dla drugiego człowieka. Namawiała, by przery-
wać zmowę milczenia, by przełamywać złe za-
sady i nie ukrywać problemów. Poruszyła także 
zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które 
czyhają na dzieci i młodzież w internecie. Pani 
Anna w bardzo ciekawy sposób opowiadała 
o swoich doświadczeniach zawodowych. Przy-
toczyła historie z sali sądowej, które szczegól-
nie zapadły jej w pamięć. Podczas wizyty za-
chęcała młodzież do aktywnego włączania się 
w edukację prawną poprzez tworzenie w szko-
łach tzw. „kącika prawnego”. Uczniowie mogli 
dowiedzieć się również wiele o pracy sędzie-
go. Potencjalni przyszli prawnicy mogli nawet 

SPOTKANIE Z ANNą MARIą WESOŁOWSKą
Szkołę  Podstawową  nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Łasku  odwiedziła  sędzia  Anna  Maria  Wesołowska  (27  października  br.). 
Spotkanie otworzyła dyrektor Izabela Knul, która przedstawiła gościa oraz przywitała uczniów klasy VII i wszystkich klas VIII wraz 
z opiekunami. Sędzia mówiła o współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

przymierzyć togę i wziąć do ręki łańcuch sę-
dziowski

Anna Maria Wesołowska w trakcie dru-
giego spotkania adresowanego do nauczycieli 
i rodziców, omówiła kwestie dotyczące ochro-
ny młodzieży przed przemocą i konfliktami 
z prawem. Zwróciła uwagę na problemy prze-
mocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, szcze-

Ta krótka lekcja historii w wykonaniu uczniów wywołała wiele wzru-
szeń. Poezja śpiewana oraz pieśni narodowe na długo zostaną w naszej 
pamięci. Miłość do ojczyzny oraz patriotyzm wyryty jest w sercach mło-
dzieży. Dopełnieniem tej niecodziennej lekcji patriotyzmu było wspólne 
odśpiewanie hymnu w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”, a także wysłu-
chanie piosenki pt. „Przybyli ułani pod okienko” w wykonaniu klasy III, 
pod przewodnictwem Anety Szczepaniak i Dariusza Gradowskiego, któ-
ra reprezentowała naszą szkołę w akcji Patriotyczny Chór Radia Łódź.

Zgodnie z tradycją placówki uroczyste świętowanie Dnia Niepod-
ległości odbyło się także podczas mszy w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Wiewiórczynie, gdzie szkołę reprezentował poczet sztan-
darowy. Uczniowie zaprezentowali także swój wzruszający patriotyczny 
program artystyczny lokalnej społeczności. Aktorzy i chór zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco. 

KZ

LEKCJA PATRIOTYZMU 
W WIEWIÓRCZYN IE

gólnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest 
umiejętność słuchania i rozmawiania z mło-
dym człowiekiem. Podkreśliła, że szkoła, to 
najważniejsze miejsce na świecie, bo tu buduje 
się przyszłość. Autorytet szkoły i rodzica oraz 
współpraca między nimi może zagwarantować 
sukces wychowawczy. 

MS

„Wolność kocham i rozumiem” - pod takim hasłem uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  im. Wojska  Polskiego w Wiewiórczynie 
podczas uroczystego apelu  zaprezentowali niepodległościowy 
program  artystyczny,  który  został  przygotowany  pod  okiem 
nauczycieli:  Katarzyny  Zając,  Elżbiety  Węglińskiej  oraz  
Dariusza Gradowskiego.
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Niezmiernie miło nam poinformować, że MPWiK w Łasku z presti-
żowym tytułem „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” odebrało 
pamiątkową statuetkę za zajecie pierwszego miejsca w kategorii przed-
siębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

To już XXIX edycja. Celem konkursu jest promowanie pracodaw-
ców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. 
Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o syste-
matyczną poprawę stanu bhp. Pracodawcy, ze względu na zróżnicowanie 
zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, brali udział w konkur-
sie w trzech kategoriach – zakłady do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 
zatrudnionych, powyżej 249 zatrudnionych.

W 2022 roku do I etapu konkursu - na terenie województwa łódz-
kiego - zgłosiło się 17 pracodawców. Komisja Konkursowa powołana 
przez okręgowego inspektora pracy w Łodzi, po dokonaniu weryfika-

MPWiK – PRACODAWCA ORgANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ
15 bm. przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku brali udział w konferencji 
podsumowującej  działania  prewencyjne  oraz  promocyjne  prowadzone  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy  na  szczeblu 
regionalnym  oraz  ogólnopolskim.  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Łodzi  podsumował  przeprowadzone  w  2022  roku  
na szczeblu regionalnym konkursy oraz przedstawił laureatów w poszczególnych postępowaniach: Pracodawca „Organizator 
Pracy Bezpiecznej”, Buduj bezpiecznie 2022 oraz Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy. 

Tematami spotkań były: „Łaskie zabytki metodą zdrapywanek”, 
„Łaska przyroda – palcami malowana” oraz „Herb Łasku z koralików 
termozgrzewalnych – antystresowe warsztaty kreatywne”. Celem zajęć 
było poznanie bliżej Łasku - swojej małej ojczyzny, rozwinięcie zdolno-
ści twórczego myślenia oraz do zacieśnienie więzi rodzinnych, poprzez 
wspólną pracę i zabawę. Pracę urozmaiciły nam prelekcje, spacery po 
Łasku, zwiedzanie wystaw oraz rodzinne rozgrywki. Swoją fachową 
wiedzą podzielił się Arkadiusz Cieślak z Muzeum Historii Łasku, który 
ciekawie i przystępnie opowiedział o historii miasta oraz o najciekaw-
szych przedstawicielach rodu Łaskich. 

Nutkę ożywienia i rywalizacji do spotkań wprowadziły rozgrywki 
łaskiego bingo, które sprawdziły lokalną wiedzę uczestników. Spod rąk 
artystów wyszły wspaniałe pejzaże na płótnach. Stworzenie herbu z ko-
ralików wymagało pełnego skupienia i wielkiej precyzji. Niełatwo było 
również podczas wydrapywania łaskich zabytków na specjalnych arku-
szach pokrytych czarną powłoką, gdzie jedno pochopne pociągniecie 
drewnianym rysikiem mogło zniweczyć cały projekt. 

 Wszystkie wspaniałe, rodzinnie stworzone prace zostały zaprezen-
towane na podsumowującym wernisażu, podczas którego licznie stawili 
się uczestnicy ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Każdy z młodych ar-
tystów został uhonorowany dyplomem z podziękowaniem oraz drobnym 
upominkiem. Wspólne zajęcia nie tylko rozbudzają kreatywność dzieci, 

ŁASK OCZAMI DZIECKA
„Łask oczami dziecka w sztuce” - pod taką nazwą odbyły się w filii dla dzieci Biblioteki Publicznej  im. Jana 
Łaskiego  Młodszego  rodzinne  warsztaty  zorganizowane  we  współpracy  z  Towarzystwem  Przyjaciół  Ziemi 
Łaskiej. Zajęcia zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym gminy Łask.

ale także budują bliskie relacje dzieci z rodzicami. Patrząc na uśmiech-
nięte twarze uczestników wierzymy, że udało się ten cel osiągnąć.

Milena Zajączkowska

cji dokumentacji konkursowej oraz zapoznaniu się z wnioskami z kon-
troli przeprowadzonych w ramach konkursu i oceną dokonaną według 
kryteriów określonych w regulaminie konkursu, w dniu 31.08.2022 r. 
wyłoniła laureatów I etapu konkursu, którzy zostali nagrodzeni podczas 
uroczystej konferencji. 

Wiele działań inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich latach mię-
dzy innymi w ramach eksploatowanej oczyszczalni ścieków w zakresie 
osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG, jak i zmniejszenie jej 
uciążliwości to również bezsporna poprawa warunków pracy pracow-
ników zatrudnionych na tym obiekcie w zakresie obsługi urządzeń,  
jak i ograniczenia kontaktu ze ściekami czy hermetyzacji obiektów,  
co dostrzegli inspektorzy PIP. Niezmiernie cieszymy się z otrzymanej 
nagrody, która jest dla nas niesamowitym wyróżnieniem na tle wielu 
pracodawców województwa łódzkiego. 

Mariusz Sowiński 
prezes Zarządu MPWiK w Łasku
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 BURMISTRZ ŁASKU
 OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 14

 
Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej  

i produkcyjno-usługowej. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę 
zespołu mieszkalnego wielorodzinnego (od jednego do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych) wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną. Nieruchomość zabudowana jest budynkami usługowymi o pow. użytkowej 85 m2 i 142,2 m2.  
Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00030837/3.

 Nieruchomość oznaczona jest działką:
  - nr 272/4 o pow. 7292 m2, cena wywoławcza 2.000.000 zł, 
   wadium w wysokości – 200.000 zł;

 Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
w sali konferencyjnej (parter).

  Na terenie działki zlokalizowane są:
- napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV z trójnożnym stanowiskiem słupowym;
-  sieć  ciepłownicza,  dla  której  została  ustanowiona  służebność  przesyłu  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  
Sp. z o.o. w Łasku. Zakres służebności obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 2 m i długości ok. 26,4 m;
- wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne;
- studzienki kanalizacyjne.
  Przed  przystąpieniem  do  przetargu  zainteresowany  nabyciem  nieruchomości  winien  zapoznać  się  ze  stanem  prawnym  
i faktycznym nieruchomości. 

  Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  na  powyższą  nieruchomość.  Wadium  należy  wpłacać  
w pieniądzu na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej 
w dniu 17 stycznia 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest 
data uznania rachunku bankowego gminy.

  Warunki przetargu, które zostaną również zastrzeżone w protokole z przetargu oraz w akcie notarialnym – umowie sprzedaży 
nieruchomości objętej przetargiem:
I. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do: 
    1. Zabudowania nieruchomości zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.
     2. Rozpoczęcia budowy w  terminie 3  lat  i  zakończenia budowy w  terminie do 6  lat  od dnia  zawarcia umowy  sprzedaży 

nieruchomości.
      3. W przypadku niezabudowania działki w terminie 6 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zapłaci gminie Łask 

karę gwarancyjną w wysokości 300.000 zł. Co do obowiązku zapłaty powyższej kwoty nabywca działki podda się egzekucji 
z art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm./  
z zastrzeżeniem, że gmina Łask uprawniona będzie do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 
roku od upływu terminu zakończenia budowy w rozumieniu punktu 2.

II. Gmina Łask zastrzega sobie prawo odkupu działki w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży wraz z ujawnieniem 
tego  prawa w  księdze wieczystej,  przy  czym  skorzystanie  z  tego  prawa  nastąpić może w  przypadku  niedotrzymania  przez 
nabywcę terminu przewidzianego na rozpoczęcie budowy. 

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

  Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
  Pełna treść ogłoszenia o przetargu, z którą powinien zapoznać się zainteresowany nabyciem nieruchomości, 

znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 
stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl
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W uroczystościach szkolno-gminnych wzię-
ło udział wielu gości: posłowie Paweł Rychlik 

i Marek Matuszewski, senator RP Maciej Łuczak, radne Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego Dorota Więckowska i Jolanta Zięba-Gzik, prze-
wodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, wójt gminy 
Sędziejowice Dariusz Cieślak, sekretarz gminy Sędziejowice Mirosław 
Potasiak, radni gminy Sędziejowice, proboszcz parafii Sędziejowice ks. 
kanonik Dariusz Chlebowski, kierownicy jednostek gminnych oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców szkoły.

DLA NIEPODLEgŁEJ W ZSO NR 1
W tym roku świętowaliśmy uroczyście 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123 latach niewoli. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Część artystyczną rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klas 
pierwszych. Cztery zwrotki hymnu zaśpiewały przedszkolaki wspólnie 
z gośćmi, uczniami i nauczycielami. Wszyscy obecni na sali ze wzru-
szeniem odśpiewali „Rotę”. Niezwykle wzruszającą i pouczającą część 
artystyczną przygotowali uczniowie klasy 4 b, 5 a, 5 b i soliści z klasy  
6 a, 8 b i 8 c. Talenty młodych wykonawców i recytowane teksty na dłu-
go pozostaną w pamięci widzów.

Wszyscy uczestnicy rocznicowych obchodów wraz z pocztem sztan-
darowym szkoły udali się na cmentarz, gdzie delegacje Sejmu i Senatu 
RP, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, szkoły złożyły wień-
ce i oddały hołd powstańcom styczniowym.

Tegoroczne  obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości 
w Sędziejowicach składały się z oficjalnych uroczystości, złożenia 
hołdu poległym w walce o wolność, ale też koncertu muzycznego 
oraz Sędziejowickiego Biegu Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku Po-
wstańców 1863 r., po czym uczestnicy, w asyście Gminno-Strażackiej 
Orkiestry Dętej „Druh” oraz pocztów sztandarowych OSP, przemaszero-
wali do kościoła pw. św. Marii Magdaleny i św. Klemensa I Rzymskiego. 
Po mszy w intencji ojczyzny odbył się koncert muzyczny podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Sędziejowicki Bieg Niepodległości na dystansie 1111 metrów wy-
startował bezpośrednio sprzed kościoła. Bez mierzenia czasu, bez rywa-
lizacji - każdy uczestnik był zwycięzcą, każdy otrzymał na mecie pamiąt-
kowy medal.

Po biegu strudzonym biegaczom żurek, przygotowany przez KGW 
„Brodłejki”, podawały harcerki z 1. Sędziejowickiej Drużyny Harcerek 
„Łąka” im. Hm. Zofii Florczak. 

W PATRIOTYCZNYM NASTROJU

Cztery  pary  małżeńskie 
z  półwiecznym  stażem 
otrzymały  Medale  za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Swoje 50. roczni-
ce ślubu w gminie Sędzie-
jowice obchodzili: Edyta 
i  Wojciech  Czajkowscy, 
Ewa  i  Ryszard  Szubań-
scy,  Helena  i  Zdzisław 
Karpińscy  oraz Barbara 
i Czesław Zielińscy.

Gratulacje i życzenia 
co  najmniej  kolejnych  
50 lat razem!

ZŁOTE gODY



z ZSO nr 1 w Sędziejowicach pro-
wadziła prezes PTTK w Sieradzu 
Wiesława Sujecka.

W ramach projektu nastąpi-
ło też rozstrzygnięcie konkursów 
recytatorskich „Niepodległa” dla 
dzieci. Przedszkolaki oraz uczen-
nice i uczniowie młodszych klas 
z gminnych przedszkoli i szkół re-
cytowały wiersze o treściach pa-
triotycznych. 

- Mali patrioci zachwycili wy-
stępami i ogromną wiedzą o swojej 
ojczyźnie. Uczestnikom konkursu 
wręczono nagrody książkowe i dy-
plomy za uczestnictwo. We wszyst-
kich placówkach nie mogło zabrak-
nąć uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego – zaznacza Dorota 
Burzyńska.

Uroczyste zakończenie odbyło się w centrum Sędziejowic przed Po-
mnikiem Powstańców z 1863 r. ze znaną chyba wszystkim sędziejowi-
czanom sentencją: „Honorując patriotyczne oddanie i poświęcenie po-
wstańców 1863 r. (…) spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków”. 

Uczestnikami realizowanych w ramach projektu wydarzeń były dzie-
ci i młodzież, rodzice, czytelnicy biblioteki, członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, a także władze gminy i zainteresowani historią mieszkań-
cy gminy Sędziejowice.

Projekt „Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały... - mural upamięt-
niający bitwę pod Sędziejowicami” dofinansowano ze środków Progra-
mu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządo-
wego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Sędziejowicach  zakończyła 
realizację projektu „Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały... - 
mural upamiętniający bitwę pod Sędziejowicami”. 

W ramach tego przedsięwzięcia powstało na bibliotecznym patio 
malowidło ścienne, przypominające bardzo ważne wydarzenie histo-
ryczne, które miało miejsce na ziemi sędziejowickiej, czyli jedną z nie-
licznych zwycięskich bitew w Powstaniu Styczniowym. Nowy mural 
obrazuje wydarzenia z 26 sierpnia 1863 r., przedstawia powstańców 
styczniowych w walce, nad nimi - na tle biało-czerwonej flagi - białego 
orła oraz datę bitwy.

Ponadto gminna książnica przygotowała i przeprowadziła wiele 
działań edukacyjnych, które przyczyniły się do przybliżenia i utrwalenia 
uczestnikom projektu historii Polski, także tej lokalnej. Wyeksponowała 
wystawę „Ojcowie Niepodległości” pozyskaną z IPN w Łodzi. 

- Wraz z zaproszonymi gośćmi czytano dzieciom w przedszkolach 
w Sędziejowicach, Dobrej i Marzeninie zakupione specjalnie na ten cel 
legendy polskie. Przy użyciu teatrzyku kamishibai przybliżono najmłod-
szym historię polskich symboli narodowych. Zorganizowano warszta-
ty edukacyjne o tematyce patriotycznej, które przeprowadziła Monika 
Sawicka, polska pisarka powieści obyczajowych dla dzieci i dorosłych 
– wylicza Dorota Burzyńska, koordynatorka projektu z ramienia GBP 
w Sędziejowicach.

Poza tym prelekcję dla dorosłych na temat powstania styczniowego 
na ziemi sędziejowickiej przeprowadził historyk, kustosz Muzeum Hi-
storii Łasku Arkadiusz Cieślak. Pan Arkadiusz, posiłkując się różnymi 
źródłami wiedzy, przedstawił przebieg sierpniowych wydarzeń 1863 
roku. Niektóre fakty dowodzą, że te same zdarzenia zostały po latach 
różnie zinterpretowane ze względu na indywidualne postrzeganie sy-
tuacji i subiektywną pamięć ludzką. Z kolei prelekcję dla młodzieży 

HEJ, STRZELCY WRAZ, NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY…

Mieszkańcy,  którzy  posiadają  na  swoich 
nieruchomościach szamba  i przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków,  powinni wymagać 
od  firm  odbierających  nieczystości 
rachunków za usługę. Za ich brak można 
zapłacić  karę.  Usługę  świadczyć  mogą 
wyłącznie  przedsiębiorcy  posiadający 
odpowiednie zezwolenie. 

Zasady dotyczące bezodpływowych zbior-
ników (szamb) oraz przydomowych oczysz-
czalni reguluje ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Według jej zapisów, 
poza obowiązkiem posiadania umowy na wy-
wóz nieczystości ciekłych, należy też mieć po-
twierdzenie regularności ich odbioru. Nie wy-
rzucajmy starych rachunków, należy je zacho-
wać na okoliczność kontroli. 

Warto zadbać o kompletność dokumentów 
także z innych powodów. Według zasad dobrej 
praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest 
by ścieki z budynków mieszkalnych były gro-
madzone lub wywożone wspólnie z gnojówką 
lub gnojowicą na grunty rolne. Ponadto waż-
ny jest odpowiedni stan techniczny instalacji. 
Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem 
bakteriologicznym i chemicznym wody oraz 
gleby. Chorobotwórcze bakterie są wchłaniane 
przez rośliny, w tym także warzywa w przydo-
mowych ogródkach. Szkodliwe związki che-

ZADBAJ O RACHUNKI – UNIKNIESZ KARY

Lp. Nazwa firmy, adres Data złożenia 
wniosku

Data wydania 
zezwolenia

Data wygaśnięcia, 
cofnięcia lub 

zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej 
działalności

1. „SZAMBEX”, Usługi Asenizacyj-
ne , Ryszard Pietruszka 
ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask
tel. 600 486 671

28.04.2017 r.  08.05.2017 r. 07.05.2027 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 
-działalność zawieszona

2. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Pło-
chocińska 29, 03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79

03.08.2017 r.  28.08.2017 r. 31.08.2027 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

3. „SZAMBEX”, Łukasz Pietruszka
ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask
tel. 727 575 858

06.02.2018 r.  12.02.2018 r. 11.02.2028 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

4. WC SERWIS Sp. z o.o., Spółka 
Komandytowa, ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze, tel. 032 278 45 31

13.06.2018 r. 19.06.2018 r. 19.06.2028 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

5. mToilet sp. z o.o., ul. Toruńska 31,
03-226 Warszawa, tel. 800 000 800

12.11.2020 r.  30.11.2020 r. 23.12.2030 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

6. Zakład Usług Asenizacyjnych  
Jakub Dąbrowski, ul. Oficerska 
22/4, 95-020 Wiśniowa Góra
tel. 600 25 40 44

20.01.2021 r.  17.03.2021 r. 01.04.2031 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

7. Skup surowców wtórnych Adam 
Kowasz, Poręby 15b, 98-220 Zduńska 
Wola, tel. 695 482 582

08.04.2021 r.  20.04.2021 r. 01.05.2031 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

8. Dawid Pietruszka SZAMBEX 
-TRANS, ul. Jesionowa 5/14, 
98-100 Łask, tel. 721-743-292

21.04.2021 r. 05.05.2021 r. 06.05.2031 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

9. JU Asenizacja Jacek Urbański
Michałów 25, 98-220 Zduńska 
Wola, tel. 501 086 500

23.02.2022 r. 08.03.2022 r. 08.03.2032 r. Opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

miczne rozprzestrzeniają się także na większe 
odległości, skażając wody podziemne. Dlatego 
przepisy nakazują regularne kontrole oraz kary 
dla mieszkańców, którzy w nieodpowiedni spo-
sób dbają o wywóz nieczystości ciekłych.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych 
mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy po-
siadający zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych wydane przez wójta gminy Sędziejowi-
ce. Lista firm posiadających aktualnie koncesje 
dostępna jest poniżej. 
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Gmina Widawa zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinan-
sowanie w kwocie 672 003,00 złotych. Instalacje fotowoltaiczne wraz 
z instalacjami odgromowymi, uziemieniem i robotami elektrycznymi 

FOTOWOLTAIKA TO PRZYSZŁOśĆ

W sobotę,  15 października br., w miejscowości Osieczno odbył 
się  piknik  jesienny  zorganizowany  przez  sołtysa,  radę  sołecką  
i mieszkańców. Uroczystego otwarcia dokonali mieszkańcy wraz 
z  wójtem  Michałem  Włodarczykiem  i  księdzem  proboszczem 
Jackiem Gładyszem. Na ten cel został pozyskany grant z Urzędu 
Marszałkowskiego „Sołectwo na plus” w kwocie 12.000 złotych. 
Gmina przekazała 1.500 złotych. 

JESIENNE SMAKI W OSIECZNIE
Budynek został wykonany we własnym zakresie, mieszkańcy prze-

znaczyli drewno na cały budynek, ten będzie służył wszystkim jako 
miejsce spotkań i zebrań w lepszych warunkach. Na pikniku nie zabrakło 
pysznych potraw i ciast. Dzieci zaś przygotowały prace na temat „Zdro-
wej Żywności” i otrzymały słodkie upominki. 

Organizatorzy pikniku dziękują serdecznie wszystkim, którzy przy-
czynili się do wykonania tego zadania.

Dokonano odbioru 5  instalacji  fotowoltaicznych przy gminnych obiektach użyteczności pu-
blicznej (26 października br.): Urząd Gminy Widawa - 9,72 kWp, Stacja Uzdatniania Wody  
w Widawie  –  49,68  kWp,  Zespół  Szkół  w Widawie  –  39,60  kWp,  Oczyszczalnia  Ścieków  
w Widawie – 39,60 kWp i Hydrofornia w Goryniu – 28,80 kWp. Łączną wartość inwestycji  
to ok. 720 000,00 złotych. 

wykonała Zielona Firma Sp. z o.o. z Krakowa. Montaż instalacji fo-
towoltaicznych pozwoli na produkcję energii z odnawialnych źródeł,  
co przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania w/w obiektów.



DROg I 
NA FINISZU
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W  sobotnie  popołudnie  29  października 
br.  w  budynku  OSP  Ochle  odbyła  się 
uroczystość  podsumowująca  pozyskany 
z  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Łodzi  grant 
,,Sołectwo  na  plus”.  W  ramach  grantu  udało 
się  wykonać  docieplenie  frontowej  ściany 
budynku  i  pomalować  świetlicę  wewnątrz. 
Kwota  dofinansowania  to  12.000  złotych.  Przed 
budynkiem OSP został utwardzony plac. Gmina 
Widawa przekazała zakupioną kostkę i materiały 
potrzebne  do  utwardzenia  placu.  Wszystkie 
prace  zostały  wykonane  w  czynie  społecznym 
przez mieszkańców Ochel oraz strażaków z OSP. 

Niebawem gmina Widawa zakupi kominek za kwo-
tę ok. 10.000 złotych, który ogrzeje wnętrze budynku. 
Bardzo duży wkład pracy społecznej został włożony 
przez KGW ,,Ochelki” oraz sołectwo. Gratuluję wyko-
nanej inwestycji. Dziękuję serdecznie przewodniczącej 
Koła Annie Barwaśnej oraz prezesowi Wojciechowi 
Cicheckiemu za organizację pikników oraz gościnę.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

gRANT DLA OSP OCHLE

W sołectwie Józefów KGW „Sami Swoi”, 
sołtys Monika Lechowska wraz z radą sołec-
ką zorganizowali piknik „Smak lasu”, dzięki 
pozyskanym środkom przez KGW z Lasów 
Państwowych w kwocie 5000 złotych. W pik-
niku udział wzięli między innymi przedstawi-
ciele Koła Łowieckiego ,,Rosomak” na czele 
z przewodniczącym Rady Gminy Widawa Sła-
womirem Stępnikiem. Atmosfera pikniku była 
wyjątkowa, panie z KGW przygotowały wiele 
wyjątkowych potraw z dziczyzny. Można było 
skosztować także przepysznych ciast upieczo-
nych przez panie na tę okazję. Bardzo zgrany 
zespół ludzi, którzy prężnie działają w KGW 
i sołectwie na czele z panią sołtys tworzy nie-
powtarzalny rodzinny klimat.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

PIKNIK W JÓZEFOWIE

Prace przy budowie dróg gminnych w Dą-
browie Widawskiej dobiegają końca. Poło-
żony jest asfalt w dwóch warstwach na pod-
budowie z kruszywa łamanego. Kończone 
jest utwardzanie poboczy i wjazdów na po-
sesje kruszywem. Długość odcinków to 512  
metrów. Koszt całkowity to ok. 758.060 zło-
tych. Gmina pozyskała dofinansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
około 250.000 złotych.



PÓKI  JESTEśMY
W DRODZE
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W efekcie długich i wymagających prób, treningów i dyskusji po-
wstała sztuka w dwóch aktach pt. „Jak to drzewiej bywało”. Sztuka na-
wiązuje wprost do trwających obchodów 600-lecia nadania praw miej-
skich Łaskowi. Artyści – amatorzy z AD REM 8 listopada br. zaprezento-
wali słuchaczom ŁUTW i zaproszonym gościom swoją wersję tych wy-
darzeń – z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów i detali, zarówno 
w aspekcie merytorycznym, jak i artystycznym. Nie zabrakło odpowied-
niej gwary i zabawnych dialogów, choreografii tanecznej zgodnej z tym, 
co gościło na salonach i pod strzechami XV-wiecznej Polski. Klimatu 
dopełniły kostiumy i naprawdę można było poczuć się jak uczestnik wy-
darzeń w przededniu nadania naszemu Łaskowi praw miejskich.

Autorem scenariusza jest Stanisław Kornecki, wieloletni działacz 
ŁUTW. Trzeba podkreślić skrupulatność i zaangażowanie pana Stanisła-
wa w najdrobniejsze szczegóły scenariusza. Dzięki temu sztuka bardzo 
dobrze oddała XV-wieczne realia ówczesnego Łasku.

W imieniu całego zespołu ŁDK gratulujemy sukcesu. To wielka przy-
jemność móc oglądać zaangażowanie seniorów w twórczość artystyczną. 

JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO
Spektakl teatralny grupy „Ad Rem”

Prężnie działający Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko doskonałe prelekcje i wykłady dla słuchaczy, to także 
przestrzeń  do  spotkania  i  aktywnego  spędzania  czasu. W  strukturach  Uniwersytetu  funkcjonuje  wiele  pracowni  i  kół 
zainteresowań, wśród nich jedna z najbardziej wyjątkowych – grupa teatralno-taneczna AD REM, którą opiekuje się Marek 
Wróbel. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu, pilnie szlifując umiejętności taneczne oraz dopracowując najdrobniejsze 
niuanse (wszak pana Marka Wróbla nikomu w Łasku przedstawiać chyba nie trzeba). Grupa rozszerzyła swoją działalność 
o  formy  teatralne.  Taki  miks  potencjałów  i  przestrzeni  do  rozwoju  zaowocował  ogromnym  zaangażowaniem  ze  strony 
uczestników grupy. AD REM to kolektyw ochoczo działających słuchaczy ŁUTW, którzy nie boją się sceny. 

„Czasami  zaczynem  do  pisania  jest  słowo,  pojedyncze  lub 
w  związku.  Uderza  mnie,  przykleja  się  do  głowy  i  zmusza  do 
zajęcia się nim. Wypowiadam je głośno, dzielę, coś próbuję dołożyć 
lub  połączyć  w  nowy  związek.  Świadoma  swoich  możliwości 
odczuwam  to,  co  na  miarę  ich  możliwości  odkrywali  już  inni 
poeci, że słowo ma naprawdę moc. Bóg dał słowu niewyobrażalne 
siły, rzecz w tym,  ile jestem w stanie z niego wydobyć” – mówi 
Dorota Kmiecik.

20 października br. w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młod-
szego odbył się wieczór poezji Doroty Kmiecik. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję poznać wiersze pani Doroty z tomu pt. „Póki jesteśmy 
w drodze”. Moderatorem spotkania była aktorka filmowa i teatralna, 
Grażyna Błęcka-Kolska, która także odczytała, wspólnie z autorką, wy-
brane wiersze. Osobisty charakter tekstów oraz możliwość różnej inter-
pretacji przez odbiorców sprawiły, że utwory niewątpliwie wzbudziły 
emocje i pomogły oderwać się od jesiennej rzeczywistości. 

Magdalena Płosa

Sztuka w dwóch aktach pt. „Jak to drzewiej bywało”
Scenariusz: Stanisław Kornecki
Choreografia: Marek Wróbel
Słowa pieśni chłopek: Urszula Chojnacka
Kierownik produkcji: Jadwiga Słupczyńska
Konsultacja reżyserska (w części dworskiej): Szymon Nygard
Konsultacja reżyserska (w części chłopskiej): Marta Hołyńska
Oświetlenie i akustyka: Artur Wdowiak
Montaż dźwięku: Rafał Stasiak
Kostiumy: Kostiumeria teatralna ŁDK / Agnieszka Bednarczyk, Magda-
lena Kelnerowska

W spektaklu udział wzięli:
Roma Borkiewicz, Urszula Chojnacka, Ewa Grzela, Jolanta Kowal-

czyk, Jan Ołubiec, Grażyna Ruszkowska, Jadwiga Słupczyńska, Marek 
Wróbel, Bronisław Borkiewicz, Renata Dyrduła, Ryszarda Frankow-
ska, Ewa Magnucka, Aleksandra Różańska, Grażyna Sikora, Stanisław 
Szczepaniak.

Rafał Stasiak
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Na 
JEDNAK ŁAŹNIA PUBLICZNA NIE POWSTAŁA
Choć  okres  międzywojenny  przyniósł 
postęp w  rozwoju Łasku,  bo  brukowano 
ulice  i  place,  starano  się  odprowadzać 
ścieki  i  inne  nieczystości,  a  nawet 
uruchomiono  elektrownię  - miasto wciąż 
było  niedoinwestowane.  Brakowało 
przede wszystkim urządzeń komunalnych, 
kanalizacji  i  wodociągów,  a  to  wszystko 
skutkowało fatalnym stanem sanitarnym.

Zły stan miast w okresie międzywojennym 
to nic dziwnego. Podobnie jak w Łasku było  
w Piotrkowie czy Łodzi, jednak trybunalski 
gród otrzymał potężny „zastrzyk” w postaci 
tzw. pożyczki ulenowskiej (amerykańskiej, na-
zwa od nazwiska Henryka Ulena), która trafi-
ła jeszcze do kilku miast ówczesnej Polski. To 
dzięki tej pożyczce powstała piękna Hala Tar-
gowa i kilka obiektów użyteczności publicz-
nej, rzeźnia, wyregulowano miejskie rzeczki  
(a właściwie kanały ściekowe). Łask nie miał 
takiego szczęścia, a potrzeby były tu olbrzymie. 

Fatalny stan sanitarny ówczesnych miast 
powodował liczne choroby, a gruźlica w Ło-
dzi czy Pabianicach zbierała tragiczne żniwo. 
Miasta nie było stać na budowę kanalizacji 
czy wodociągów, ale ówczesne władze szu-
kały sposobu choćby na poprawę warunków 

życia mieszkańców. Pojawił się wówczas po-
mysł zbudowania, śladem innych miast, łaźni 
publicznej. Zaprojektowano ją nawet, ale tego 
dobrego pomysłu nie udało się urzeczywist-
nić, choć w Łodzi czy Piotrkowie takie łaźnie 

powstały, a ta w trybunalskim grodzie istniała 
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku i dobrze służyła tym wszystkim, którzy 
nie mieli wody bieżącej i łazienki.

(Saw.)

Jubileusz 95-lecia istnienia Koła Łowiec-
kiego w 2017 roku to kolejna okazja do po-
chwalenia się swoim dorobkiem i podziękowa-
nia myśliwym za dotychczasową służbę. 

W ciągu ostatnich pięciu latach w czynie 
społecznym wyremontowaliśmy ogrodzenie 
naszej siedziby, zmieniliśmy bramę wjazdową 
na przesuwną, wyremontowaliśmy posadzkę 
w pokoju z kominkiem, wymieniliśmy okno na 
poddaszu budynku. Przystosowaliśmy pomiesz-
czenie pod wiatą przeznaczone do patroszenia 
upolowanej zwierzyny do spełniania surowych 
wymogów weterynaryjnych, oraz wymienili-
śmy agregat chłodniczy w komorze do wychła-
dzania tusz zwierzyny na nowocześniejszy i bar-
dziej wydajny, opracowaliśmy dokumentację 
opisującą procedury postępowania z upolowaną 
zwierzyną i uzyskaliśmy zezwolenie na sprze-
daż bezpośrednią. Prace gospodarcze w naszej 
siedzibie nie przeszkodziły nam w prowadzeniu 
równolegle normalnej gospodarki łowieckiej, 
chociaż przeszkód było wiele.

 W 2014 roku na wschodzie kraju pojawił 
się ASF, który w 2018 objął już niemal całą 

ZACZĘŁO SIĘ OD TOWARZYSTWA ŁOWIECKIEgO (3)
Zmiana w zarządzie wprowadza nowego ducha działania. Koło próbuje się odmłodzić, przyjmuje nowych myśliwych: Remigiusza 
Ludwisiaka i Kamila Smolarka, a także nowych stażystów: Jarosława Fąkowicza i Cezarego Pyrę. Nowi koledzy bardzo angażują 
się  w  pracę.  Przy  współudziale  starszych  kolegów  Mariusza  Kwiecińskiego,  Jacka  Rędzikowskiego  i  Piotra  Rędzikowskiego 
podejmowane są kolejne prace remontowo modernizacyjne naszej siedziby. Poprawia się standard sanitariatów, tworzy się dobrze 
wyposażona  kuchnia. Rozbudowana  zostaje wiata  gospodarcza, w  której  znajduje miejsce  chłodnia  do wychładzania  tusz  ubitej 
zwierzyny. Zakupiona  zostaje przyczepka do przewozu paszy. Powstają nowe urządzenia  łowieckie. Prowadzona  jest  intensywna 
praca hodowlana i ochrona zwierząt. Łowiska są zasiedlane bażantem. 

Polskę. Ogniska choroby nadal pojawiają się 
w różnych miejscach i z różnym nasileniem. 
Walka z ASF nakłada na koła łowieckie obo-
wiązek maksymalnej redukcji pogłowia dzika. 
Plany odstrzału dzika zostały w naszym kole 
zwiększone, ale z dumą możemy powiedzieć, 
że są z nawiązką wykonywane.

W 2020 roku na terenie Polski pojawiło się 
kolejne zagrożenie: covid 19. W Polsce ogło-
szono pandemię. Ograniczona została możli-
wość przemieszczania się i grupowania ludzi. 
Wszystko to bardzo utrudniło realizację statu-
towych zadań koła, ale podołaliśmy. 

Możemy się także pochwalić uzyskiwaniem 
przez naszych kolegów wysokich lokat w okręgo-
wych zawodach strzeleckich. W 2021 roku zaję-
liśmy drużynowo miejsce drugie, a w 2022 roku 
- trzecie. Z kolei indywidualnie Piotr Rędzikowski 
zajął wysokie III miejsce w Zawodach Okręgo-
wych okręgu sieradzkiego w klasie mistrzowskiej.

Tak jak w całym otaczającym nas świecie 
tak i w naszym kole następuje wymiana poko-
leń. W ostatnich dwóch latach z naszego grona 
do krainy wiecznych łowów odeszło czterech 

myśliwych: Henryk Grzanka, Jan Czuba, Le-
opold Badziak i Bogdan Oleszczak, ale w 2021 
roku przyjęliśmy na staż łowiecki kolejnego 
kandydata Paulinę Masirek, która po odbyciu 
stażu łowieckiego i zdaniu pomyślnie wszyst-
kich egzaminów została członkiem PZŁ, 
a w dniu 15.08.2022 na posiedzeniu zarządu 
została przyjęta w poczet członków koła. My-
ślę więc, że sytuacja koła jest stabilna i prze-
widywalna, i że spokojnie możemy patrzeć 
w przyszłość. Tym bardziej, że w marcu tego 
roku zawarliśmy ze starostą powiatu łaskiego 
umowę na kolejne 10 lat dzierżawy naszego 
obwodu oraz mamy zabezpieczone środki na 
prowadzenie dalszej działalności. 

 W ostatnich miesiącach w ramach przygo-
towań do jubileuszu 100-lecia nasza siedziba 
została ponownie pomalowana z zewnątrz jak 
i wewnątrz. Nowego wystroju nabrała izba pa-
mięci, a także pojawił się w izbie z kominkiem 
namalowany ręką naszej nowej koleżanki Pau-
liny Masirek olejny obraz przedstawiający zi-
mowy las z dzikami. 

                      Jerzy Skorek
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Jak już pisaliśmy, W. Włodarczyk urodził 
się w wielodzietnej rodzinie dorożkarza Józefa 
i zajmującej się domem Stanisławy. Zakocha-
ny w lotnictwie od dziecka z początkiem 1939 
roku trafił do szkoły lotniczej w Dęblinie. Wy-
buch wojny przerywa naukę i Wacław ewaku-
uje się na Węgry, stamtąd przez Belgrad i Ateny 
przedostaje się do Marsylii i Lyonu, a następnie  
Anglii. Wojna sprawia, że nie otrzymuje żad-
nych wiadomości od rodziny, nie wie też,  
że w pierwszych dniach września 1939 roku pod-
czas bombardowania Łasku jego matka ukrywa 
się w sadzie przy dzisiejszej ulicy Południowej, 
gdzie trafiona zostaje pociskiem i ginie.

M J R  P I L .  WAC Ł AW  M I C H A Ł 
WŁODARCZYK SPOCZąŁ W ŁASKU (12)
Po opublikowaniu w ostatnim numerze „Panoramy” artykułu o pilocie Dywizjonu 300 w Anglii  –  łaskowianinie Wacławie 
Michale Włodarczyku, zgłosił  się do redakcji Andrzej Sosnowski, bliski krewny  lotnika. Przyniósł  sporo cennych  fotografii  
z pilotem, a także opowiedział wiele nieznanych szczegółów dotyczących życiorysu W. Włodarczyka.

jako drugi pilot w załodze, obok Andrzeja Mi-
szewskiego, Rudolfa Tabaczyńskiego, Stani-
sława Depowskiego, Edmunda Tuliszki i Jana 
Rawskiego. Potem są kolejne loty i bombar-
dowania, m.in. Bremy, Wilhelmshaven i Ham-
burga. W styczniu 1943 roku wykonuje ostatni 
lot bojowy. Łącznie ma na koncie 32 takie loty 
i 178 godzin spędzonych w powietrzu.

Po zdjęciu munduru osiadł w Anglii z za-
miarem ukończenia studiów. Z tego ambitnego 
planu nic nie wyszło, bowiem musiał pracować 
na utrzymanie rodziny na poczcie w Harrow, 
w pobliżu Londynu, gdzie w 1982 roku docze-
kał emerytury.

- Polskę odwiedzał wielokrotnie, zatrzy-
mując się zawsze u rodziny w jednej z kamie-
niczek w rynku - wspomina p. Andrzej. - Jako 
major pilot w stanie spoczynku zmarł w Hull  
16 marca 2010 roku w wieku 92 lat. Główne 
uroczystości pogrzebowe odbyły się w koście-
le St. John Fisher 7 kwietnia w Londynie. Urna 
z prochami W. Włodarczyka, zgodnie z jego wolą  
27 września 2010 roku złożona została w grobie 
rodzinnym znajdującym się na łaskim cmentarzu, 
w którym spoczywają jego rodzice Józef i Stani-
sława. Dwa dni później z udziałem córki Danu-
ty Włodarczyk przybyłej z Anglii, w łaskim ko-
ściele garnizonowym uroczystą mszę celebrował  
ks. kanonik ppłk Krzysztof Majsterek. W grobie 
rodzinnym znajdującym się przy głównej alei 
nekropolii spoczywa także córka Danuta. Druga 
z córek pilota - Irena żyje w Kanadzie.

Życiorys W. Włodarczyka byłby niepełny, 
gdybyśmy pominęli jeden ze szczegółów jego 
służby za sterami maszyn. Anglicy szkolący 
polskich pilotów mawiali, że mają oni przed 
sobą kilka tygodni życia, bo podczas słynnej 
bitwy o Anglię, a także potem śmierć zbierała 
potężne żniwo. Włodarczyk miał jednak dużo 
szczęścia, bo niemal cudem uratował się z pło-
nącej maszyny, co wśród odznaczeń poświad-
czała „Złota Żmijka”…

Stanisław Barcz

Cmentarz w Łasku, tu spoczywa 
W. Włodarczyk, jego żona i córka…

W. Włodarczyk z siostrą Marią Sosnowską i żoną Shillą, Łask

Wacław Włodarczyk w Londynie

Dom, w którym urodził się W. Włodarczyk. 
W tym miejscu znajduje się dziś KPP w Łasku

Na Wyspach najpierw jest w szkockim 
obozie Kikham, potem, przerzucany jest do 
kilku miejscowości, by trafić do szkoły pilota-
żu. 30 czerwca 1941 roku wykonuje pierwszy 
samodzielny lot. Szkolenie trwa nadal, poznaje 
różne maszyny, m.in. lata na „Wellingtonie”. 
W czerwcu 1942 roku trafia do 300. Dywizjo-
nu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” na lot-
nisku w Ingham. Nocą z 22 na 23 czerwca 1942 
roku odbywa pierwszy lot bojowy nad Emden, 

Teraz spełnia się w roli instruktora. W lu-
tym 1944 roku ląduje w Afryce Północnej, gdzie 
lata w 216. Grupie Transportowej RAF, m.in. 
na „Wellingtonach” i „Halifaksach”. To kolejne 
doświadczenia i przeżycia. Któregoś dnia leci 
jako drugi pilot w potężnej łodzi latającej.

Koniec wojny nie oznaczał dla Włodar-
czyka zdjęcia munduru. W 301. Dywizjonie 
Transportowym „Ziemi Pomorskiej – Obroń-
ców Warszawy” lata po całej Europie. Ostatni 
lot odbywa 15 stycznia 1946 roku – na koncie 
ma 1313 godzin spędzonych za sterami róż-
nych maszyn. Do marca 1948 roku pełni służ-
bę w lotnictwie polskim, kończąc ją w stopniu 
kapitana. Za zasługi wojenne odznaczony zo-
staje Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari (nr 8382), trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych, Medalem Lotniczym i Polowym 
Znakiem Pilota (nr 1213).
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Flunk,  legenda  norweskiej  muzyki  alternatywnej, 
wystąpiła 12 października w Łaskim Domu Kultury.

Koncert odbył się w ramach europejskiej trasy promujących najnow-
sze wydawnictwo „History of Everything Ever” (2021). Płyta zebrała 
świetne recenzje. 

Flunk to połączenie muzyki elektronicznej, popu, downtempo oraz 
trip hopu. Charakterystyczny głos wokalistki w połączeniu z zimnym, gi-
tarowo-elektronicznym graniem robi podczas koncertów duże wrażenie. 
Melancholijna, trip-hopowa muzyka przyprawiona oryginalnym głosem 
wokalistki spotyka się z ciepłym przyjęciem nie tylko w Norwegii. Flunk 
koncertowali w Chinach, Stanach Zjednoczonych i całej Europie. Mają 
na koncie kilkanaście znakomitych płyt. Zespół w swojej historii nagrał 
też specjalną sesję dla londyńskiego radia BBC.

Dużą popularność zyskali w Polsce stając się tutaj jedną z najpopu-
larniejszych grup skandynawskich. Ich hipnotyzujące koncerty cieszą się 
dużą popularnością i przyciągają fanów muzyki zarówno alternatywnej, 
niezależnej, jak również popowej.

Tym razem zawitali do Łasku i zagrali naprawdę niezapomniany 
i magiczny koncert. Widzowie, którzy byli świadkami tego wydarze-
nia, długo go nie zapomną. Warta podkreślenia jest charyzma muzyków 
z Flunk, na czele z niesamowicie utalentowaną artystką obdarzoną wy-
jątkowym głosem, Anją Oyen Vister.

Przed Norwegami wystąpił artysta z Ukrainy, Postman, czyli Ko-
stiantyn Pochtar. To muzyk, multiinstrumentalista i songwriter. Swoje 

ARTYśCI Z NORWEgII I UKRAINY W ŁDK

Razem tworzą zespół, który 14 listopada br. dał wyjątkowy koncert 
w „Galerii z Fortepianem” ŁDK. Grupa w tym roku wydała płytę „Im-
presje Świętokrzyskie” i właśnie z tym projektem przyjechała do Ła-
sku. „Impresje Świętokrzyskie” to autorski projekt inspirowany folklo-
rem kieleckiej krainy. To dźwięki równie piękne, co szerzej nieznane. Na 
program koncertu składały się starannie wybrane melodie ludowe i kom-
pozycje własne. Warte podkreślenia są niesamowite umiejętności muzy-
ków, które 14 listopada zamieniły „Galerię z Fortepianem” w miejsce 
pełne oryginalnej, przepełnionej jazzem i folkiem, muzyki.

Michał Jędrasik

LUKA MAZUR QUARTET W ŁDK

W ostatni październikowy piątek grupa średniaków z Przedszkola 
Publicznego nr 6 im. „Słoneczko” w Łasku obchodziła uwielbiane 
przez  dzieci  Święto  Dyni.  Była  to  świetna  okazja,  by  pochylić 
się nad tym wspaniałym jesiennym darem i cieszyć się urokiem 
jesiennych kolorów. Dlatego też przedszkolna sala zamieniła się 
w dyniową krainę, w której królował kolor pomarańczowy.

 Dzień Dyni pozwolił dzieciom poznać wielką różnorodność dyń 
i wzbogacił wiedzę na ich temat. Było naprawdę wyjątkowo, a przygoto-
wane atrakcje pozwoliły odkryć wiele zalet dyni. Nie obyło się bez zawo-
dów i dyniowych konkurencji - dyniowy slalom, dyniowy tor przeszkód 
i rzucanie do celu… nasze przedszkolaki wspaniale sobie poradziły!

Wszystkie zabawy dopełnił jesienny taniec w dyniowych, własno-
ręcznie wykonanych maskach. Święto Dyni pozwoliło odkryć wiele zalet 
tego niedocenianego owocu.

M. Walada, M. Puchała

UROKLIWE śWIĘTO DYNI

Łukasz Mazur to pianista i kompozytor, który współpracował m.in. z Markiem Piekarczykiem czy Józefem Skrzekiem. Michael Jones 
to natomiast multiinstrumentalista pochodzący z Anglii, a aktualnie mieszkający w Polsce. Jest również bardzo cenionym muzykiem 

życie dzieli między Kijów i Wrocław. Postman jest reprezentantem no-
wej fali, która zrodziła się w Ukrainie po rewolucji w latach 2013-2014. 
Korzeni jego twórczości należałoby szukać w latach 60-tych. Postman 
ma za sobą setki koncertów w kilkunastu europejskich krajach. Grał jako 
support przed m.in. Pustkami, Happysad czy Lao Che. To był bardzo ka-
meralny występ, jednak pełen emocji. Postman jest mistrzem opowieści, 
a swój koncert prowadził w języku polskim.

Michał Jędrasik

sesyjnym. Kontrabasista Max Kowalski to kompozytor, aranżer, 
absolwent  Akademii  Muzycznej  w  Krakowie.  Jest  autorem 
muzyki  do  spektakli  dla  wielu  teatrów  w  całej  Polsce.  Kuba 
Mazur  to  niezwykle  ciekawy  i  ceniony  perkusista  młodego 
pokolenia.
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Podczas Mistrzostw Polski Modeli Balonów 
na Ogrzane Powietrze „Mały Puchar Gordo-

MA Ł Y  g OR D ON  B E N N E T T

Wojciech Zawlik z balonem, kat. openNatalia Kuzańska i Wojciech Zawlik, III miejsce

Obchody  Dnia  Seniora  połączono  w  Łasku  z  Dniem  Osób 
Niepełnosprawnych.  Przewodnicząca  Zarządu  Oddziału 
Rejonowego  PZRiR  Mirosława  Klepczyńska  przypomniała,  
że słowo SENIOR brzmi dla nas dumnie i odnosi się dziś w Polsce 
zarówno do 60-letniej kobiety, która dopiero  zakończyła  swoją 
aktywność zawodową, jak i do 80-letniego mężczyzny, który od 
niemal 30  lat  jest na  emeryturze. Tę grupę  stanowią więc dwa 
pokolenia osób starszych.

Młodzi seniorzy są bardzo często ludźmi aktywnymi zarówno na 
polu rodziny, jak i towarzyskim. Żyjący dzisiaj seniorzy są w lepszej 
kondycji fizycznej i mentalnej niż ich rówieśnicy sprzed 20-30 lat. Wy-
nika to m.in. ze zmian w stylu życia, lepszej opieki zdrowotnej i eduka-
cji. „Seniorzy to nieocenione źródło wiedzy budowanej na podstawie 
długoletnich doświadczeń zarówno życiowych, jak i zawodowych. To 
osoby z ogromnym pokładem energii i chęciami kontaktu z innymi po-
koleniami”.

W przypadku wielu seniorów jest też ich samotność, osamotnienie 
i problemy zdrowotne. Ludziom starszym i niepełnosprawnym potrzebna 
jest konkretna pomoc, ale często też i wsparcie, obecność drugiej oso-

RÓŻNE OBLICZA SENIORA

by lub choćby świadomość, że nie jest się samemu. Spotkania seniorów 
w Łasku służą właśnie integracji środowiska i wzajemnemu wspieraniu 
związkowo-seniorskiej rodziny. Ostatnie spotkanie, wzbogacone znako-
mitymi potrawami kuchni „Kominka”, z udziałem ponad 70 osób, było 
okazją do zapomnienia o kłopotach wieku i niełatwych czasów.

(MK)

Już 11 grudnia spotkamy się na placu 11 Listopada, który w godzi-
nach 10-14 wypełnią kolorowe stoiska handlowe. Tego dnia nie zabrak-
nie Mikołaja z workiem słodyczy, wspólnie śpiewanych kolęd i rodzinnej 
atmosfery. Będzie to świetna okazja na ostatnie przedświąteczne zakupy 
i znalezienie wyjątkowych prezentów dla bliskich. Gorąco zapraszamy!

Osoby/instytucje prowadzące działalność gospodarczą w branżach: 
rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze i zabaw-
ki zainteresowane udziałem w kiermaszu prosimy o kontakt pod nume-
rem 43 676-83-37.

MJ

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ śWIąTECZNY
Wielkimi  krokami  zbliża  się  radosny  czas  Świąt  Bożego 
Narodzenia. Każdy z nas przygotowuje się, by był to czas 
pełen  rodzinnego  ciepła  i  niezwykłych  chwil  spędzonych  
w  gronie  najbliższych.  To  także  pora  tradycyjnych 
zakupów  i  poszukiwań  upominków.  Podczas  świątecznej 
gorączki  z  pomocą  może  przyjść  kiermasz  świąteczny, 
którego kolejna edycja zawita do Łasku. 

WSPÓLNY  ZWIĄZEK - gmina Łask wraz z powiatem łaskim 
utworzyła Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej, w celu realizacji 
wspólnych zadań publicznych. Zasady funkcjonowania związku określa 
statut. Do tematu powrócimy. 

AURA – pierwsza połowa miesiąca upłynęła pod znakiem „złotej 
jesieni” z temperaturami nawet powyżej 20 st. C, jednak już w drugiej 
połowie listopada pojawiły się minusowe temperatury i ochłodzenie, za-

na Bennetta” (22 października br.), zorganizo-
wanych przez Aeroklub Włocławski na lotni-
sku Kruszyn - Wojciech Zawlik zdobył tytuł 
wicemistrza Polski w kategorii F7A/M, także 
Wiktor Szewczyk został wicemistrzem kra-
ju, W. Zawlik stał się też posiadaczem tytułu  
II wicemistrza Polski w kategorii OPEN.  
Zespół Klubu Modelarstwa Lotniczego  
i Kosmicznego przy ŁDK w składzie Natalia  
Kuzańska i Wojciech Zawlik zdobył tytuł  
II wicemistrza Polski.

Andrzej Pikosz

W KILKU ZDANIACH powiadające zimę. Czy będzie mroźna i śnieżna, czy też okaże się łagod-
na dla rodaków? – pokaże czas.

ZŁODZIEJE okradli strażaków – nocą z 10 na 11 listopada do straż-
nicy w Bałuczu włamali się amatorzy cudzego mienia i skradli 4 piły spa-
linowe, w tym jedną do betonu. Takie urządzenia niejednokrotnie ratują 
ludzki dobytek, a nawet życie. Strażacy i policjanci szukają złodzieja.

WYPADEK NA S-8 - przez kilka godzin zamknięta była droga eks-
presowa na odcinku od Łasku do Zduńskiej Woli, w związku z tragicz-
nym wypadkiem. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów śmierć poniosła 
jedna osoba.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w grudniu
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 
 

1.  Wystawa „O mieście Łasku” listopad Muzeum Historii Łasku MHŁ, BP Łask 
2.  „Stasiek w świecie fitness” - 

spotkanie z Katarzyną Staśkowską 
6  
godz.18 

czytelnia dla dorosłych BP w Łasku 

3. Akademia Małych Artystów - 
warsztaty świąteczne 

10  
godz. 10 

Filia dla dzieci BP w Łasku 

4. Kiermasz Świąteczny 11 
godz. 10-14 

plac 11 listopada gmina Łask, ŁDK 

5. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Wigilie Polaków” – spotkanie 
z kolędą i gawędą” – harcmistrz 
Krzysztof Jakubiec 

13  
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

6. Warsztaty Świąteczne 18  
godz. 15 

Galeria z Fortepianem ŁDK 

7. Stand-up – Katarzyna Piasecka 20, godz. 19 sala widowiskowa ŁDK 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 
1. Mistrzostwa KMLiK modeli 

halowych F1N,  F1N/M 
17  
godz. 9-17 

hala sportowa MOS 
ul. Warszawska 13 

KMLiK, ŁDK 

2. Mistrzostwa KMLiK modeli 
halowych A-6, A-6/M 

17  
godz. 9-17 

hala sportowa MOS 
ul. Warszawska 13 

KMLiK, ŁDK 

 

sportowe

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:
1.  Składanie wniosków - wnioski o zakup 

węgla na okres do dnia 31 grudnia br. przyj-
mowane są w Urzędzie Miejskim w Łasku 
od dnia 9 listopada br.  do dnia 16 grudnia br.  
O możliwości składania wniosków o zakup 
węgla na okres od 1.01.2023 r. poinformujemy 
w późniejszym terminie. 

Wzór wniosku i zasady jego składania 
znajdują się na stronie: www.lask.pl.

Wstępne zapotrzebowania na zakup węgla, 
składane przez mieszkańców w Urzędzie Miej-
skim w Łasku w  dniach  24-25 października br. 
nie są automatycznie traktowane jak złożenie 
wniosku. W celu zakupu węgla po preferencyj-
nej cenie konieczne jest złożenie właściwego 
WNIOSKU.

2.  Weryfikacja wniosków - wszystkie zło-
żone wnioski o zakup węgla po sprawdzeniu ich 
kompletności, zgodnie z kolejnością ich wpły-
wu do Urzędu, są weryfikowane pod kątem 
uprawnień do dodatku węglowego. Weryfikacji 
dokonuje: MGOPS w Łasku w zakresie roz-
patrzenia wniosku o dodatek węglowy, Urząd 
Miejski, w przypadku gdy wnioskodawca nie 
złożył wniosku o dodatek węglowy w MGOPS. 

3.   Czynności  związane  z  zakupem - po 
pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup wę-
gla, zgodnie z kolejnością jego wpływu do 
Urzędu, skontaktuje się z Państwem (na poda-
ny we wniosku nr telefonu lub email) pracow-
nik UM w celu przekazania informacji o sfi-
nansowaniu zakupu i odbioru węgla.

Ze względu na ograniczone ilości węgla, 
jakie otrzymuje gmina w stosunku do złożo-
nego zapotrzebowania, sprzedaż węgla odby-
wać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu 
pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz 
otrzymanego sortymentu z Polskiej Grupy 
Górniczej S.A.

Procedura realizacji zakupu:
1) Informacja telefoniczna lub mailowa 

z Urzędu Miejskiego w Łasku.
2) Wpłata na konto gminy Łask należno-

ści za wnioskowany węgiel, nr konta 51 1240 
6292 1111 0011 2043 7466.

Uwaga! - prosimy nie dokonywać płatno-
ści za węgiel przed kontaktem z pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Łasku.

W tytule przelewu konieczne jest przedsta-
wienie niezbędnych informacji, tj. przedmiot 
zakupu (orzech, groszek), ilość ton oraz imię  
i nazwisko wnioskodawcy

3) Po potwierdzeniu wpłaty gmina Łask 
wystawia fakturę za zakup węgla i wydaje za-
świadczenie uprawniające do odbioru węgla na 
wskazanym przez gminę składzie węgla.

Uwaga! Zaświadczenie pozostawia się na 
składzie węgla.

4) Odbiór dokumentów (faktura i zaświad-
czenie) w Urzędzie Miejskim w Łasku, II pię-
tro, pokój 49 i 50.

Faktura może zostać wysłana na wskazany 
we wniosku adres poczty elektronicznej.

5)  Odbiór węgla własnym transportem 
lub korzystając z usługi transportowej ofero-
wanej przez skład węgla.

SPRZEDAŻ WĘgLA W gMINIE ŁASK
Dystrybucję węgla będą prowadzić składy:

- Translok. s.j., ul. Kolejowa 2, 98-100 Łask, 
tel. 43 675-20-23
- Stos Piotr PPHU „STOS-BUD”, ul. Kolejo-
wa 12, 98-100 Łask, tel. 43 676-14-45
- NDS Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 13, 98-100 
Łask, tel. 43 675-23-85
- PTHU „Go-Trans” Małgorzata Rakocińska,  
ul. Krakowska 3, 98-100 Łask, tel. 695-541-589

Ceny - cena zakupu węgla wynosi 1980 zł 
brutto za 1 tonę (cena ta nie obejmuje innych 
kosztów, jak np. workowanie, transport itp.), 
cena usługi transportowej bez względu na 
miejsce docelowe na terenie gminy oferowana 
przez składy węgla wynosi 62 zł brutto za kurs.

Pozostałe  informacje - gmina Łask  
w dniu 18 listopada 2022 r. podpisała umowę  
z Polską Grupą Górniczą S.A. na potrzeby zaku-
pu preferencyjnego węgla dla gospodarstw do-
mowych na okres do 31.12.2022 r. Złożone za-
potrzebowanie na rodzaj i ilość węgla kamien-
nego określone na podstawie wstępnego rozpo-
znania opiewało łącznie na 2875 ton, z tego:

- ekogroszek/groszek: 1700 t
- gruby: 1150 t
- miał: 25 t.
Oferta Przedstawiona przez PGG S.A. na 

dzień podpisania umowy opiewa na dostawy na-
stępujących ilości i sortymentów (gmina czyni 
starania o zwiększenie przyznanej ilości węgla):

2022

Kopalnia/Ruch Sortyment Ilość [t]

KWK Wesota Orzech 270

KWK Piast - Ziemowit ruch Wola Karlik Ekogroszek 216

KWK Wesota Groszek II 216

KWK Row Ruch Marcel Groszek 324
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W ROCZNICĘ ODRODZENIA NIEPODLEgŁEJ

Od początku powstania izby muzealnej (1997 r.) w miejscowej Biblio-
tece Publicznej, nieprzerwanie do dziś, powiększają się jej zbiory. Coraz 
więcej mieszkańców przekazuje różnego rodzaju źródła historyczne. Naj-
częściej są to rodzinne dokumenty, zdjęcia, pamiątki czy też liczne przed-
mioty codziennego użytku. Staramy się, w miarę możliwości, by znala-
zły swoje miejsce na stałej ekspozycji, by cieszyły oko Darczyńców i gości 
muzeum. Ostatnio, pokaźny już zbiór starych zdjęć, powiększył się o dary 
przekazane przez Andrzeja Gębarowskiego. Stałych i uważnych Czytel-
ników prosimy czasami o uzupełnienie informacji o zamieszczonej foto-
grafii. Dziś taka sama prośba. Na pamiątkowej fotografii młodzieży lice-
alnej podczas wycieczki do Wieliczki w 1946 r., brakuje wiele nazwisk.  
Dotychczas rozpoznano: 8 - Józef Wojtacki, 26 - Rybak, 27 - Fiszer, 28 - Wie-
sław Wojtacki, 31 - Zygmunt Rzymkowski, 32 - żona Z. Rzymkowskego.

Kontakt z muzeum: tel. 43 821-70-62, e-mail: muzeum@biblioteka.
lask.pl lub pl. 11 Listopada 7.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku



 

Maria Świerczyńska Jagoda Rojewska

MISTRZOWIE  SZACHÓW


