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Z okazji Dnia Sołtysa 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim Sołtysom 
z naszej gminy. Życzymy dużo 

zdrowia, pomyślności oraz 
zadowolenia z wykonywanych 

obowiązków. Dziękujemy za współpracę,  
za zaangażowanie oraz liczne inicjatywy na rzecz 

lokalnych społeczności. Niech Wasza praca dostarcza 
Wam wiele satysfakcji i będzie źródłem 

społecznego uznania.

Z okazji Dnia Kobiet 
pragniemy złożyć 

wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Życzymy, aby zadowolenie, satysfakcja, pogodny 

uśmiech towarzyszyły Wam każdego dnia zarówno  
w życiu osobistym, jak i zawodowym.  

Niech nigdy nie zabraknie Wam zrozumienia, 
ciepła i miłości najbliższych. 

Dziś jezioro uwa-

żane jest za raj dla 

wędkarzy i amatorów 

wypoczynku na łonie 

natury. Wydarzenie 

sprzed 600 lat wiążą-

ce się z pobytem króla 

i podpisaniem traktatu 

pokojowego przypo-

mina stojący w pobli-

żu pomnik.

Szerzej na ten te-

mat piszemy na str. 13

MEŁNO - TU ŁASK OTRZYMAŁ 
P R AWA  M I E J S K I E

Pomnik przypominający zawarcie pokoju  
z Krzyżakami w 1422 roku

Czy podobnie wyglądała scena nadania praw miejskich Łaskowi jak to 
uwiecznił malarz Tadeusz Kokietek (1920-1982) w przypadku Łodzi? 

Mełno to niewielka miejscowość w gminie Gruta w woj. kujawsko-pomorskim,  
na Pojezierzu Chełmińskim, położona na malowniczym, urozmaiconym przez lodowiec 
terenie, przy drodze wiodącej z Grudziądza do Radzynia. Stąd tylko około 5 kilometrów 
do jeziora. W królewskim obozie nad jeziorem 27 września 1422 roku król Władysław 
Jagiełło nadał Łaskowi prawa miejskie.

Dotychczasowego komendanta powiatowego policji inspektora 
Piotra Bielewskiego, który pracował w Łasku przez prawie 
9 lat, zastąpił mł. insp. Bogdan Ociepa. Podczas uroczystości 
pożegnania się ze sztandarem łaskiej jednostki inspektora 
P. Bielewskiego komendant wojewódzki policji w Łodzi 
nadinspektor Sławomir Litwin podziękował odchodzącemu 
komendantowi powiatowemu, podkreślając przede wszystkim 
jego skuteczność w zwalczaniu przestępczości. Inspektor 
Bielewski został komendantem powiatowym policji w Sieradzu.

W uroczystym pożegnaniu odchodzącego z KPP komendanta i powi-
taniu jego następcy wzięli udział m.in.: burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek, starosta Piotr Wołosz i wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.

(PO)

NOWY KOMENdANT POLIcJI
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Jak informowało połączone dowództwo sił powietrznych NATO 
w Europie, maszyny docelowo będą współpracować z polskimi oraz 
duńskimi samolotami, które już wykonują zadania w bazie Siauliai na 
Litwie.

- Rozlokowanie amerykańskich F-15 w Polsce podnosi kompaty-
bilność wspólnej obrony na wschodniej flance NATO oraz wzmacnia 
misję obronną w powietrzu - powiedział generał Jeff Harrigian, dowód-
ca Sił Powietrznych NATO i dowódca  sił powietrznych USA w Euro-
pie i Afryce.

AMERYKAŃSKIE F-15 I HERKULESY NA LOTNISKU 32. BLT

szu i odstraszania. Zwiększenie obecności NATO we wschodniej części 
obszaru objętego sojuszem i powstanie czterech grup bojowych w Es-
tonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce to odpowiedź na nielegalną aneksję 
Krymu w 2014 roku i mocarstwowe dążenia Rosji.

32. BLT wchodzi w skład 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Po-
znaniu. Na NATO-wskim lotnisku 32. BLT stacjonuje eskadra (16 ma-
szyn) wielozadaniowych F-16. Polska dysponuje jeszcze 2 eskadrami 
tych maszyn. Docelowo pod Łaskiem stacjonować mają także bojowo-
-rozpoznawcze drony.

Jak informował litewski resort obrony, między 7 a 13 lutego samo-
loty NATO, biorące udział w misji Air Policing czterokrotnie były pod-
rywane w związku z pojawieniem się rosyjskich samolotów bojowych 
w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem, co było zła-
maniem międzynarodowych zasad lotnictwa.

Eskalacja działań Rosji, polegająca m.in. na koncentracji olbrzymich 
sił wojskowych wokół Ukrainy, stworzyła bardzo niebezpieczną sytuację 
militarną na wschodniej flance NATO. 8 lutego samoloty dyżurne NATO 
przechwyciły 4 Su-30 lecące z Kaliningradu do Rosji. Przelot nie był 
zaplanowany, ale utrzymywał komunikację radiową z lokalną kontrolą 
lotów. Także 8 lutego przechwycono TU-154 lecącego do Kaliningra-
du. 9 lutego przechwycono 2 Su-35 lecące z i do Rosji, z wyłączonymi 
urządzeniami łączności, bez planu przelotu. Tego dnia przechwycono 
także Tu-154 oraz 2 Mig-31 i 2 Su-35. Leciały z Kaliningradu do Rosji.  
Mig-31 i Su-35 leciały z wyłączoną łącznością.

Wieczorem 21 bm., mimo dyplomatycznych rozmów, prezydent Ro-
sji podjął decyzję o zajęciu części Ukrainy.

(P)
Fot. MON

Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego przyleciała eskadra myśliwców F-15 C/D Eagle z 48th Fighter Wing z bazy 
w Lakenheath w Wielkiej Brytanii. Amerykańskie maszyny pojawiły się w Polsce w ramach misji strzegącej przestrzeni 
powietrznej NATO. Na łaskim lotnisku lądowały także transportowe Herculesy.

Pani 
Joannie Dębkowskiej

Naczelnikowi Wydziału 
Ogólno-Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Łasku
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

TEśCIA
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego 

Przewodniczący Rady z Radnymi 
Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku

Lądowanie w 32. BLT amerykańskich maszyn to reakcja na to 
wszystko, co za sprawą Rosji dzieje się wokół granic Ukrainy. Siły 
NATO działają w ramach misji strzegącej przestrzeni powietrznej soju-

Panu
Mariuszowi Ziętali
Inspektorowi Wydziału 

Ogólno-Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni 

Rady Miejskiej w Łasku

Burmistrz Łasku oraz dowódca 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego zapraszają do udzia-
łu w obchodach Narodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych”.

W Łasku już od kilku lat organizowane są 
uroczystości upamiętniające bohaterów anty-
komunistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia. Niezwykle ważnym jest, aby nie za-
pomnieć o ich historii i poświeceniu w walce 
o prawdziwie wolną Polskę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uro-
czystości.

Uroczystości rozpoczną się 1 marca 2022 r. 
o godz. 12 na placu 11 Listopada w Łasku. 

W HOŁdZIE ŻOŁNIERZOM WYKLęTYM
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ZdANIEM BURMISTRZA

NIE SIEDZIMY Z ZAŁOŻONYMI RĘKOMA

Każdego roku budujemy kilka kilometrów dróg i to w wysokim 
standardzie (solidna podbudowa, odwodnienie, asfalt). Zabiegamy od 
lat gdzie tylko to możliwe o pieniądze zewnętrzne i bardzo często ta-
kie dofinansowania pozyskujemy, choć niestety nie zawsze. Z niepoko-
jem obserwujemy nieustannie rosnące ceny kosztów towarów i usług, co 
nie jest bez znaczenia dla planowanych inwestycji. Nie jest tajemnicą,  
że wszystkim zarządcom brakuje pieniędzy na drogi (z wyjątkiem bo-
gatych gmin). Zapewne stąd konsternacja z faktu, iż gmina Łask wspie-
ra województwo łódzkie. Zarzut dotyczył pomocy województwu w bu-
dowie ciągu pieszo-rowerowego od granic miasta do zakrętu w lewo  
w Gorczynie (na szczycie pagórka). Moglibyśmy powiedzieć, że to nie 
nasz teren, nie nasza sprawa. Tylko, kiedy ta inwestycja doszłaby do 
skutku i czy w ogóle? A przecież potrzeby naszych mieszkańców są tu  
i teraz. Jeśli możemy pomóc, to to robimy. 

Mieszkańcy Gorczyna zabiegali bezskutecznie o tę inwestycję co 
najmniej od 20 lat, ponieważ poruszanie się tym odcinkiem i dla pie-
szych, i dla rowerzystów było niebezpieczne. Wymieniony odcinek po-
konywały także dzieci idące do szkoły. I pewnie przez najbliższe, a może 
i dalsze lata nic by się nie zmieniło, gdyby Rada Miejska nie zdecydo-
wała, na mój wniosek, o dofinansowaniu inwestycji województwa. Po-
dobnie było z chodnikiem od szpitala do ul. Jodłowej, którego koszty 
gmina dofinansowała w 50%. Nigdy nie zapomnę skrajnie bezmyślnego 
stanowiska pewnej dyrektorki z Łodzi, która przekonywała, że ze szpita-
la na „Przylesie” idzie się ulicami: Warszawską, Berlinga (obecnie Inki), 
a następnie ul. Batorego i żaden skrót jest niepotrzebny. Czy zatem na-
leżało wesprzeć wymienione inwestycje województwa? Moim zdaniem 
tak. Zakończę informacją, iż przygotowujemy kolejny wniosek na dofi-
nansowanie budowy dróg gminnych z Polskiego Ładu.

UBIEGLIśMY ZAGROŻENIA

10 lutego br. znaczną część programu informacyjnego jednej z te-
lewizji poświęcono faktowi skierowania przez Komisję Europejską do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce 
z tytułu niezastosowania dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 roku 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Polska 
dyrektywę zobowiązała się wdrożyć do końca 2015 roku. Podkreślono,  
że wiele obszarów aglomeracyjnych nie spełnia podstawowych norm. 

Luty i marzec to każdego roku najgorszy czas dla stanu dróg, w tym także utwardzonych tłuczniem. 
Tegoroczna zima jest dla dróg zabójcza. Na wielu drogach zarówno wojewódzkich, powiatowych jak 
i gminnych powstały ubytki, czasami wręcz niebezpieczne dziury. Niestety, dopóki grunt nie obeschnie 
równanie dróg jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Podobnie jest z laniem asfaltu w wodę.

Pokazano film, gdzie w wodzie odprowadzanej do rzeki płyną fragmenty 
papieru i fekaliów. Niestety, za taki stan rzeczy ponoszą odpowiedzial-
ność także samorządy lokalne, które zlekceważyły postanowienia dyrek-
tywy, podkreślmy - ważnej i sensownej dyrektywy (wszak nie chodzi tu 
o ośmieszaną krzywiznę banana), mającej wpływ na jakość życia i zdro-
wie ludzi. Dlatego nie mogę pojąć, iż wprawdzie nieliczne samorządy 
nawet gdy otrzymają dofinansowanie na budowę kanalizacji sieciowej, 
robią wszystko, aby uniknąć tego rodzaju inwestycji – inwestycji skom-
plikowanych. 

Gdyby nie przebudowa naszej oczyszczalni, przypomnijmy, z kil-
kudziesięcioma milionami zł dofinansowana z Unii Europejskiej po-
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, nie spełnialibyśmy 
żadnego z wymagań dyrektywy. W konsekwencji płacilibyśmy wysokie 
kary. Dlatego od początku przejęcia odpowiedzialności za gminę Łask 
przez Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe skutecznie zabiegaliśmy 
o wszelkie możliwe pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej zarówno 
w mieście, jak i na obszarach wiejskich. Tylko pierwszy skuteczny wnio-
sek dotyczył 29 km kanalizacji z 75% dofinansowaniem, w tym budową 
głównego kolektora i skanalizowanie, od lat odkładanej ul. Kilińskiego.

Mimo tego na koniec 2015 roku wymagań dyrektywy nie spełniali-
śmy. Usilna i konsekwentna praca pozwoliła na spełnienie tych wyma-
gań. Musimy jednak doprowadzić do osiągnięcia efektu ekologicznego 
poprzez przyłączenie kilkudziesięciu posesji do kanalizacji. Proszę wy-
baczyć, ale musimy być konsekwentni, aby nie stracić części przyznane-
go dofinansowania, w tym na kanalizowanie Kolumny.

JESZCZE JEDNA INFORMACJA BĘDĄCA PRZESTROGĄ

Inna telewizja, także w programie informacyjnym, podała wczo-
raj, że na Rudę Śląską nałożono karę w wysokości 1,3 mln zł z tytułu 
nieprawidłowości w gospodarce odpadami, polegających na niewłaści-
wym segregowaniu odpadów i nieosiągnięciu wymaganego poziomu ich 
recyklingu. To jednak nie wszystko. Kary dotknęły 31 śląskich miast. 
Dlatego bardzo proszę, starajmy się obowiązki wynikające z gospodar-
ki odpadami wykonywać jak najbardziej odpowiedzialnie, aby uniknąć 
wymienionych konsekwencji. 1,3 mln zł to w dzisiejszych cenach 1 km 
dobrze wykonanej asfaltowej drogi gminnej.

14 lutego 2022 r.     
Gabriel Szkudlarek

Dwie wojny światowe i inne kataklizmy przetrwał dworzec kolejowy 
w Łasku. Los nie był jednak zbyt łaskawy dla tego obiektu, ale przez 
cały czas – mimo zniszczeń wojennych - służył on mieszkańcom 
całego regionu. Zamknięcie dworca przez PKP spowodowało,  
że z roku na rok jest on w coraz gorszym stanie technicznym.

Gospodarze miasta już przed laty domagali się od PKP, by dwo-
rzec ujęto w szumnie zapowiadanych planach inwestycyjnych, ale tak się 
nie stało. Gorzej – nawet w tej sprawie nie udzielono samorządowi żad-
nej odpowiedzi. Zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska potwierdza,  
że taka odpowiedź nie wpłynęła do dziś.

Wbrew decyzjom PKP należy stwierdzić, że Łask powinien mieć swój 
dworzec kolejowy (podobnie zresztą i autobusowy), z odpowiednimi wa-
runkami dla podróżnych. Skazanie pasażerów na oczekiwanie na pociąg pod 
chmurką jest nie do przyjęcia. Usiłowaliśmy w tej sprawie uzyskać stanowi-
sko właściciela obiektu, ale na razie okazało się to niemożliwe. Do tematu 
wkrótce powrócimy.

(P)

JAKI LOS cZEKA dWORZEc KOLEJOWY?
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SESJE - nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej w Łasku odbyła się 24 bm. Radni podjęli 
decyzję m.in. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2035, 
dokonali też zmian w budżecie na bieżący rok.

Sesja Rady Powiatu odbyła się 24 bm. 
Radni zajęli się m.in. zmianami w WPF na lata 
2022-2028, ustaleniem sieci publicznych szkół 
i sprawozdaniem Komendy Powiatowej PSP  
za 2021 rok, a także zmianą statutu powiatu ła-
skiego.

MARSZAŁEK województwa łódzkiego 
Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w ko-
lejnych Targach Ekonomii Społecznej. W ubie-
głym roku udział wzięło 60 podmiotów, które 
zaprezentowały swoje oferty w postaci m.in. 
rękodzieła artystycznego, produktów regional-
nych i różnorodnych usług. Oferty można skła-
dać do 7 marca br. w Regionalnym Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi.

PIT do rozliczenia - 15 lutego ruszyła akcja 
rozliczeń za ubiegły rok, jak informuje Urząd 
Skarbowy w Łasku, udostępniono w usłudze 
Twój e-PIT gotowe zeznania podatkowe.

NA S-8 - drodze ekspresowej przebiega-
jącej w pobliżu Łasku można było zobaczyć 
przemieszczające się kolumny pojazdów woj-
skowych, a wszystko to w ramach ćwiczeń pod 
kryptonimem „Saber Strike 22”. Wzbudzały 
zainteresowanie, ale też wymagały zachowania 
szczególnej ostrożności na coraz bardziej za-
tłoczonej ekspresówce. 

INWESTYCJE - gmina Łask rusza z no-
wymi inwestycjami. Ogłoszono przetargi na 
przebudowę dróg w Rembowie, Budach Stry-
jewskich, Krzuczu, Wrzeszczewicach Nowych 
i Podłaszczu. Niebawem wyłoniony zostanie 
także wykonawca budowy sieci wodociągowej 
w miejscowościach Aleksandrówek i Rokitni-
ca (5,6 km). Na tę inwestycję łaski samorząd 
otrzymał dofinansowanie z „Polskiego Ładu” 
w wysokości 95% wartości zadania.

KGW LUCIEJÓW (gm. Buczek) zajęło  
II miejsce w województwie łódzkim w konkur-
sie „Chleba naszego…”, plasując się w czołów-
ce pośród prawie 70 kół. Konkursowy chlebek 
wypieczony tradycyjnym sposobem przygoto-
wały Małgorzata i Alicja Kociołek z Luciejo-
wa. Gratulujemy!

OCZYSZCZALNIA przydomowa ście-
ków to jest to! – można na nią uzyskać dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na-
wet wysokości 7 tys. zł. Dotyczy oczyszczalni 
o wydajności do 5 m sześc. ścieków na dobę.

FERIE zimowe - placówki kulturalne gmi-
ny łask, m.in. Łaski Dom Kultury z filią w Ko-
lumnie, Biblioteka Publiczna i Centrum Sportu 
i Rekreacji przygotowały sporo różnorodnych 
zajęć na okres 14-27 lutego br., m.in. Biblioferie 
2022 z grami i zabawami, małym rękodziełem.

SPORT - w  Łasku odbyły się siatkarskie 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Kade-
tek. Po zaciętym boju drużyna SMS Ostrów 
Łaskovia Łask wywalczyła wicemistrzostwo. 
Złoto trafiło zaś do ŁKS Siatkówka Żeńska 
Łódź, który obronił ubiegłoroczny tytuł. 

Świadomość klientów nieustanie rośnie. 
W dobie łatwego dostępu do sieci internetowej 
wystarczy kilka chwil, żeby porównać oferty, 
sprawdzić ceny i opinie o interesującym nas 
produkcie, a na hasło PROMOCJA! reagu-
jemy z uzasadnioną podejrzliwością. Nie bez 
znaczenia jest znajomość swojego miasta czy 
choćby najbliższej okolicy. Każdy z nas ma 
w Łasku swoje sprawdzone miejsca, gdzie robi 
zakupy i szuka pomocy fachowców.

Powstała z inicjatywy Kancelarii Prezy-
denta RP ustawa krajobrazowa z 24 kwietnia 
2015 r. jest odpowiedzią na bezsilność samo-
rządów, niewyposażonych dotychczas w sku-
teczne narzędzia przeciwdziałania takim uciąż-
liwym zjawiskom jak wszechobecny chaos 
reklamowy. Ustawa wprowadziła możliwość 
uchwalenia przez radę gminy uchwały w spra-
wie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, której przyznano status 
aktu prawa miejscowego. 

Po te rozwiązania sięgnęły już duże mia-
sta, ale także wiele mniejszych samorządów. 
Rada Miejska w Łasku 5 lutego 2020 r. przyjęła 
„uchwałę krajobrazową” z podziałem gminy na 
cztery obszary i zasadami sytuowania m.in. re-
klam. Na dostosowanie do nowych regulacji ist-
niejących reklam ich właściciele mieli 24 miesią-
ce (do 18 marca 2022 r.), o czym Urząd Miejski 
w Łasku informował w pismach do właścicieli 

REKLAMA TAK – ALE INAcZEJ!
Każdego dnia mamy styczność z setkami reklam i komunikatów. Są niemal wszędzie, 
a to zaowocowało wykształceniem w nas czegoś na kształt układu odpornościowego, 
nauczyliśmy się je ignorować. Na co dzień wystarczy zamknąć laptopa, zmienić kanał 
telewizyjny, czy wreszcie zgnieść ulotki ze skrzynki pocztowej i wyrzucić je do kosza. 
Inaczej jest w aglomeracjach, gdzie niezliczone bilbordy i inne popularne formy 
reklamy walczą o uwagę klientów jaskrawymi kolorami, różnymi kształtami, a nawet 
efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Ich liczba wręcz przytłacza, szpecą nasze ulice 
osiedla, niestety często także zabytkowe centra miast. I nie zawsze efekt jest taki, jakiego 
chcieliby ich twórcy. 

nieruchomości, na których są one zlokalizowane. 
Jednak mając na uwadze sytuację ekonomiczną 
lokalnych przedsiębiorców na ostatniej sesji rad-
ni zdecydowali o wydłużeniu tego terminu do  
36 miesięcy (pozostał jeszcze rok). 

Wbrew pozorom w ustawie krajobrazowej 
nie chodzi o to, aby zakazać reklam. Ważne, 
aby były to jasne i równe zasady dla przed-
siębiorców, z których dowiedzą się, gdzie 
i w jakiej formie mogą one powstawać. Rekla-
ma może być estetyczna, a przy tym ciekawa 
i pełniąca swoją podstawą funkcję. Przykła-
dem niech będzie ul. Piotrkowska w sąsied-
niej Łodzi, która zmieniła się nie do poznania. 
Czy nie ma już tam reklam i szyldów? Ależ są, 
i to całkiem sporo. Współgrają jednak z miej-
scową architekturą nadając tej arterii niepota-
rzanego klimatu. Zapewne pojawią się głosy,  
że Łask to niewielkie miasto, więc po co 
w ogóle to całe zamieszanie, przecież jest 
dobrze, tak jak jest… Tylko czy powinniśmy 
mieć jakiekolwiek kompleksy? Podczas wa-
kacyjnych podróży odwiedzamy w kraju i za 
granicą miejsca, gdzie zajęto się już proble-
mem reklam. Dostrzegamy, że otaczająca nas 
przestrzeń może wyglądać zupełnie inaczej, le-
piej. Łask to miasto z 600-letnią tradycją, pełne 
urokliwych miejsc, zabytków, otoczone przez 
unikatową przyrodę. Przy kolejnym spacerze 
jego ulicami zwróćmy uwagę na te wszystkie 
reklamy, które na co dzień przeważnie ignoru-
jemy. Jak wyglądałby Łask, gdyby ograniczyć 
ich ilość, zadbać o formę i wygląd? 

MJ

Rozpoczęcie budowy zalewu „Zajączek” 
przeciąga się w czasie. Niestety, wciąż nie 
mamy dobrych informacji na ten temat dla 
Czytelników, choć ich cierpliwość została 
wystawiona na próbę. Dlaczego tak długo 
trwają przygotowania do rozpoczęcia 
inwestycji, co stoi na przeszkodzie? 
Sprawa ta niepokoi także samorząd, który 
z niecierpliwością czeka na zapalenie 
zielonego światła dla tej inwestycji.

Kluczowe dla sprawy jest pozyskanie tzw. 
decyzji środowiskowej. Kilkuhektarowy zbior-
nik powstać ma bowiem na terenie szczegól-
nym. Tereny wokół Grabi objęte są kilkoma for-
mami ochrony przyrody, m.in. jest tutaj obszar 
„Natura 2000” i Zespół Przyrodniczo-Krajobra-
zowy „Dolina Grabi”, wymaga to szczególnej 

WcIĄŻ cZEKAMY NA ZALEW…
troski o przyrodę. Profesor dr hab. Maciej Za-
lewski z Europejskiego Regionalnego Centrum 
Ekohydrologii PAN już dawno potwierdził, 
także na naszych łamach, że w tym przypadku 
można pogodzić wszystkie interesy, dbając tak-
że szczególnie o środowisko.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Łasku radni potwierdzili zgodę na realizację 
tej inwestycji na terenach chronionych. Zastępca 
burmistrza Łasku Lidia Sosnowska ma nadzieję, 
że w tym roku będzie wreszcie wspomniana de-
cyzja środowiskowa, co odblokuje inwestycję.

Gospodarze gminy bezustannie monitorują 
działania w sprawie „Zajączka”, już kilka lat temu 
zapewniły finasowanie budowy zalewu, ale wzglę-
dy formalne uniemożliwiają działania inwestycyjne. 

(P)
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Dnia 6 lutego br. zmarł Zbigniew Rybiński 
- lekarz weterynarii, przedsiębiorca, 
społecznik, łaskowianin. Cztery dni 
później na cmentarzu w Łasku żegnali 
go najbliżsi członkowie rodziny, koledzy 
z pracy, grono przyjaciół z działalności 
społecznej, łaskowianie.

Osobiście znałem go od dziecka, pamiętam 
jako zdolnego piłkarza „Sparty” Łask. Z jego 
wspomnień wiem, że aktywnie uczestniczył 
w życiu społecznym Łasku w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Jako członek 
Towarzystwa Przyjaciół Łasku, zaangażował 
się w pracę komisji dbałości o estetyczny wy-
gląd miasta, w której współpracował z Janem 
Kwiramem (gospodarz miasta w latach sześć-
dziesiątych), Maksymilianem Dąbkowskim 
(ogrodnik miasta w latach pięćdziesiątych – 
osiemdziesiątych) i Romanem Stapfem (ogrod-
nik z zawodu, a działacz społeczny z powoła-
nia). Jak wspominał Zbyszek, „spotykaliśmy 
się co drugie niedzielne przedpołudnie i toczy-
liśmy żarliwą dyskusję na ten sam temat – co 

ŻEgNAJ ,  Z BYSZKU !
jeszcze możemy razem z łaskowianami dobre-
go zrobić dla naszego miasta”.

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ła-
sku przerwało wprowadzenie stanu wojennego 
i dopiero grupa inicjatywna, w której był rów-
nież Zbyszek, doprowadziła w dniu 19 lutego 
1998 roku do powstania Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łaskiej. Towarzystwo upowszech-
nia i pielęgnuje miejscowe tradycje i zwycza-
je, wspiera różne inicjatywy swoich członków, 
instytucji kultury, władz lokalnych. Prowadzi 
też działalność wydawniczą, współorganizuje 
ważne uroczystości jubileuszowe. 

Przez 11 lat pracami Towarzystwa kierował 
Zbigniew Rybiński (2001-2012), a wyrazem 
podziękowania za jego społeczne zaangażo-
wanie było nadanie mu przez Walne Zebranie 
honorowego członkostwa Towarzystwa, a więc 
dołączenie do grona trzech osób objętych tymi 
wyrazami uznania.

Sławomir Tralewski 
przewodniczący Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Ten rok jest wyjątkowy nie tylko dla 
Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego 
Młodszego, ale także dla wszystkich 
mieszkańców Łasku. 600-lecie uzyskania 
praw miejskich instytucje będą świętowały 
na różne sposoby! Choć pandemia 
pokrzyżowała już wiele inicjatyw, to 
biblioteka planuje w tym roku wiele 
atrakcji dla mieszkańców Łasku.

- Z okazji tak szczególnego święta Łasku 
przygotowałyśmy dla mieszkańców dwa kon-
kursy z nagrodami, jakich jeszcze u nas nie 
było! Zapraszamy serdecznie do zapoznania 
się z regulaminami i wzięcia w nich udziału. 
Naprawdę warto! – mówią bibliotekarki z ła-
skiej książnicy.

Konkursy, literacki i fotograficzny,  
są ściśle związane z miastem. Mają na celu za-
chęcenie mieszkańców do zadumy nad swoim 
miejscem na ziemi, pokazania swoich ulubio-
nych zakątków, stworzenie historii z dreszczy-
kiem, wszystko to posłuży promowaniu miasta.

Kolejnymi atrakcjami są wystawy, do od-
wiedzenia których serdecznie zapraszamy. 
Pierwsza mieści się w „Galerii pod Korabiem” 
w budynku biblioteki. Można podziwiać prace 
lokalnych artystów ze Stowarzyszenia Plasty-
ków Amatorów Ziemi Łaskiej. Druga, poświę-
cona polskim tradycjom karnawałowym, zosta-
ła otworzona w Muzeum Historii Łasku.

W sytuacji pandemii rozmowy w bibliote-
ce poświęcone są w dużej mierze zdrowiu, od-
porności lub jej braku… Czytelnicy dzielą się 
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

ŁASKA KSIĄŻNIcA śWIęTUJE 600-LEcIE MIASTA

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, 
postanowiłyśmy wziąć pod uwagę sugestie na-
szych Czytelniczek i zorganizować spotkania 
z osobami, które w tej dziedzinie posiadają 
kwalifikacje i doświadczenie. Podczas „Tygo-
dnia Baeuty” będziemy mogły zgłębiać wiedzę 
z takich dziedzin, jak zdrowie i uroda. Skorzy-
stamy z szerokich możliwości, jakie daje nam 

natura i jej dary, a także nowoczesne techno-
logie. Porozmawiamy z ciekawymi osobami. 
Panel został zorganizowany przez kobiety dla 
kobiet! W końcu Biblioteka jest kobietą! Już 
dziś zapraszamy na spotkania. Szczegółowe 
informacje na miejscu oraz na naszym profilu 
na facebooku.

Magdalena Płosa



luty 2022 r.

Wypożyczalnia mieści się przy ul. 9 Maja 33, 
w Łasku, w budynku należącym do Starostwa 
Powiatowego w Łasku. Czynna jest w ponie-
działki od 8 do 16 oraz od wtorku do piątku  
od 7.30 do 15.30.

Ze sprzętu znajdującego się w wypoży-
czalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu 

Łóżka rehabilitacyjne, schodołazy, wózki inwalidzkie...

WYPOŻYcZALNIA RUSZYŁA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r.  
rozpoczęła działalność Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji 
projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Centrum Usług środowiskowych w powiecie łaskim”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łasku poszukuje kandydatów do peł-
nienia funkcji zawodowych i niezawo-
dowych rodzin zastępczych. Wiele dzieci 
z różnych powodów nie może wychowy-
wać się w swoich rodzinach biologicznych. 
Konieczne jest zapewnienie im opieki 
i pomocy ze strony dorosłych, którzy będą 
w stanie stworzyć im nowy dom. 

Piecza zastępcza, obok rodziny adopcyj-
nej, jest jedną z najbardziej optymalnych form 
opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozba-
wionym opieki rodziców. 

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworze-
nie dziecku lub dzieciom właściwych warun-

ZOSTAŃ ROdZIcEM ZASTęPcZYM
ków do prawidłowego rozwoju fizycznego, 
psychicznego i społecznego, które niewątpli-
wie zapewni prawidłowa edukacja, rozwój 
zainteresowań, odpowiednie warunki bytowe, 
a także właściwie zorganizowany czas wolny 
i wypoczynek. 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny za-
stępczej, po spełnieniu formalnych warunków, 
kierowani są na profesjonalne szkolenie, które 
ma ich przygotować do nowych obowiązków. 

Rodzinie zastępczej przysługuje stałe 
świadczenie na pokrycie kosztów utrzyma-
nia dziecka oraz pomoc i wsparcie ze strony 
specjalistów, również w formie regularnych 
szkoleń.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej daje 
wiele satysfakcji, a dziecku umożliwia pozna-
nie, czym jest prawdziwy dom i miłość ze stro-
ny swoich opiekunów. Takie doświadczenia  są 
bezcenne w życiu dziecka i wpływają pozy-
tywnie na jego dorosłe życie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łasku serdecznie zaprasza wszystkie oso-
by, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, 
do siedziby Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 
w Łasku, od poniedziałku do piątku w następu-
jących godzinach: poniedziałek: 8-16,wtorek–
piątek: 7.30-15.30. 

Wszelkie informacje można również uzy-
skać pod numerem telefonu 43 675-37-49 oraz 
na stronie internetowej www.lask.naszepcpr.pl

Zespół do spraw rodzinnej 
pieczy zastępczej

Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego

Grzegorz Dębkowski

Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego

Grzegorz Dębkowski

Z okazji Dnia Kobiet życzymy 
wszystkim Paniom zdrowia, opty-
mizmu oraz zadowolenia z każdej 
dziedziny życia. Aby każdy dzień 
dawał Wam powód do radości,  

a wsparcie i życzliwość ze strony otoczenia i najbliż-
szych towarzyszyła Wam zawsze, kiedy będziecie tego 
potrzebować.  Niech szacunek i miłość okazywane 
Wam w Dniu Kobiet, będą obecne również na co dzień.

Z okazji Dnia Sołtysa  
wszystkim Sołtysom z powiatu 

łaskiego pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, pomyślności, satysfakcji 
oraz radości czerpanej ze swojej pracy. Jednocześnie 

dziękujemy za zaangażowanie i duży wkład  
w rozwój lokalnej społeczności powiatu łaskiego.

- podnośniki transportowo- kąpielowe,
- schodołazy kroczące,
- rotory kończyn górnych i dolnych,
- balkoniki.

łaskiego, którzy są osobami niesamodzielny-
mi, tj. osobami, które ze względu na wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga-
ją opieki lub wsparcia w związku z niemoż-
nością samodzielnego wykonywania co naj-
mniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego.

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie proszone są o złożenie w siedzibie Cen-
trum formularza zgłoszeniowego do projektu. 
Szczegółowe informacje na temat projektu 
można uzyskać telefonicznie (43 675-37-49) 
oraz mailowo (pcpr.lask@op.pl). 

Poniżej wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, 
który znajduje się w Wypożyczalni:
- łóżka rehabilitacyjne,
- koncentratory tlenu,
- pionizatory,
- wózki inwalidzkie ręczne,
- wózki inwalidzkie elektryczne,



PRZEKAŻ 1% SWOJEgO 
POdATKU
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W dniu 29.01.2022 r. o godz. 8 w hali Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Łasku rozpoczął się turniej piłki nożnej pn. „Korab 
Cup 2022”, w którym rywalizowali zawodnicy z roczników 
2014/2015.

Organizatorem tego sportowego wydarzenia był Uczniowski Miej-
ski Klub Sportowy Korab Łask, a patronat honorowy objął starosta łaski 
Piotr Wołosz. 

W turnieju wzięły udział następujące drużyny: Pogoń Zduńska Wola, 
LKS Rosanów, Włókniarz Zelów, MUKS Włókniarz Pabianice, GKS 

„KORAB cUP 2022” W  HALI MOS

Stawiacie Państwo na rozwój i pomoc społeczności lokalnej? 
Jeżeli tak, możecie zrobić to pośrednio, poprzez wsparcie 
organizacji pożytku publicznego, oddając im 1% ze swojego 
podatku dochodowego.

Serdecznie zachęcamy do pomagania organizacjom, które aktywnie 
działają na rzecz mieszkańców powiatu łaskiego. Możecie Państwo sami 
zdecydować, na jaki cel przekazane zostaną Wasze pieniądze i jakie dzia-
łania będziecie chcieli wspierać. Liczy się każda złotówka, każdy grosz.

Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie interne-
towej Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl w zakładce „OPP”.

ich znakomite tempo w grze i strzelane przez nich gole, które ogrom-
nie cieszyły kibiców. Trenerzy wszystkich drużyn cierpliwie przyglądali 
się poczynaniom swoich podopiecznych na boisku, a turniej przebiegał 
w duchu sportowej rywalizacji i w atmosferze podekscytowania. 

Przyznano dwie nagrody indywidualne – jedna dla najlepszego bram-
karza turnieju, którym został zawodnik Radomszczańskiej Akademii Pił-
karskiej (RAP Radomsko), a druga dla najlepszego zawodnika turnieju, 
którą przyznano zawodnikowi drużyny MGUKS Pogoń Zduńska Wola. 
Niemniej jednak wszystkie drużyny pokazały bardzo dobry poziom gry 

Widawa, Radomszczańska Akademia Piłkarska RAP Radomsko oraz 
UMKS KORAB ŁASK. Mecze były rozgrywane w systemie 4+1 i „każ-
dy z każdym”. Młodzi adepci futbolu podeszli do turnieju z ogromnym 
zaangażowaniem i poświeceniem, starając się zyskać, jak największą 
przewagę nad rywalami w liczbie strzelonych goli.

Patrząc na piłkarskie zmagania wszystkich zawodników, można 
stwierdzić, że wykazali się oni mądrą taktyką gry w defensywie i ofen-
sywie, pomimo że nie wszystkie podania wydawały się być rozegrane 
po ich myśli, a także byli w bardzo dobrej formie ̶ o czym świadczyło 

w piłkę nożną, dlatego też wszystkim młodym piłkarzom przyznano pa-
miątkowe medale, a ich drużynom ogromne puchary.

„Korab Cup 2022” nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie staro-
sty łaskiego Piotra Wołosza, który za wspieranie i upowszechnianie ła-
skiego sportu otrzymał pamiątkową statuetkę od UMKS KORAB ŁASK. 

Słowa wdzięczności należą się: rodzicom zawodników UMKS Ko-
rab Łask, Przemysławowi Urbanowi oraz firmom wspierającym: Agaris 
Karszew, Producent podkładów pod rośliny, BK Business Łask Krzysz-
tof Białkowski, VILLARO Łask, Soligrano Dobroń, Lu-Parts części 
BMW Łask Łukasz Marcin Skowron, Biuro Rachunkowe-Łask Justyna 
Kacprzykowska, Classictech, a także wszystkim tym, którzy wspierając 
działania klubu pomogli zarządowi w przygotowaniach do tego udanego 
wydarzenia sportowego.
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Z a k u p ó w 
można było do-
konać z dodat-
kowych środ-

ków zewnętrznych. Gmina wzbogaciła się 
o nowy ciągnik John Deere o mocy 120 KM 

NOWY SPRZęT dLA gMINY

W marcu w gminie Buczek odbędą się wy-
bory uzupełniające sołtysów sołectwa Bu-
czek i Gucin. Wybory zostały zarządzane 
przez wójta gminy i określony został har-
monogram ich przeprowadzenia. 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄcE SOŁTYSóW
Wybory w sołectwie Gucin odbędą się  

w dniu 5 marca 2022 r. o godz. 18 w OSP Gucin.
Wybory w sołectwie Buczek odbędą się  

w dniu 26 marca 2022 r. o godz. 16 w GOKiS 
w Buczku.

Powodem przeprowadzenia wyrobów uzu-
pełniających jest rezygnacja z pełnienia funkcji 
sołtysa złożona przez dotychczasowych sołty-
sów.

Turnus trwał od 19 do 26 lutego. Organi-
zatorem wypoczynku zimowego był Związek 

ZIMOWISKO W BIAŁYM dUNAJcU
Podczas tegorocznych ferii zimowych  
25 dzieci z gminy Buczek wypoczywało  
w Białym Dunajcu. W czasie pobytu 
młodzi ludzie poznali przede wszyst-
kim walory turystyczno-krajoznawcze  
oraz wzięli udział w licznych zajęciach 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Buczku, pokój nr 1, (hol) 
są do odbioru dla mieszkańców gminy kamizelki odblaskowe. 
Zainteresowanych zachęcamy do odbioru kamizelek – ilość 
ograniczona.

Informujemy, że kamizelki odblaskowe wymagane są do zachowania 
bezpieczeństwa na drogach publicznych przez pieszych, rowerzystów 
oraz motocyklistów. Apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych 
w różnej formie, czy to zawieszki, opaski, kamizelki bądź też torby na 
zakupy z elementami odblaskowymi.

Odblaski zwiększają szansę pieszego czy rowerzysty na uniknięcie 
potrącenia w czasie złej widoczności, a jednocześnie zwiększą szansę na 
bezpieczne dotarcie do celu.

KAMIZELKI OdBLASKOWE 
dLA  MIESZKAŃcóW

kulturalno-oświatowych. Organizatorzy  
wyjazdu zaplanowali dzieciom miłe  
spędzenie czasu: wycieczki, zabawy  
na świeżym powietrzu i inne. 

Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rol-
ników. Całkowity koszt wypoczynku zimowego 
wynosił 1500 zł, z czego część dofinansowania 
pochodziła z Funduszu Składkowego Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników, a pozostała część 
z budżetu gminy Buczek (300 zł na dziecko), 
dopłata do zimowiska ze strony rodziców to je-
dynie 330 zł.

K o ń c ó w k a  u b i e g ł e g o  r o k u  b y ł a  d l a  g m i n y  B u c z e k  b a r d z o 
p o m y ś l n a  z a  s p r a w ą  z a k u p i o n e g o  n o w e g o  s p r z ę t u .

W ostatnich dniach Buczek otrzymał rów-
nież dofinasowanie w wysokości 127.833 zł 
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” na po-
prawę i zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa 
gminy. Gmina dziękuje za pozyskane środki.

za 402.825 zł, piaskarkę samozaładowczą  
za 18.300 zł i kosiarkę hydrauliczną tylno-
-boczną do wykaszania poboczy rowów, a tak-
że do przycinania krzaków, które rosną na po-
boczach niejednokrotnie ograniczając widocz-
ność. Na pewno podniesie to bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. Koszt kosiarki to 28.670 zł. 
Zakupiony sprzęt niewątpliwie pomoże zabez-
pieczyć przede wszystkim zimowe utrzymanie 
naszych dróg.
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Przy tworzeniu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami 
przyjętymi w projekcie Budżetu Państwa na rok 2022 przekazanymi pi-
smem ministra finansów. 

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy na rok 2022 to 23.586.006 zł 
z tego: 
1) dochody bieżące w kwocie  23.200.996 zł 
2) dochody majątkowe w kwocie  385.010 zł 

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 
w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz planowane 
wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z pod-
jętymi uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2022. Uchwały podatko-
we na rok 2022 zostały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Buczek, co 
dało możliwość precyzyjnego określenia dochodów podatkowych na rok 
2022. 

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych 
należą:
- §0010 - podatek dochodowy od osób Fizycznych (udziały): 4.254.153 zł
- §2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa:  5.826.195 zł
     w tym oświatowa:  4.820.482 zł
     wyrównawcza (dla gmin biednych):  1.005.713 zł
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone:  4.238.659 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę dotacji 
z WFOŚiGW w Łodzi na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
w Parku przy ul. Parkowej w Buczku - 385.010 zł.

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące 
podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opra-
cowywania projektu budżetu państwa. Na tej podstawie przyjęto wskaź-
niki wzrostu wydatków budżetu gminy Buczek na rok 2022:
a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,2%
b. Wzrost PKB w ujęciu realnym 4,6%
c. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 3.010 zł.

Wydatki budżetu to 26.306.685 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące w kwocie:  23.156.559,81 zł 
2) wydatki majątkowe w kwocie:  3.150.125,19 zł

Rok 2022 to kolejny rok działania gminy jako podmiotu organi-
zującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie 
gminy po stronie dochodów przyjęto kwotę 1.290.696 zł (w klasyfika-
cji 90002§049) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców. 
Opłaty w chwili obecnej wynoszą 25 zł/mc od 1 mieszkańca (23 zł/mc 
wynoszą z kompostownikiem), a w przypadku nieprowadzenia segrega-
cji odpadów 50 zł/mc. W połowie roku 2022 przeprowadzony zostanie 
kolejny przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne 
z gminy Buczek. Planując wydatki na ten cel bardzo trudno jest oszaco-
wać je na realnym poziomie. Najprawdopodobniej niezbędne będą ko-
rekty kwot planowanych wydatków. W związku z tym, że Rada Gminy 
Buczek wyraża zgodę na pokrywanie z budżetu kosztów odbioru odpa-
dów komunalnych w części, w której nie są one finansowane z opłat, 
dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami nie bilansują się. 
Każdego roku przeprowadzana jest kalkulacja w celu określenia takiego 

BUdŻET gMINY BUcZEK NA ROK 2022
Budżet gminy Buczek na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Buczek 28 grudnia 2021 r. Ustalone wielkości dochodów 
i wydatków określone w budżecie, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były realistycznie, dodatkowo gmina  
nie posiada żadnego zadłużenia, w związku z tym nie było problemów z konstrukcją budżetu na rok 2022. 

poziomu opłat, aby dokładać środki z budżetu gminy w miarę możliwo-
ści. W roku 2021 dwukrotnie były podwyższane opłaty w związku z bar-
dzo niestabilnymi kosztami odbioru odpadów, które zaskakiwały swoim 
poziomem. Mimo tego nie udało się zbilansować poziomu dochodów 
i wydatków w tym obszarze i gmina dopłacała.

Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na rok 
2022 jest rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku - 
1.399.559,19 zł oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzienia-
mi w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku - 380.000,00 zł. 
Zadania te są współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 
63,63% w kwocie 1.629.315,00 zł. Środki te wpłyną na rachunek budże-
tu gminy Buczek po zakończeniu realizacji zadań co nastąpi najprawdo-
podobniej w roku 2023. 

W budżecie na rok 2022 nie ujęto środków na zadania inwestycyjne, 
na które gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z „Polskiego Ładu”. 
Środki w wysokości 9.030.000,00 zł zostaną wprowadzone w trakcie 
roku budżetowego po otrzymaniu stosownych dokumentów. Dodatkowo 
w roku 2021 wpłynęła subwencja wyrównawcza na inwestycje wodno-
-kanalizacyjne w wysokości 1.391.609 zł. Środki te są do wykorzystania 
do roku 2024. Poprzez nadwyżkę budżetową zostaną wprowadzone do 
budżetu lat 2022-2024 w terminach realizacji zadań inwestycyjnych. 

Gmina Buczek może pochwalić się również nagrodą za szczepienia 
przeciw covid-19 w wysokości 1.000.000 zł., którą otrzymała na pokry-
cie działań mających na celu przeciwdziałanie, zwalczanie oraz profilak-
tykę skutków zakażeń covid-19.

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy 
Buczek na rok 2022

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpo-
wiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2022 planuje się budżet 
deficytowy. 
Dochody budżetu:  23.586.006,00 zł.
Wydatki budżetu: 26.306.685,00 zł
………………………..……………..……………………………………
Deficyt:  2.720.679,00 zł
Pokrycie deficytu 
(przychody - rozchody): 2.720.679,00 zł
…………………………………….……………………………………...
Przychody:  2.720.679,00 zł
a) nadwyżki z lat poprzednich: 2.464.000,00 zł, 
na pokrycie deficytu
b) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi: 256.679,00 zł.

Przychody
W roku 2022 przychody budżetu stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych 

oraz pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Łodzi na budowę ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej w parku w Buczku. Gmina dodatków planu-
je nadwyżkę budżetową w wysokości 8-9 mln zł.

Rozchody
W budżecie gminy Buczek na rok 2022 nie planuje się rozchodów. 
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W tym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało też 
nową wersję wniosku o dodatek osłonowy, w którym informacja o zgło-
szeniu źródła ogrzewania do bazy CEEB słowo „wpisane” zamienione 
zostanie na „zgłoszone”. Modyfikacja przepisu ma być ułatwieniem w 
uzyskaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie o 25% , chodzi 
o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla 
obywateli za rosnące ceny energii, gazu, żywności. Przysługuje on go-
spodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto 
nie przekraczają:
- 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 1 500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłono-
wy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku  
a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niż-
szej niż 20 zł.

dOdATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy w 2022 roku to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej, forma finansowego wsparcia dla osób i rodzin. Pierwszy 
termin składania wniosków o dodatek osłonowy minął 31 stycznia 2022 roku, wsparcie na złożone w tym terminie wnioski będzie 
wypłacane w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wypłata świadczeń I transzy do 31 marca 2022 r. Jeśli ktoś 
nie zdążył złożyć wniosku do końca stycznia, ma teraz czas do 31 października 2022 roku, ale w tym przypadku wypłata dodatku 
osłonowego zostanie zrealizowana w pełnej kwocie do 2 grudnia 2022 r. 

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom, w Gminie Bu-
czek jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego składane są:
- tradycyjnie - osobiście – 99,9% złożonych wniosków lub za pośrednic-
twem poczty – 0
- elektronicznie przez e-PUAP- 0,01% złożonych wniosków (wymagany 
profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazana 
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub ode-
brana osobiście w organie przyznającym dodatek.

W styczniu do ośrodka wpłynęły 302 wnioski o dodatek osłonowy – 
czyli złożyły je 302 rodziny, 763 osób w rodzinie, w tym:
- gospodarstw 1 osobowych - 117 
- gospodarstw 2-3 osobowych - 93
- gospodarstw 4-5 osobowych - 83
- gospodarstw 6 osobowych i więcej - 9.

W lutym zainteresowanie pomocą w formie dodatku osłonowego na-
dal jest dość duże, wpływają nowe wnioski.

GOPS w Buczku

Urząd Gminy w Buczku przypomina o zbliżającym się terminie 
płatności I raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty 
od posiadania psa.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 15 marca 2022 r. 
Wszystkie zobowiązania można zapłacić w oddziale Banku Spółdziel-
czego Warta, oddział Buczek lub na rachunek bankowy wskazany w de-
cyzji podatkowej.

PRZYPOMNIENIE O POdATKAcH
Termin wnoszenia opłaty od posiadania psów upływa 30 kwietnia 

2022 r. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: 
41 9270 1016 0100 0013 2001 0318

Ważne: należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od 
której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku 
braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obcią-
ży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16 zł.

W związku z przystąpieniem do opracowania 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
2022 r. na terenie gminy Buczek”, zwracamy 
się z prośbą, o zgłoszenie się wolontariuszy 

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do składania wniosków o przyjęcie dziecka 
do Gminnego Przedszkola w Buczku. W naszym kolorowym i nowocześnie wyposażonym przedszkolu w sympatycznych grupach 

Biedronek, Motylków, Żabek, Słoneczek i Pszczółek dzieci bawią się i uczą w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, 
a wykwalifikowana kadra czuwa nad rozwojem maluchów.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony, podpisany przez rodziców 
i złożony w placówce w terminie od 28 lutego 2022 r. (godz. 8.00) do 14 marca 2022 r. (godz. 15.00).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wymaganych dokumentów 
w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Buczku, ul. Szkolna 3, tel. 43 677-38-90.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania 
na stronie http://gpbuczek.szkolnastrona.pl lub w sekretariacie przedszkola.

oraz społecznych opiekunów (karmicieli) psów 
oraz kotów wolno żyjących, których zadaniem 
będzie dokarmianie zwierząt w miejscach ich 
przebywania oraz ustalenie osób odpowiedzial-
nych za zakup i wydawanie karmy.

Przyjmowanie Deklaracji Opiekuna Spo-
łecznego odbywa się w Urzędzie Gminy  
w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, pok. 5. 
Szczegółowe informacje można uzyskać także 
pod nr tel. 43 677-44-97.

UWAGA, RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!
 28 LUTEGO 2022 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ

 REKRUTACJA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BUCZKU



A MY gRAMY dO KOŃcA śWIATA 
I O JEdEN dZIEŃ dŁUŻEJ
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Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. 
Tegoroczna edycja WOśP grała dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nie mogło 
zabraknąć w tej edycji Łaskiego Domu Kultury. Gramy już 
ponad 23 lata z Fundacją Jurka Owsiaka. Łask zebrał w tym 
czasie niemalże 600.000 zł. To imponująca kwota, biorąc pod 
uwagę, że nasze miasto do największych nie należy. 

Natomiast największe serca w całej Polsce mają bez wątpienia ła-
skowianie. To było trudne pod względem logistycznym wydarzenie. 
Trudne też dla nas, biorąc pod uwagę, że z wielu aktywności, niestety, 
musieliśmy zrezygnować. Pechowo szczyt fali zachorowań na covid-19 
zbiegł się z 30 stycznia 2022 r. Nie pomogła też pogoda. W niedzielny 
poranek udział wolontariuszy w kweście w terenie stał pod olbrzymim 
znakiem zapytania. Wiadomość ze Sztabu Głównego mogła być tylko 
jedna. Jeżeli dacie radę – to działamy, jeżeli nie, odpuszczamy. Zdrowie 
i bezpieczeństwo wolontariuszy w tamtym momencie było priorytetem. 
Na szczęście wszystko ułożyło się po naszej myśli. Wolontariusze już od 
godz. 16 pojawiali się w Domu Kultury i razem z Komisją odpowiedzial-
ną za rozliczenie wolontariuszy przeliczali dokładnie charakterystyczne 
puszki WOŚP.

Finałowy event rozpoczęliśmy o godz. 10. Wyświetlaliśmy na żywo 
wydarzenia ze Sztabu Głównego WOŚP w Warszawie. Dostępna już od 
samego rana była nasza WOŚPOTERIA. Do południa praca sztabu pole-
gała głównie na bieżącej obsłudze wolontariuszy, którzy przychodzili do 
budynku ogrzać się i napić ciepłej herbaty. Od godz. 15 rozpoczęła się 
skromna część artystyczna. Pojawiły się zaprzyjaźnione Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sięganowa i Gorczyna. Panie przygotowały dla uczestni-
ków wydarzenia przepyszny żurek i ciasta, którymi oczywiście mogli się 
częstować po wrzuceniu paru złotych do wośpowej puszki. Niezawodni 

strażacy z OSP Łask zaprosili uczestników wydarzenia do otwartego po-
kazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło także 
wspólnego muzykowania – takie tradycyjne koncertowanie w ramach 
WOŚP w ŁDK stanowi ważny punkt tej imprezy.

 Punktualnie o godz. 20 wysłaliśmy symboliczne światełko do nieba. 
Od tego roku nie będziemy używali petard hukowych, ani innych gło-
śnych środków podobnych do petard. Doskonale sprawdziła się forma 
fajerwerków przyjaznych dla zwierząt (nie generują praktycznie żadnego 
hałasu) oraz forma wspólnego zapalenia zimnych ogni. Jedna osoba od 
drugiej. To miało też ważny integracyjny wydźwięk. Stworzyliśmy w ten 
sposób piękną wspólnotę. Z wiadomych względów nie mogliśmy zrobić 

wydarzenia w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli. Również uczestnicy 
tego eventu zaznaczali, że brakuje im otwartej formuły sprzed pandemii. 
Na powrót takiej działalności musimy jeszcze chwilę poczekać. Osta-
tecznie, w momencie kiedy piszę ten artykuł, ŁDK przekazał do Fundacji 
WOŚP ponad 35.300,00 zł (na dokładne rozliczenie musimy poczekać 
po podsumowaniu wpływów z aukcji allegro).

Czas na podziękowania. Tych będzie bardzo dużo i nie sposób 
w krótkim artykule wymienić wszystkich darczyńców i osób dobrej woli, 
które wsparły naszą działalność. Dlatego jak tylko rozliczymy ostatecz-
nie i zadeklarujmy końcową kwotę, jaką Sztab ŁDK przekazał do Fun-
dacji - specjalne podziękowania trafią do wszystkich, którzy grali razem 
z nami. Dziękujemy firmom, przedsiębiorcom i działaczom społecznym 

z regionu łaskiego za pomoc przy realizacji 30. Finału WOŚP. Wspo-
mnieć musimy dwie osoby, które w sposób szczególny wspierały działa-
nia Łaskiego Domu Kultury. Pierwsza z nich to Grzegorz Rosiak, który 
od lat bierze na siebie ciężar organizacji wolontariatu WOŚP w Kolum-
nie. Druga postać to niezawodny pan Adam Marek, niestrudzony i za-
wsze pozostający do dyspozycji. Dzięki dla wspaniałych łaskowian. To 
dzięki Wam nadal wierzymy, że dla takich chwil warto ciężko pracować. 
Wasza radość i poczucie spełnienia to dla nas najlepsza nagroda za pracę 
na rzecz życia kulturalnego i społecznego naszego miasta. 

Rafał Stasiak 
szef Sztabu WOśP przy ŁDK
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Już przed laty pisaliśmy o Jeziorze Mełno, na którego brzegu 
w 1422 roku król Władysław Jagiełlo nadał prawa miejskie 
Łaskowi. Dziś wracamy do tego tematu, bo w tym roku mija 600 
lat od tego pamiętnego wydarzenia.

Mełno to niewielka miejscowości w gminie Gruta w woj. kujawsko-
-pomorskim, na Pojezierzu Chełmińskim, położona na malowniczym, 
urozmaiconym przez lodowiec terenie, przy drodze wiodącej z Grudzią-
dza do Radzynia. Stąd tylko około 5 kilometrów do jeziora. Znajdujące 
się w pobliżu jezioro polodowcowe o tej samej nazwie jest typu rynno-
wego, liczy prawie 4 km długości i nawet 900 m szerokości. Głębokość 
jeziora sięga 12 metrów. Wielkie lustro wody z bogatą otuliną zieleni 
sprawia, że uważane jest za raj dla wędkarzy i amatorów wypoczynku 
na łonie natury. 

Ludzie zamieszkiwali te okolice od najdawniejszych czasów, począt-
ki osadnictwa sięgają wczesnego neolitu (około 4500 lat p.n.e.). Magne-
sem przyciągającym było oczywiście jezioro, ono sprawiało, że istnia-
ła tu ciągłość osadnicza. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie 
m.in. grodziska z X-XI w. zlokalizowanego niecały kilometr od wsi. Je-
zioro wzmiankowane jest już w 1293 roku (nazywało się wówczas Al-
den), a samo Mełno – w 1325 r. 

To było 600 lat temu

NAd JEZIOREM MEŁNEŃSKIM

od największego militarnego sukcesu tej kampanii, zdobycia szturmem 
krzyżackiego zamku w Golubiu). Nasze wojska po raz drugi od zakoń-
czenia Wielkiej Wojny w 1410 r. pustoszyły wsie i miasta Zakonu, co 
było zamierzonym celem Jagiełły. Polski władca słusznie chciał znisz-
czyć ekonomiczne podwaliny Krzyżaków, co było skuteczną metodą. 
Jednak do powtórki zwycięstwa nad Zakonem nie doszło, bo Krzyżacy 
byli zbyt słabi, by wystąpić w bitwie przeciwko polskiej potędze. Dlate-
go doszło do rokowań w obozie nad jeziorem mełneńskim i podpisania 
w dniu 27 września pokoju. Polska odzyskała Nieszawę i wsie na Ku-
jawach. Prawdziwymi zwycięzcami okazali się Litwini, bowiem Zakon 
zrzekł się na zawsze pretensji do Żmudzi.

To prawdopodobnie 27 września 1422 roku właściciel grodu nad 
Grabią uzyskał w obozie królewskim nad jeziorem dokument po-
twierdzający nadanie praw miejskich Łaskowi. Nie wiemy jak wyglą-
dał ten moment, kto towarzyszył królowi w nadaniu praw Łaskowi, 
być może wyglądało to podobnie jak w przypadku Łodzi, co wyobra-
ził sobie i uwiecznił na obrazie jeden z cenionych łódzkich malarzy 
Tadeusz Kokietek.

W XV wieku Mełno z Nielubiem, Wroniem i Borowem stanowiło 
jeden majątek, z którego dochody czerpali Krzyżacy. W następnych wie-
kach wieś stanowiła własność prywatną, m.in. rodziny Czapskich.

W 1821 roku wszystkie dobra z Mełnem z powodu zadłużenia sprze-
dane zostały Bankowi Krajowemu w Berlinie za 260.000 talarów, a na-
stępnie wydzierżawione i sprzedane wysokiemu urzędnikowi - Gottlie-
bowi Ludwigowi Bielerowi. W końcu XIX w. powstała tu cukrownia, 
jedna z trzech w ziemi chełmińskiej. W 1878 r. oddano do użytku linię 
kolejową. Do 1945 roku właścicielem majątku o powierzchni 968 ha był 
Egbert Bieler.

3 września 1939 roku jednostki 66. Kaszubskiego Pułku 16. dywizji 
piechoty stoczyły tutaj bój z 21. niemieckim korpusem piechoty. We wsi 
i na okolicznych polach poległo kilkuset żołnierzy. W tym samym miej-
scu 28 stycznia 1945 roku stoczyli walkę żołnierze 70. Armii 2. Frontu 
Białoruskiego oraz towarzyszący im żołnierze polscy z 6. pułku 6. dywi-
zji piechoty. Na cmentarzu wojskowym w Mełnie, w zbiorowych mogi-
łach, spoczywają ciała 221 żołnierzy polskich i 553 radzieckich (w tym 
tylko 25 zidentyfikowanych). 

Po wojnie majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa pod zarzą-
dem Państwowych Nieruchomości Ziemskich. W latach 1947-49 mieścił 
się w nim Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstw Wiejskich, a na 
początku 1950 roku przejęty został przez Instytut Zootechniki w Krako-
wie, Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Mełnie, dla którego siedzi-
bą do dzisiaj stał się pałac.

Tylko nieliczni wiedzą, że film o słynnym Panu Samochodziku,  
z udziałem Stanisława Mikulskiego kręcony był w tych okolicach,  
a w jeziorze zatonął jeden z filmowych pojazdów.

(RP)
Wykorzystano m.in.: 
Maciej Rejmanowski - Mełno - zespół pałacowo-parkowy

Mełno na karty historii trafiło głównie dzięki królowi Władysławowi 
Jagielle. W 1410 roku po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem władca 
zmierzał w kierunku Radzynia będącego jeszcze w rękach Krzyżaków, 
nad jeziorem rozłożył się obozem. Przebywał tu przez trzy tygodnie,  
aż do momentu zdobycia zamku w Radzyniu.

Widocznie okolica obfitująca w grubego zwierza, ryby i lasy oraz 
jezioro spodobały się naszemu władcy, bo w dniach 22-27 września 1422 
roku ponownie wojska polskie rozbiły tutaj obóz. Już prawie dwa mie-
siące trwała wojna z Zakonem, nazywana golubską (nazwa pochodzi 
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Dzień Bezpiecznego Internetu powstał 
z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r. 
Obecnie świętowany jest na całym świe-
cie. Wspólnie z funkcjonariuszami Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku po-
stanowiliśmy wykorzystać ten dzień do 
propagowania wiedzy o bezpieczeństwie, 
nie tylko w sieci.

Ważne jest, aby dzieci potrafiły dostrzegać 
niebezpieczeństwa w przestrzeni interneto-
wej i nie zaniedbywały świata rzeczywistego. 
Edukacja najmłodszych, zwłaszcza w zakresie 
bezpiecznego i mądrego korzystania z interne-
tu, to niezwykle ważne zadanie, którego jako 
instytucja odpowiedzialna społecznie, chcemy 
być częścią. Podczas czterech godzin rozmów 
z uczestnikami funkcjonariusze opowiedzieli 
o zagrożeniach, jakie płyną z nierozważnego 
korzystania z dobrodziejstwa, jakim jest inter-
net. Gościliśmy pięćdziesięcioro czteroklasi-
stów, którzy mieli okazję dowiedzieć się o za-
grożeniach, na jakie są narażone w świecie wir-
tualnym. St. sierż. Łukasz Szremski oraz asp. 
Łukasz Gębarowski opowiedzieli zebranym, 
jak rozsądnie korzystać z zasobów interneto-

dZIEŃ BEZPIEcZNEgO INTERNETU W BIBLIOTEcE PUBLIcZNEJ

wych, oraz o tym, że internet NIE ZAPOMINA. Raz umieszczone infor-
macje, wiadomości i zdjęcia zostają w sieci na zawsze! Rozmawialiśmy 
o wszechobecnym hejcie i jego skutkach psychicznych i prawnych. 

- W związku z feriami zimowymi, niezależnie od tego, czy uczniowie 
będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu 
lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i prze-
pisów bezpieczeństwa – zaznaczyli funkcjonariusze policji. Poznali-
śmy najważniejsze reguły, dzięki którym będziemy bezpieczni zarówno 
w sieci, jak i podczas wypoczynku.

St. asp. Katarzyna Staśkowska podczas spotkania z dorosłymi czytel-
nikami przedstawiła metody, których obecnie używają sprawcy oszustw! 
Nieustannie warto przypominać i szeroko omawiać metody wykorzysty-
wane przez tych przestępców. Oszuści nie śpią! PRZESTRZEGAMY 
przed przekazywaniem pieniędzy osobom, których tożsamości nie jeste-
śmy w stanie potwierdzić, nie przelewajmy pieniędzy na konta bankowe 
wskazane przez telefon, nie klikajmy w otrzymane linki! Pomysłowość 
przestępców jest ogromna, wykorzystują różne metody i socjotechniki, 
aby uzyskać swój cel. Oto tylko kilka z nich: „na wnuczka”, „na litość”, 
„na koronawirusa”, „na amerykańskiego żołnierza”, oszustwa związane 

zaliczkami/przedpłatami, fałszywymi czekami, zakupami przez internet, 
rzekomym pomnażaniem pieniędzy, z wynajmem nieruchomości. Kręta-
cze podają się za instytucje, które budzą szacunek i zaufanie społeczne.

TYLKO ZDROWY ROZSĄDEK I OGRANICZONE ZAUFANIE 
W KONTAKTACH Z OBCYMI POMOŻE OGRANICZYĆ FALĘ 
OSZUSTW!

Zasady ograniczonego zaufania, które wdrożone w życie z pewno-
ścią poprawią bezpieczeństwo:
-  nie przekazuj pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za Two-

ich krewnych
-  nie ufaj wyjątkowym okazjom
-  żądaj identyfikatora od odwiedzających cię pracowników instytucji
-  przed podpisaniem umowy zastanów się, czy jest ona zrozumiała, a to-

war jest tobie naprawdę potrzebny
-  nie przekazuj informacji na swój temat osobom nieznajomym
-  nie otwieraj drzwi do mieszkania osobom, których nie znasz
-  na zakupach unikaj miejsc zatłoczonych, zabieraj ze sobą odliczoną 

kwotę pieniędzy.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z policją. 

Magdalena Płosa
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Wracamy do tego tematu, bo dzieje wspomnianej rezydencji pełne 
są tajemnic, a ponadto udało nam się dowiedzieć nieco więcej o właści-
cielu tej budowli. Nie zachowały się do naszych czasów oryginalne do-
kumenty projektowe, ba – nie wiemy nawet kto był twórcą tej budowli. 
Wiadomo jedynie, że powstała w 1928 roku na zlecenie pabianickiego 
fabrykanta Artura Fuldego, współwłaściciela zakładu przemysłu włó-
kienniczego „Dobrzynka” (ul. Zamkowa 2), członka Rady Nadzorczej 
Banku Ludowego w Pabianicach, posiadającego w Kolumnie sporo zie-
mi. W pewnym okresie współwłaścicielem Spółki Akcyjnej Farbiarnie 
i Wykończalnia „Dobrzynka” był także Teodor Hadrian (1889-1918). 
Fulde należał do rodziny obecnej na ziemiach polskich, m.in. w Poznań-
skiem, już w k. XVIII w., wielu przedstawicieli tego rodu mieszkało 
w Zduńskiej Woli, Artur był spokrewniony ze znaną pabianicką rodzi-
ną fabrykancką Krusche. Gdy wznosił okazałą rezydencję, był już pięć-
dziesięcioletnim mężczyzną. Zapewne potrzebował spokoju i zaciszne-
go miejsca do wypoczynku, które znalazł właśnie w Kolumnie. Tutejszy 
zdrowy sosnowy las zapewniał ciszę i powietrze jakże inne od tego w fa-
brycznych Pabianicach.

Jak Fulde trafił do Kolumny? Można się domyślać, że stało się to 
za sprawą Szweycerów, którzy w latach dwudziestych XX stulecia za-
częli tworzyć modne wówczas w Europie miasto ogród, a reklamy za-
chęcały do kupowania działek. Pabianicki fabrykant stał się właścicie-
lem sporego obszaru lasu, rozciągającego się od drogi do dzisiejszego 
cmentarza. Murowana budowla stanęła w głębi lasu. Od 1945 roku służy 
Nadleśnictwu Kolumna, ale nadleśniczy ma tu siedzibę dopiero od 2010 
roku. Wcześniej pałacyk spełniał rolę hotelu dla leśników, służył też jako 
obiekt mieszkalny.

Fulde mieszkał tu przez cały rok, dojeżdżając codziennie do Pabia-
nic. Zapewne z zainteresowaniem obserwował przemiany zachodzące 
wokół jego rezydencji i w okolicznych miejscowościach, śledził rozwój 
Kolumny. Można przypuszczać, że chciał się wkupić w łaski okolicznej 
ludności, dlatego w 1930 roku sprezentował młodziutkiej wówczas OSP 
w pobliskim Orpelowie (zał. 1928 r.) czterokołowy beczkowóz prawdo-
podobnie pochodzący z jego fabryki. Być może fabryka zakupiła nowo-
czesny beczkowóz i ten przekazała gratis strażakom. 

Do 1945 roku wspomniana rezydencja znajdowała się w rękach ro-
dziny Fuldego. Po zakończeniu wojny przeszła na własność państwa 
i stała się własnością Nadleśnictwa Kolumna. W 1999 roku, jak infor-
muje zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna Michał Falkowski, 

PAŁAcYK NAdLEśNIcTWA KOLUMNA
Niedawno pisaliśmy o siedzibie leśników w Kolumnie. Fascynuje ona od lat nie tylko użytkowników tej budowli, bowiem należy 
do najładniejszych tego typu budowli. Przez wiele skrywała ją bujna zieleń, gdyż znajduje się ona daleko od drogi. Teraz dzięki 
odsłonięciu przestrzeni miedzy drogą a wspomnianą budowlą stała się ona ozdobą Kolumny. Wciąż nazywana jest dworkiem lub 
pałacykiem. Nie wszyscy wiedzą, że to przedwojenna rezydencja jednego z pabianickich fabrykantów.

rozpoczął się remont kapitalny, który trwał do 2010 roku. Budynek zo-
stał poddany gruntownemu remontowi, przebudowano i zmodernizowa-
no jego wnętrza, dostosowując je do nowej roli. Choć obiekt nie był 
wpisany do rejestru zabytków, wszystkie te prace odbywały się pod nad-
zorem konserwatora zabytków. Odtworzono dawne sztukaterie i stiuki 
na sufitach, zachowano oryginalne drewniane rolety skrzynkowe oraz 
witraże. Modernizacja kosztowała ok. 1,5 mln zł, a wykonała ją z wielką 
starannością miejscowa firma VIK-BUD należąca do Stanisława Wikto-
rowicza, specjalizująca się w rewitalizacji wielu obiektów zabytkowych, 
m.in. Pałacu Poznańskiego przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Dziś na pię-
trze urzęduje nadleśniczy i jego zastępca, w dworku znajdują się także 
biura. Ozdobą tego reprezentacyjnego obiektu jest m.in. zabytkowy wi-
traż. Nad wejściem do pałacyku od strony dawnej siedziby Nadleśnictwa 
znajduje się data: 1928.

Oprócz zielonego otoczenia siedziby Nadleśnictwa Kolumna jedną 
z atrakcji jest tu figurka aniołka na cokole. Rzekomo upamiętnia ona 
zmarłą córkę Artura Fuldego pochowaną w parku. Figurka kilkakrotnie 
była przenoszona i dziś stoi w zupełnie innym miejscu niż pierwotnie. To 
dlatego, jak opowiadają mieszkańcy Kolumny, dusza dziewczynki błąka 
się po okolicy i straszy w dworku. Ostatnim mieszkańcem pałacyku był 
nadleśniczy Jan Bryl. 

Trzeba przyznać, że dzięki leśnikom ta rezydencjonalna budowla od-
zyskała dawny blask, a leśne otoczenie podkreśla jej oryginalny charak-
ter i świetnie komponuje się z Kolumną sprzed lat, gdy rodziła się jej ka-
riera miasta – ogrodu. Dziś budowla widoczna od drogi wciąż wzbudza 
zainteresowanie i intryguje…

(RP)

Artur Fulde

Oryginalny zabytkowy witraż zachowany we wnętrzu siedziby 
Nadleśnictwa Kolumna
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Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - edycja 2022 skierowa-
ny jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie dzia-
łania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej 
diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską 
współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Głównym celem 
programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków 
kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych po-
przez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, 
realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich 
i wiejskich. 

W ramach programu ŁDK zaprosi do współpracy specjalistkę od 
badań jakościowych i ilościowych, doktorantkę Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Dzięki tej współpracy nauczymy się jak przeprowadzać badania 
potrzeb kulturalnych na określonej grupie mieszkańców. Wykorzystamy 
te umiejętności, aby w przyszłości samodzielnie w sposób profesjonal-
ny przygotowywać takie diagnozy. Diagnozy, które pomogą nam jeszcze 
lepiej i efektywniej kreować rzeczywistość pełną kultury i wspaniałych 
inicjatyw. W tej edycji programu przeprowadzimy badania fokusowe 
wśród mieszkańców Łasku – Kolumny. Chcemy w ten sposób wyraźnie 
wskazać, że ŁDK chce w sposób odpowiedzialny realizować swoją misję 
również w Kolumnie. Dzięki pomysłom, których niewątpliwie pojawi 
się mnóstwo podczas trwania programu, będziemy mogli jeszcze lepiej 
wspierać i rozwijać pasje, marzenia i pomysły mieszkańców Kolumny. 

KOLEJNY SUKcES ŁdK
ŁDK został beneficjentem prestiżowego programu Dom Kultury+, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 
DK+ to kolejny ważny krok na drodze naszej instytucji do jeszcze szerszej i lepszej współpracy z Narodowym Centrum 
Kultury. Należy zaznaczyć, że niedawno świętowaliśmy sukces związany z zakwalifikowaniem się do projektu Konwersja 
Cyfrowa Domów Kultury. Pierwszy raz w historii Domu Kultury zostajemy beneficjentem dwóch sztandarowych 
projektów realizowanych przez NCK. Nie ma wątpliwości, że dla ŁDK będzie to okres wytężonej pracy. 

To jest pierwszy krok do jednego z podstawowych założeń pracy 
ŁDK na nadchodzące lata. Dołożymy wszelkich starań, aby takich badań 
robić więcej, żeby dokładnie poznać oczekiwania mieszkańców wobec 
naszej instytucji. 

Rafał Stasiak

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu 
państwa. Duża jego część (38,34%) zostaje przekazana do gminy, 
w której został rozliczony. Złóż deklarację podatkową PIT  
za 2021 rok w Urzędzie Skarbowym w Łasku i wpisz gminę Łask 
jako miejsce zamieszkania.

Płacąc podatki w swoim miejscu zamieszkania wspierasz lokalną 
społeczność i decydujesz o realizowanych w gminie Łask przedsięwzię-
ciach. Rozliczając PIT w naszej gminie, współfinansujesz m.in. lokalne 
inwestycje, edukację dzieci, rekreację, sport, kulturę i wiele więcej.

Zameldowanie nie jest konieczne, wystarczy że mieszkasz w gminie 
Łask.

Regulacje dotyczące wyboru miejsca, w którym chcemy się rozli-
czyć, dotyczą zarówno osób pracujących na umowach cywilnopraw-
nych, umowach o pracę oraz przedsiębiorców.

MJ

ROZLIcZAMY PIT W NASZEJ gMINIE

KOSZE NA śMIEcI - NIE NA dROdZE
Urząd Miejski w Łasku zwraca się 
z apelem do właścicieli nieruchomości, 
którzy umieszczają pojemniki na odpady 
komunalne w pasach dróg gminnych, 
o zaprzestanie takich działań. 

Umieszczenie w sposób ciągły wszyst-
kich pojemników na odpady komunalne jest 
niezgodne z uchwalonym regulaminem utrzy-
mania czystości porządku na terenie gminy 
Łask, stanowiącym, iż pojemniki na odpady 

komunalne powinny być ustawione w miej-
scu umożliwiającym bezpośredni dojazd po-
jazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 
W przypadku braku miejsca umożliwiającego 
bezpośredni dojazd, pojemniki z odpadami po-
winny być wystawione zgodnie z harmonogra-
mem odbioru odpadów przed posesją, wyłącz-
nie w dniu odbioru odpadów komunalnych,  
nie powodując utrudnień w ruchu drogowym.

Należy pamiętać, że art. 39 ustawy o dro-
gach publicznych zabrania lokalizowania w pa-
sie drogowym urządzeń i przedmiotów bez 
zezwolenia zarządcy drogi. Niezastosowanie 
się do wymienionych przepisów, daje zarząd-
cy drogi prawo do wydania w drodze decyzji 
administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 
10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
liczonej za każdy rozpoczęty dzień.
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Towar w sklepie to pełnowartościowe produkty spożywcze o krótkiej 
dacie przydatności do spożycia przekazane przez producentów i przed-
siębiorstwa handlowe. Te, których data będzie się kończyła lada chwila, 
będą dorzucane do koszyka za jeden grosz.

- Karty przekażemy osobom spełniającym warunki, które określiła 
Fundacja „Dzielnia”, założyciel sklepu – mówi Monika Aleksandrowicz, 
kierująca GOPS Sędziejowice. - Za kilka tygodni, jak deklaruje „Dziel-
nia”, mobilna wersja sklepu będzie się regularnie pojawiała w gminie Sę-
dziejowice, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy znacz-
nie bliżej, bez konieczności dojeżdżania do Karsznic.

Zakupy w „Rampie” mogą robić osoby w trudnej sytuacji material-
nej, które w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pobiorą specjalną 
kartę. Uprawnieni do korzystania ze sklepu są również seniorzy powyżej 
70. roku życia oraz osoby doświadczone nagłym wypadkiem losowym, 
takim jak pożar, zalanie czy utrata pracy. Te ostatnie dwie grupy kartę 
uzyskają w Fundacji „Dzielnia”.

Gmina Sędziejowice jest jednym z czterech samorządów, które pod-
jęły współpracę. Pozostałe to miasto Zduńska Wola, gmina Zduńska 

SKLEP SOcJALNY „RAMPA”
Wkrótce także w gminie Sędziejowice

Mieszkańcy gminy Sędziejowice będą mogli skorzystać z pierwszego w regionie sklepu socjalnego. Sklep 
„Rampa” rozpoczął działalność na zduńskowolskim osiedlu Karsznice. Zakupy po cenach znacznie niższych niż 
rynkowe mogą w nim robić seniorzy oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pozyskał specjalne karty umożliwiające skorzystanie z oferty „Rampy”. 

Wola oraz gmina i miasto Szadek. Sklep mieści się w Zduńskiej Woli 
przy ul. Juliusza Sylli 1. Czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 9 
do 13, a we wtorki i czwartki od 14 do 18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
informację o śmierci Zdzisława 
Błońskiego (1950-2022), samorzą-
dowca, działacza społecznego, byłe-
go naczelnika i wójta gminy Sędzie-
jowice, który kierował jej rozwojem 
przez 28 lat. 

OdSZEdŁ ZdZISŁAW BŁOŃSKI

Rozpoczyna się sezon składania PIT. Do pracowników zaczynają 
trafiać druki PIT-11, które są podstawą do złożenia rocznego 
zeznania podatkowego. Od tego roku mieszkańcy gminy 
Sędziejowice mogą skorzystać nieodpłatnie z aplikacji do 
rozliczenia PIT online.

Aplikację można znaleźć na stronie głównej www.gminasedziejowi-
ce.eu. Korzystając z tego rozwiązania mieszkańcy mają możliwość prze-
kazania 1% podatku na rzecz organizacji i osób potrzebujących z gminy 
Sędziejowice – w aplikacji jest gotowa lista uprawnionych organizacji 
pożytku publicznego.

`Aplikacja ma formę online, nie trzeba jej instalować na swoim te-
lefonie czy komputerze. Korzystając z niej nie trzeba być ekspertem po-
datkowym, prawidłowo wypełnić PIT można dzięki specjalnie przygo-
towanym prostym pytaniom i poleceniom. Zeznanie wysyłamy online 
bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i otrzymujemy UPO – Urzędowe 
Potwierdzenie Odbioru na podany adres e-mail. 

Przy rozliczeniu należy pamiętać, aby wpisać faktyczny adres za-
mieszkania w gminie Sędziejowice, dzięki temu część podatków trafi do 
budżetu gminy i pozwoli realizować jej zadania. Dodatkowo, mieszkań-
cy mają możliwość sprawdzić jakie kwoty z ich podatku dochodowego 
trafiają do budżetu gminy i na co są wydawane. Od ubiegłego roku działa 

ROZLIcZ PIT ZE SWOJĄ gMINĄ

Kalkulator Mieszkańca, to także narzędzie online, można z niego skorzy-
stać pod adresem www.sedziejowice.budzetyjst.pl/#kalkulator.

Projekt „Wspieraj lokalnie”, dzięki któremu mieszkańcy gminy 
mogą używać bezpłatnie oprogramowania do rozliczania PIT, realizowa-
ny jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współ-
pracy z „PITax.pl Łatwe podatki”.

Pogrążonej w żałobie rodzinie, bliskim 

i przyjaciołom najszczersze wyrazy współczu-

cia składają przewodniczący Rady Gminy Jaro-

sław Bartczak wraz z radnymi oraz wójt gminy 

Sędziejowice Dariusz Cieślak wraz z pracow-

nikami Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

oraz sołtysi sołectw gminy Sędziejowice.
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Rekordowe 19.513,18 zł udało się zebrać podczas tegorocznego 
30. Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy w gminie 
Sędziejowice. - To łączna suma zbiórki prowadzonej przez 
wolontariuszy, wpłat online, zabawy „Daję więcej!” i „fantówki”, 
którą przeprowadziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury – 
wyjaśnia Izabela Kuźniak, szefująca sędziejowickim sztabem.

Wynik jest tym bardziej imponujący, że rok był trudny. Poza kry-
zysem wywołanym pandemią i galopującą inflacją, mieszkańcy gminy 
dotknięci zostali też niszczycielską wichurą, która poczyniła w lipcu 
2021 r. ogromne szkody. - Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariu-
szom i osobom wspierającym zbiórkę pieniędzy, a przede wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali pieniądze na WOŚP dla zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci – dodaje 
Izabela Kuźniak.

Fotorelacja z finału autorstwa Agnieszki Kapuścińskiej.
  

REKORdOWA ZBIóRKA NA WOśP
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Jubileusz obchodzili Państwo: Zofia 
i Jerzy Chojnaccy, Mirosława i Tadeusz  
Drygowscy,  Henryka i  Jan Gała ,  
Barbara i Stanisław Kaczmarek, Krystyna  

i Stanisław Kępscy, Grażyna i Jan Krata, Henryka i Zygmunt Kubiak, Halina  
i Zdzisław Łascy, Henryka i Wacław Materka, Janina i Henryk Mikła,  
Barbara i Zdzisław Mielczarek, Cyryla i Kazimierz Stępnik, Marianna  
i Zdzisław Szczepańscy, Irena i Jan Trojanowscy oraz Irena i Krzysztof  
Ziółkowscy.

MEdALE dLA MAŁŻONKóW
Uroczystość wręczenia medali odbyła się w dniu 3 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Podczas uroczystości, w której udział wzięli wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławo-
mir Stępnik, sekretarz gminy Agnieszka Galuś oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Aneta Namirowska, Jubilaci zostali odznaczeni 
przez wójta gminy Widawa Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszystkim parom małżeńskim gratulujemy pięknego jubile-
uszu i życzymy kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu  
i miłości.

Mirosława i Tadeusz Drygowscy

Barbara i Stanisław Kaczmarek

Grażyna i Jan Krata

Henryka i Jan Gała

Krystyna i Stanisław Kępscy

Henryka i Zygmunt Kubiak
20
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MEdALE dLA MAŁŻONKóW

Muzycy orkiestry pod okiem nowej kapelmistrz ćwiczą od niespełna 
9 miesięcy. W tym czasie wzbogacili swój repertuar o wiele ciekawych 
i znanych melodii. Podczas koncertów można było usłyszeć między inny-
mi: „Jest taki dzień”, „Zaśnij dziecino”, „Maleńka miłość” czy „Przekaż-
my sobie znak pokoju”. Podczas obu koncertów kościoły wypełniły się po 
brzegi słuchaczami, a każde wykonanie nagradzano gromkimi brawami.

Widawska orkiestra nie poprzestaje na koncertach noworocznych 
i już przygotowuje nowy repertuar na zbliżający się koncert z okazji 
Dnia Kobiet. Będzie to kolejne wielkie wydarzenie w historii orkiestry, 
gdyż muzycy mają wystąpić z kolejnymi nowymi utworami i w zupełnie 
nowych mundurach. Został już opracowany wzór nowych mundurów, 
aktualnie trwa proces szycia miarowego. 

W ostatnich miesiącach nastąpił ogromny rozwój orkiestry: orkiestra 
zyskała nową osobowość - działa teraz w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Widawie. Zatrudniono nowego kapelmistrza, przeprowadzono nabór 
wśród dzieci i młodzieży (aktualnie naukę gry na instrumentach pobiera 

KONcERTY WIdAWSKIEJ ORKIESTRY
W niedzielę, 16 stycznia br., widawska orkiestra dęta wystąpiła pod batutą kapelmistrz Anny Smolarek-Łągiewczyk 
w koncercie noworocznym zatytułowanym „Przekażmy sobie znak pokoju”. W repertuarze znalazły się utwory 
o tematyce świątecznej, a także najpiękniejsze polskie pastorałki. Orkiestrze towarzyszył Zespół śpiewaczy 
„Widawianki” przygotowany przez Marka Czapińskiego oraz solistki z GOK w Widawie wraz z instruktor Blandyną 
Ciszewską. Wykonawcy zaprezentowali swoje umiejętności w dwóch odsłonach: w kościele parafialnym w Widawie 
i Restarzewie. Tegoroczne koncerty były wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy wszyscy wykonawcy wystąpili w takim 
połączeniu, prezentując nowy repertuar. 

20 uczniów), zakupiono instrumenty za ponad 40 tysięcy złotych (flet 
poprzeczny, klarnety, saksofony, puzon, bęben marszowy, werbel mar-
szowy, zestaw perkusyjny), a także umundurowanie wraz z kurtkami za 
około 30 tysięcy złotych. Większość z tych zakupów była możliwa dzięki 
przychylności wójta gminy Widawa i dyrektora GOK.

Doskonale układa się także współpraca z innymi organizacjami, któ-
rym na sercu leży dobro orkiestr, tj. z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz 
Wspólnotą Gruntową w Widawie, ŁSSE. Dzięki dobrej współpracy 
i wsparciu płynącemu z każdej strony, orkiestra zyskała dobre warunki 
rozwoju. W planach na ten rok muzycy mają, oprócz oczywiście wy-
stępów podczas uroczystości, także warsztaty muzyczne oraz warsztaty 
musztry marszowej. Orkiestra nieustannie się rozwija i zyskuje uznanie 
wśród szerokiej rzeszy społeczeństwa. Trzeba przyznać, że uroczystości 
gminne, strażackie czy kościelne bez oprawy muzycznej orkiestry, nie 
mają tej wyjątkowej aury, dlatego cieszymy się, że widawska orkiestra 
tak prężnie się rozwija dla dobra całej społeczności gminy.

Halina i Zdzisław Łascy

Barbara i Zdzisław Mielczarek

Henryka i Wacław Materka

Janina i Henryk Mikła

19
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SZEśĆ WIEKóW ŁASKU
Rozpoczynający się okres obchodów 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu jest doskonałą okazją do refleksji 
nad przeszłością grodu nad Grabią, poznania historii ludzi, którzy go założyli, rozwijali, kształtowali na przestrzeni 
wieków jego tożsamość i tradycję. Jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa i naszym obowiązkiem jest je pielęgnować 
oraz rozwijać. To zadanie musimy realizować jako wspólnota, ale również indywidualnie. 

Niniejsze rozważania nie aspirują oczywiście do roli gruntownej 
analizy historii Łasku. Mają stanowić raczej zaprezentowanie najważ-
niejszych aspektów w dziejach miasta i jego mieszkańców, być pewnym 
wprowadzeniem i zachętą do samodzielnego pogłębienia wiedzy o prze-
szłości naszej miejscowości. Z oczywistych względów, szczególnie za-
akcentowana zostanie okoliczność samej lokacji miasta, a także rola jego 
założycieli i pierwszych właścicieli, przede wszystkim ich najwybitniej-
szego przedstawiciela, prymasa i kanclerza Jana Łaskiego. 

Początki miasta giną w mrokach dziejów. Na temat jego genezy ist-
nieje wiele ciekawych hipotez, często działających na wyobraźnię, są 
one jednak odrzucane przez historyków z powodu braku odniesienia 
w źródłach. Analiza naukowa znalezisk archeologicznych pozwala dato-
wać najstarsze ślady osadnictwa w tym rejonie na ponad trzy tysiące lat 
p.n.e. Pochodzą z epoki brązu oraz żelaza i reprezentują kulturę łużycką. 
Inne wykopaliska wskazują, że osada rzemieślniczo-handlowa nazwana 
później Łaskiem, usytuowana na terenie kasztelanii sieradzkiej nad rze-
ką Grabią, powstała najprawdopodobniej w XI w. Poświadcza to tzw. 
skarb łaski, czyli około dwóch tysięcy monet z lat dwudziestych X w. 
i trzydziestych XI stulecia, odkrytych na rubieżach miasta przy drodze 
do pobliskich Pabianic.

Pierwsza wiadomość w źródłach pisanych o Łasku pochodzi z 1356 r. 
i dotyczy fundacji kościoła, ale jego nazwa – Lasko – pojawiła się dopie-
ro dekadę później. Jej geneza nie jest do końca rozstrzygnięta, a badacze 
przytaczają mniej lub bardziej prawdopodobne teorie. 

Najbliższą prawdy, wydaje się być koncepcja, poparta przez licznych 
historyków i językoznawców, mówiąca o pochodzeniu od wyrazu łaz, 
oznaczającego teren po wykarczowanym lub wypalonym lesie i użytko-
wanym jako grunt uprawny. 

Miejscowość została nabyta w połowie XIV w. przez rodzinę Kro-
wickich herbu Korab, wywodzącą się z dawnej ziemi kaliskiej. Niejasne 
są okoliczności, w jakich ów rycerski ród wszedł w posiadanie Łasku. 
Zapewne aktem królewskiego nadania lub drogą kupna. 

Pierwszym znanym z imienia właścicielem dóbr był Michał z Kro-
wicy. Przekazał je w spadku synowi Wojciechowi pełniącemu godność 
kasztelana lędzkiego, który uznawany jest za protoplastę łaskiej gałęzi 
tej rodziny. Do roku 1515 zachowało się kilka adnotacji genealogicznych 
jej dotyczących, zachowanych w kodeksie kroniki Galla Anonima. Do-
wiadujemy się z nich, że Wojciech, zakończywszy swój żywot 3 marca 1417 r., 
pozostawił po sobie pięciu synów. Jego sukcesorem został Jan, chorą-
ży sieradzki. Tenże Jan postanowił przekształcić swoją dziedziczną wieś 
Łask w miasto, by przysporzyć chwały oraz bogactwa Korabitom, i ów 
cel dość szybko zrealizował. W uznaniu zasług położonych podczas wo-
jen z Krzyżakami, być może także pod Grunwaldem, otrzymał w 1422 r. 
od króla Władysława Jagiełły akt lokacyjny na założenie miasta na pra-
wie średzkim. Stosowny dokument monarcha wystawił prawdopodob-
nie 27 września tegoż roku w obozie wojennym nad jeziorem mełneń-
skim. Łaskowi udzielono immunitetu zwalniającego z uiszczania danin 
na rzecz państwa i panującego. Przyznano także prawo do odbywania 
cotygodniowych targów w poniedziałki i dorocznego jarmarku w dzień 
św. Franciszka (4 października), później przeniesione na św. Michała (29 
września).

Prawo średzkie, na którym oparte zostało nowe miasto, stanowiło 
odmianę prawa niemieckiego, ukształtowaną w XIII wieku. Według jego 
przepisów władzę sprawował sołtys lub wójt dziedziczny wraz z ławni-
kami, a miasto posiadało samorząd, ograniczoną autonomię i sądownic-
two. Na mocy dokumentu wystawionego przez Jana, pierwszym wójtem 
Łasku w 1424 r. został Maciej Krówka z Grodźca, któremu właściciel 
miasta przekazał uprawnienia sądowe, zrzekając się tym samym prawa 
do ingerowania w wewnętrzne sprawy mieszkańców. Od tej pory, na 
mocy uchwał rady miejskiej, Łask mógł stanowić w pewnym zakresie 
swoje własne normy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa, sprawy tar-
gowe, a nawet kwestie obyczajowe.

Mimo że Łask stał się miastem, to przez długi czas nadal przypo-
minał wieś i rozwijał się z trudem, wbrew planom i założeniom jego 
właścicieli. Powolne przeobrażenia przyspieszył przywilej króla Alek-
sandra Jagiellończyka z 1504 r., umożliwiający powiększenie miasta, 
a nawet – co ostatecznie nie nastąpiło – jego relokację na inny teren. 
Jednocześnie monarcha zwolnił mieszczan z wszelkich opłat i ceł na 
okres dwudziestu lat. 

Rozwój miasta w XV i XVI w. odcisnął się nie tylko na poprawie 
sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców, ale też na nowym kształcie 
urbanistycznym. Wyznaczono rynek otoczony domami mieszczan oraz 
wybudowano ratusz. Łask nie posiadał obwarowań. Centralna zabudowa 
przechodziła w przedmieścia o półwiejskim charakterze, otoczone pola-
mi uprawnymi. Gęste rozmieszczenie drewnianych budynków sprzyjało 
pożarom, które wielokrotnie niszczyły miasto. 

Od tego czasu datuje się rozwój cechów rzemieślniczych: szewców, 
garncarzy, piwowarów, kowali i innych. Organizacje cechowe spełniały 
bardzo ważną rolę w życiu miasta – to przede wszystkim ich przedstawi-
ciele tworzyli patrycjat miejski, decydowali o wyborze wójta, radnych, 
ławników. Innym czynnikiem determinującym rozkwit gospodarczy gro-
du nad Grabią było położenie przy przecinających się traktach z Piotrko-
wa do Szadku, Uniejowa i Sieradza. 

Dopiero po nadaniu praw lokacyjnych Łask stał się główną siedzibą 
rodziny Krowickich, a jej członkowie zaczęli wkrótce używać nazwiska 
Łaski bądź z Łasku - pochodzącego od nazwy miasta. Jednakże w myśl 
wiodących prądów w ówczesnej kulturze szlacheckiej, przedstawiciele 
rodu rozpowszechniali także mit głoszący alochtoniczne pochodzenie. 
Zgodnie z jego treścią, Łascy mieli wywodzić swe korzenie od normań-
skiej rodziny de Lacy, której nazwisko pisano niekiedy Lascy. Niejaki 
Albert de Lascy, zostawszy wypędzonym z Anglii, osiadł ponoć w Pol-
sce w pierwszej połowie XII w., za rządów Bolesława Krzywoustego. 
Ową legendę zanotował w jednym ze swoich dzieł staropolski dziejopis, 
ks. Stefan Damalewicz: „[…] ród Lascych w Polsce szeroko się rozkrze-
wił. Od niego bowiem wszyscy Korabici początek w Polsce wzięli, gdyż 
Albert dawny herb swój dwa lwy naprzeciw siebie stojące, w ten sposób 
zmienił: że na pamiątkę burzy morskiej, która go do Polski zapędziła, 
okręt czyli korab, z masztem pojedynczym po środku nawy stojącym, 
i dwiema lwiemi głowami przód i tył jego zdobiącemi, na tarczy wyobra-
zić rozkazał”. Jak zauważa prof. Piotr Tafiłowski, geneza tej opowieści 
sięga zapewne ostatniego ćwierćwiecza XVI stulecia, kiedy Olbracht Ła-
ski (1536-1604) pojął za żonę Sabinę de Sévé, Francuzkę wywodzącą 
się z rodu de Lacy. Wówczas podobieństwo nazwisk z normańską ro-
dziną stało się bodźcem do wyprowadzenia cudzoziemskiej genealogii 
Łaskich.

Łukasz Mikła
ciąg dalszy w następnym numerze

Łukasz Mikła
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Muzeum Historii Łasku każdego roku przekazuje dokumenty 
oraz inne obiekty do konserwacji, którą zajmuje się Agnieszka 
Ciesielska z Konserwacji Dzieł Sztuki z Włocławka. W ubiegłym 
roku do gablot powróciły następujące muzealia:
- Księga szpitalna z lat 1945-1946 to bezcenne źródło wiedzy o łaskim 
szpitalu w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej. 
Ciekawe są daty pierwszych pacjentów z księgi, bowiem Józef Kurek 
przyjęty został 17 stycznia 1945 r., natomiast drugiego przyjęto miesiąc 
później – 4 lutego. Przerwa ta spowodowana była zniszczeniem wypo-
sażenia szpitala przez wycofujących się hitlerowców. Drugim pacjentem 
był Rudolf Beckert w wieku 35 lat, który podpisany został jako „niewol-
nik niemiecki”. Na pierwszych kartach często pojawiają się osoby z ra-
nami w wyniku postrzału lub eksplozji, co jest skutkiem pozostawionego 
lub zgubionego przez wojska uzbrojenia w styczniu 1945 r.
- List Czeladniczy Zgromadzenia Czeladzi Ślusarskich w m. Łodzi, na 
podstawie którego Józef Podwysocki urodzony w Lutomiersku został 

MUZEALIA PO KONSERWAcJI

- List Majstrowski Urzędu Starszych Zgromadzenia Majstrów Szew-
skich Miasta Łasku, Leona Skotlewskiego, który w dniu 7 grudnia 1927 r. 
uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu szewca. List wydruko-
wany został w Pabianicach i dlatego w ozdobnej ramce umieszczone zo-
stały charakterystyczne symbole i punkty tego miasta m.in.: trzy korony, 
zamek czyli dwór kapituły krakowskiej oraz kościoły i jeden z zakładów 
włókienniczych. 
- Dyplom Straży Pożarnej w Łasku Stefana Sałacińskiego, zastępcy na-
czelnika Straży Pożarnej w Łasku. Wyróżnienie to otrzymał za zajęcie 
wraz z grupą 17 druhów II miejsca na zawodach wojewódzkich w Łodzi 
26 września 1928 r. 
- Telegram pocztowy z 19 marca 1934 r. przysłany przez wójta i pracow-
ników Zarządu Gminy Bałucz z życzeniami imieninowymi dla adresata. 
Telegram zdobią grafiki ukazujące marszałków Józefa Poniatowskiego, 
Józefa Piłsudskiego oraz najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski, 
m.in.: bitwę pod Grunwaldem, odsiecz wiedeńską, powstanie styczniowe 
czy wojnę polsko-bolszewicką. 
- Pochwalne Uznanie Władysława Kubika z Górek Grabieńskich za 
„dobrą pielęgnację konia doprowadzonego do wiosennego przeglądu  
1939 r.”. Tak mieszkaniec powiatu łaskiego został doceniony przez same-
go dowódcę okręgu korpusu nr VI w Łodzi, generała brygady Wiktora  
Thommée. 

Do konserwacji trafił również przybornik do pielęgnacji paznokci 
z lat przedwojennych, w którym znajdują się podstawowe kosmetyczne 
akcesoria, np. pilniczek. Wszystkie rękojeści wykonane są z kości (naj-
pewniej słoniowej), co nadaje im niezwykłej trwałości.

W tym roku, specjalnie z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, 
do konserwacji oddano plan Łasku z lat 30. XX w. Jest on na tyle in-
teresujący, gdyż ukazuje planowane ulice. Część z nich pokrywa się 
z dzisiejszymi, ale niektóre nie zostały zrealizowane. Jak mógł wyglądać 
Łask według planistów sprzed ok. 90 lat? To będzie można zobaczyć już 
w czerwcu. Wykonanie tej pracy nie byłoby możliwe bez finansowego 
wkładu członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, prof. Jacka Ku-
śmierka, który już od kilku lat wspiera działania towarzystwa i muzeum. 

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku – Muzeum Historii Łasku

Dyplom Stefana Sałacińskiego z 26 sierpnia 1928 r.

List Majstrowski Leona Skotlewskiego z 7 grudnia 1927 r.

Telegram z 19 marca 1937 r.

przyjęty do kasy wsparcia i w poczet zgromadzenia. Dokument podpisa-
ny 13 października 1912 r. kończy się następującymi radami: „Uprasza-
my wszelkie zgromadzenia czeladzi ślusarskich w Cesarstwie jak rów-
nież i zagranicą o udzielenie mu w każdym razie dobrej rady i służyć mu 
dobrym przykładem”. Pismo to sporządzone zostało w trzech językach: 
rosyjskim, polskim i niemieckim, a całość ozdobiona jest elementami 
charakterystycznymi dla cechu rzemiosł w tym m.in.: dwa skrzyżowane 
klucze – symbol cechu ślusarskiego. Nad całością umiejscowiono dwu-
głowego, czarnego, carskiego orła. 
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Rzeczywiście Profesor jest znakomitym mówcą i gawędziarzem, po-
trafiącym w przystępny sposób opowiadać o wielkich Polakach, a także 
swojej „małej ojczyźnie”. Łask jest bezustannie obecny w jego bada-
niach, poprzez losy grodu nad Grabią i swojej rodziny potrafi opowiadać 
o dziejach naszej ojczyzny.

Coś magicznego jest w Łasku, co przyciąga wielu ludzi i wiąże ich 
na zawsze z tym miastem. Nawet ci, którzy wyjechali z Łasku, miasto to 
zachowują w sercu na zawsze. Profesor Marek Koter, znakomity geograf 
który zwiedził kawał świata, a od dawna mieszka w Łodzi, swój rodzinny 
Łask traktuje z wielkim oddaniem i sentymentem. Choć w kręgu zainte-
resowań Profesora były inne tematy, poświęcił sporo uwagi rozwojowi 
urbanistycznemu miasta, o czym pisał w artykułach i co przed laty przed-
stawił podczas spotkania w Muzeum Historii Łasku.

NIE ZAPOMNIELI O ŁASKU
Pani Wanda z Łasku napisała, że jest fanką profesora M. M. Drozdowskiego 
i podziwia go za niespożytą energię, patriotyzm i kult rodziny. „Kilka lat temu 
uczestniczyłam w Pabianicach w promocji jednej z książek Profesora, który 
zaskoczył wszystkich opowieścią o swojej rodzinie i grą na pianinie. Tak, tak - Profesor na scenie grał patriotyczne 
utwory swojej młodości i choć mogłabym być jego córką, uległam całkowicie magii tego nietypowego wydarzenia, 
a utwory sprzed kilkudziesięciu laty stały się moimi ulubionymi, które długo nuciłam”.

Lech Sosnowski

Eugeniusz Iwanicki

Prof. Marek Koter podczas spotkania z mieszkańcami Łasku, 2014 r.

wielu mieszkańców, miał przyjaciół, jak choćby malarza Ireneusza Ol-
szewskiego czy germanistę i dziennikarza Jana Janiszewskiego. Przez 
lata chętnie współpracował z „Panoramą”. Gdy na lato zjeżdżał z Ło-
dzi na Utratę, zaglądałem do niego od czasu do czasu. Ponieważ był 
zasiedziałym łaskowianinem i znał niejako od podszewki wiele spraw, 
a szczególnie ludzi, chętnie dzielił się ze mną swoją wiedzą i celnymi 
obserwacjami. Ja z kolei opowiadałem mu o tym, co obecnie dzieje się 
w Łasku. Tej wiedzy był spragniony do śmierci.

Łasku, a właściwie Kolumny, nigdy nie zapomniał także poeta Ra-
fał Orlewski. Losy rzuciły go do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie przez 
wiele lat był nauczycielem. Trybunalski gród uhonorował go wieloma 
nagrodami, ale Kolumna zawsze była na pierwszym miejscu. Ta dzielni-
ca Łasku zawdzięcza mu wiele barwnych opowieści o ludziach, szcze-
gólnie tych z harcerską lilijką. Drukował swoje wspomnienia w „Panora-
mie”, bezustannie wracał w poezji do kolumnieńskich lat młodości. Ko-
respondowaliśmy przez lata, interesował się życiem kulturalnym Łasku, 
utrzymywał kontakt także z dyr. Biblioteki Publicznej Krystyną Kosierb. 
Złakniony wiedzy o grodzie nad Grabią pochłaniał wszystkie kolejne 
wydawnictwa książkowe i naszą „Panoramę”, którą mu wysyłałem.

Odwiedziłem kiedyś w łódzkim domu słynnego handlowca Lecha 
Sosnowskiego. Pochodził w Łasku z powszechnie szanowanej rodziny, 
zasłużonej dla grodu nad Grabią. Pan Lech opowiadał o swojej karie-
rze, o związkach z Łaskiem, w którym zaczynał pracę jako handlowiec. 
W pewnym momencie był on postacią tak znaną w kraju, że mógł z po-
wodzeniem zostać ministrem handlu. Znał doskonale swoją wartość,  
ale przywiązany był do Łodzi i Łasku. Długo rozmawialiśmy na ten te-
mat. Łask całe życie był w jego sercu i to nie tylko z racji sentymentalnej 
młodości…

Stanisław Barcz

Eugeniusz Iwanicki nie urodził się w Łasku, powojenne losy rzu-
ciły jego rodzinę w te strony i zamieszkali na Utracie. Ten znakomity 
dziennikarz i pisarz, autor wielu powieści, ale i książek poświęconych 
Łaskowi, gród nad Grabią traktował jako swoje rodzinne miasto. Z wiel-
kim sentymentem wspominał młodość spędzoną na Utracie, a potem już 
dorosłe życie zawodowe związane głównie z pobliską Łodzią (pracował 
m.in. w tygodniku „Odgłosy”), ale zawsze powracał nad Grabię. Tu znał 
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Inflacja oznacza spadek wartości pieniądza w czasie ze względu 
na wzrost cen. Za rosnącymi cenami zwykle podąża też wzrost wyna-
grodzeń. Można by więc pomyśleć, że inflacja to dobra wiadomość dla 
kredytobiorców, bo łatwiej będzie im spłacić zaciągnięte pożyczki. Nic 
bardziej mylnego. Banki, aby zabezpieczyć się przed wzrostem ryzyka 
kredytowego i tym samym potencjalnych opóźnień w spłacie zobowią-
zań podnoszą marżę. Swoje dokłada także wzrost poziomu stóp procen-
towych, wprost przekładający się na oprocentowanie kredytów. W efek-
cie, wysoka inflacja, z która mamy obecnie do czynienia zwiększa realny 
koszt zobowiązania. 

Oczywiście nie zawsze można obejść się bez kredytu lub odło-
żyć jego zaciągnięcie w czasie do chwili, gdy poziom inflacji opadnie. 
Zwłaszcza, że zdaniem ekonomistów podwyższony wskaźnik inflacji 
może utrzymać się jeszcze przez co najmniej dwa lata. Jeśli rozważasz 
wzięcie kredytu, zrób to w sposób świadomy i rozsądny. Skonsultuj się 
z kompetentnymi osobami i rozważ wszystkie możliwości. Najlepiej w 7 
krokach: 
1.   Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu starannie przeanalizuj ofertę 

produktów kredytowych dostępnych na rynku i wybierz taki produkt, 
który najlepiej odpowiada twoim aktualnym potrzebom.

2.   Zawsze upewniaj się, że dobrze rozumiesz mechanizm działania pro-
duktu kredytowego, na który się decydujesz – jeśli go nie rozumiesz, 
poproś pracownika banku o ponowne wyjaśnienie.

3.   Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki pamiętaj, by dokład-
nie przeanalizować wszystkie koszty oferowanego produktu – pod 
uwagę weź także części zmienne oprocentowania kredytu. Pomoże 
ci w tym wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Opro-
centowania. To całkowity koszt danego kredytu lub pożyczki w pro-
centach w ciągu roku. Miara ta pozwala w bardzo łatwy sposób po-
równać koszty kredytu, umożliwiając wybranie takiej oferty, która 
rzeczywiście jest najtańsza.

4.   Zakupy na kredyt rób rozważnie – zastanów się, czy rzeczy, na które 
decydujesz się „pod wpływem chwili” są Ci naprawdę potrzebne.

5.   Pamiętaj, by regularnie kontrolować poziom swojego zadłużenia – 
monitoruj stan swojego zadłużenia i planuj swój budżet tak, by po-
siadać choćby niewielkie zabezpieczenie finansowe.

6.   Nie zaciągaj nowego długu na spłatę starego – w ostateczności skon-
soliduj wszystkie swoje długi w jeden kredyt i regularnie go spłacaj.

7.   Rozsądnie wybieraj instytucję w jakiej zaciągasz zobowiązania – 

Wzrost cen produktów i usług, a w konsekwencji stóp procentowych nie pozostaje bez wpływu na sytuację kredytobiorców. Raty 
zobowiązań już poszły w górę, a w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych podwyżek. W obecnej sytuacji warto dobrze 
zastanowić się przed zaciągnięciem kredytu i pogłębić swoją wiedzę finansową, aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. 
I to bez względu czy myślimy o kredycie hipotecznym, gotówkowym czy samochodowym.

Kampania edukacyjno-informacyjna Zrozumieć inflację i stopy procentowe 
jest organizowana przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpra-
cy ze Związkiem Banków Polskich i największymi polskimi bankami – uczestniczy 
w niej 15 banków i 2 zrzeszenia bankowości spółdzielczej. Jej celem jest przekazy-
wanie klientom w przystępny sposób rzetelnej wiedzy na temat różnic w charakte-
rystyce kredytów hipotecznych o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz wpływie 
inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.bankiwpolsce.pl/inflacja,  
na stronach Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości 
oraz w serwisach internetowych banków

pamiętaj, że zaciąganie kredytów w banku wiąże się z mniejszym 
poziomem ryzyka, niż wzięcie tzw. „chwilówki” w niesprawdzonej 
instytucji pożyczkowej, umożliwiając wybranie takiej oferty, która 
rzeczywiście jest najtańsza. 

7 RAd dLA ROZSĄdNEgO KREdYTOBIORcY

Tradycja świętowania kolęd i kolędowania w Polsce jest bardzo 
bogata. Z każdym rozpoczynającym się nowym rokiem senio-
rzy w styczniu organizują kameralne spotkanie przy świątecz-
nej choince i śpiewie pięknych polskich kolęd, które przedłużają 
okres świąt Bożego Narodzenia.

Takie spotkanie zorganizował Zarząd PZERiI Oddział Rejono-
wy w Łasku, które odbyło się w uroczej świątecznej atmosferze 
w Łaskim Domu Kultury w dniu 19 stycznia br.

To wielka radość, że w tych trudnych czasach pandemii seniorzy 
mogą się spotkać we własnym gronie, ciesząc się śpiewem pięknych 
polskich kolęd i pastorałek. Skąd się wzięły w naszej tradycji – o tym 
przy okazji wspomniała przewodnicząca związku Mirosława Klep-
czyńska.

(MK)

JESZcZE W śWIĄTEcZNEJ ATMOSFERZE
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„śmiech jest ćwiczeniem fizycznym wielce dla zdrowia 
korzystnym” – mawiał Arystoteles. Rok 2022 rozpoczęliśmy 
więc nowością - w Łaskim Domu Kultury gośćmi wydarzenia 
byli stand-uperzy: Paweł Chałupka i Adam Gajda. I to nie były 
ćwiczenia! Bo właśnie tak nazywa się nowy program, który 
mogliśmy oglądać na sali widowiskowej. 

Paweł Chałupka jest znany ze zdobywania serc i uśmiechów widzów 
dzięki swoim opowieściom z czasów pracy w gastronomii. Właśnie kilka 
lat temu postanowił porzucić rękawice kucharskie i zacząć robić to co 
kocha - rozbawiać ludzi. Według recenzji wystawionych przez publicz-
ność był to dobry krok! Prowadzącym był Adam Gajda, nasz łaskowia-

śMIEcH JEST ĆWIcZENIEM FIZYcZNYM…

Oberschlesien, czyli śląski industrial metal zawitał do Łaskiego 
Domu Kultury, nasze miasto gościło ostre brzmienia w środku 
zimy. Grupa powstała w 2008 roku w Piekarach śląskich 
z inicjatywy Marcela Różanki. W swej twórczości formacja 
posługuje się językiem śląskim.

W 2012 roku zespół wziął udział w czwartej edycji talent show 
„Must Be the Music. Tylko muzyka” emitowanego na antenie telewizji 
Polsat. Grupa zajęła drugie miejsce w tymże konkursie.

Zespół zagrał setki koncertów na wszystkich największych festi-
walach w Polsce i za granicą, gdzie jest entuzjastycznie przyjmowany 
krzewiąc jednocześnie śląską tożsamość, kulturę i język śląski, co jest 
głównym założeniem i ideą grupy. Zespół ma na koncie cztery płyty, 
z których ostatnia, wydana niedawno (grudzień 2021 r.) Oberschlesien 
IV zebrała bardzo dobre recenzje. Grupa bardzo dba o oprawę wizualną 
i pirotechniczną, dlatego oprócz muzycznych wrażeń, licznie przybyła 
publiczność była świadkiem oryginalnego i porywającego show.

2 lutego br. do ŁDK przyjechali fani ostrych brzmień z całego regio-
nu. Oberschlesien nie zawiodło ich oczekiwań i zaprezentowało przekro-
jowy materiał złożony z wybranych utworów powstałych na przestrzeni 
całej kariery zespołu. Z najnowszej płyty nie mogło zabraknąć utworu 
„Annaberg” nawiązującego do powstań śląskich. 

Koncert trwał prawie dwie godziny, a po nim muzycy długo rozma-
wiali z fanami, podpisywali płyty oraz robili wspólne zdjęcia. To był 
bardzo gorący, głośny i widowiskowy wieczór z bardzo dobrą muzyką.

Michał Jędrasik

OBERScHLESIEN W ŁdK

nin, który z zamiłowania jest wyśmienitym komikiem! Interakcja obu 
panów z publicznością, rewelacyjne poczucie humoru, wywołały ogrom-
ne zadowolenie licznie przybyłej widowni. Adam wraz z Pawłem Cha-
łupką stworzyli duet idealny, świetnie bawiąc się z publicznością, a to 
wszystko dzięki ogromnej dawce humoru. 

Po zakończonym wydarzeniu była możliwość zrobienia wspólnego 
zdjęcia, rozmowy z artystami. Padały pytania: kiedy kolejne spotkanie? 
Czy jest szansa na kolejne spotkanie? ŁDK postanowił więc iść za cio-
sem i zabrał się za organizację kolejnego stand-upu. Już 17 marca Łaski 
Dom Kultury odwiedzi Piotrek Szumowski, a prowadzącym będzie zno-
wu nasz łaskowianin Adam Gajda! 

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

Ważniejsze imprezy kulturalne w marcu
kulturalne

sportowe

Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat: 
- 15 marca br. mija termin wniesienia I raty 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
na 2022 r. dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające wymienione podatki. Wpła-
tę należy dokonać na indywidualny rachunek 
bankowy, podany w decyzji podatkowej
- 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za I kwartał 2022 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe dot. tej opłaty
- 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty 
za użytkowanie wieczyste na 2022 r. Wysokość 
opłaty rocznej pozostaje bez zmian.

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, 
w odniesieniu do nieruchomości oddanych na 
cele mieszkaniowe, płatne są do 31 marca br. 
Wysokość opłaty przekształceniowej za rok 
2022 pozostaje bez zmian.
- 30 kwietnia br. mija termin wniesienia opłaty 
od posiadania psów na 2022 r. Opłata od posia-
dania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest 
jednorazowo bez wezwania. 

Wpłaty dot. opłaty od posiadania psów 
i użytkowania wieczystego należy dokonać na 
rachunek:

Bank PEKAO S.A. I O/Łask 
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO 
S.A. I O/Łask nie będzie pobierana prowizja 
bankowa.

Uprasza się o zwrócenie uwagi na do-
konywanie wpłat na poprawne numery 
kont bankowych, gdyż konta indywidualne 
dotyczą konkretnych należności i są róż-
ne dla wpłat podatków i opłaty za odpady  
komunalne.

BURMISTRZ  
INFORMUJE

Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja 
na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli 
i szkół podstawowych, prowadzonych 
przez gminę Łask.

15 marca 2022 r. rozpoczyna się w łaskiej 
gminie rekrutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz klas pierwszych szkół podstawowych 

RUSZA REKRUTAcJA na rok szkolny 2022/2023, dla których gmina 
Łask jest organem prowadzącym. W gminie 
Łask prowadzony jest nabór elektroniczny. 
Prosimy o składanie wniosków w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem aplikacji „Nabór” 
dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.
pl/jst/lask/rejestr.aspx (wybór z menu po lewej 
stronie Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się  
15 marca 2022 r. o godz. 8 i potrwa do dnia  
31 marca 2022 r., do godz. 15. Szczegółowe 
informacje na temat rekrutacji znajdują się na 
stronach internetowych przedszkoli i szkół pod-
stawowych prowadzonych przez gminę Łask. 

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa malarstwa 

Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej  
pt. „Taki pejzaż...” 

marzec BP w Łasku BP w Łasku 

2. Koncert zespołów  
L. Stadt i Heima 

1 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

3. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - dr Adam 
Raszewski „Jak nas widzą - 
wizerunek Polski i Polaków 
w oczach cudzoziemców” 

1 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

4. Ogłoszenie konkursu 
plastycznego z okazji  
Dnia Dzikiej Przyrody 

3 BP w Łasku BP w Łasku 

5. Tydzień Beauty w bibliotece 
- cykl spotkań poświęcony 
zdrowiu i urodzie z okazji 
Dnia Kobiet 

7-11 BP w Łasku BP w Łasku 

6. Koncert Orkiestry Dętej 8   
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

7. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku -  
mgr Krzysztof Jakubiec - 
Gawęda „Dla pokrzepienia” 
- Henryk Sienkiewicz 

15  
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

8. Stand-Up – Piotrek 
Szumowski „Enzymy  
i pioruny” 

17  
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

9. Rodzinne warsztaty 
kreatywności z okazji  
600-lecia nadania praw 
miejskich Łaskowi 

26 BP w Łasku BP w Łasku 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – klasa A, 
grupa 3, seniorzy UMKS 
Korab Łask – PTC Pabianice 

26  
godz. 15 

boisko CSiR  
w Łasku 

CSiR Łask 

2.  Mecz piłki nożnej – klasa B 
seniorzy, grupa 5, seniorzy – 
UKS Wiewiórczyn –  
KS Rębiewskie 

27  
godz. 14  

boisko CSiR  
w Łasku 

CSiR Łask 

 



luty 2022 r. 27

Targowiska przez lata wyznaczały rytm życia w miastach i miasteczkach. 
Nie inaczej było i nadal jest w Łasku. Wielu mieszkańców zapewne pa-
mięta miejsce targowe przy ul. Słowackiego (obecnie parking przy skle-
pie Vobiano), które widać na fotografii z lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku. Tutaj regularnie, w każdy czwartek, odbywał się 
targ. Mówiąc „idę na rynek”, to tu kierowano swe kroki. Handlowano 
artykułami spożywczymi, przemysłowymi oraz produktami rolnymi czy 
też własnymi wyrobami. Sprzedaż prowadzono na zadaszonych straga-
nach, bezpośrednio z samochodów dostawczych czy po prostu z pro-
wizorycznych stoisk na ulicy. Każdy mógł sprzedać lub kupić dowolne  
produkty.

Dzisiaj, mimo obecności sklepów wielkopowierzchniowych, trady-
cyjne targowiska nie narzekają na brak klientów i cieszą się niesłabnącą 
popularnością.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Pracowała w szkole, bibliotece i „Informacji Turystycznej”, 
a teraz przeszła do łaskiego Domu Kultury. Energiczna, pełna 
inicjatywy i pomysłów lubi sprawdzać się na wielu polach. 
Stąd działalność społeczna w wielu organizacjach. Mowa 
o łaskowiance z krwi i kości – Magdalenie Binkowskiej.

W 2015 roku zakładała punkt „Informacji Turystycznej”. Począt-
kowo nawet nie wiedziano, jak ma działać taki twór w Łasku. Z pew-
nością w tworzeniu wizji placówki pomógł jej kurs na przewodnika tu-
rystycznego po województwie łódzkim, ale poza zdobytą tam wiedzą i 
odrobiną praktyki, całą resztę musiał zorganizować sama. Przyznaje po 
latach, że początki były trudne, że wszystkiego trzeba się było uczyć, 
zdobywać wiedzę, kontakty, doświadczenie. Klucz do sukcesu leżał 
chyba w pomysłowości i wychodzeniu do ludzi. Służyły temu liczne 
wycieczki, folderki. Okazało się, że można oprowadzać turystów po 
starym Łasku, ale i Kolumnie. Projekt „Łascy globtroterzy” okazał się 
fajną przygodą także dla dzieci i młodzieży, poznających małą ojczy-
znę podczas wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych i kajako-
wych, podobnie zresztą jak poznawanie smaków regionalnej kuchni.

Kiedyś w punkcie „IT” niewiele można było zaoferować turyście. 
Dziś oprócz licznych wydawnictw są m.in. kubeczki, naparstki, torby, 
długopisy, przypinki i najbardziej cenione różnorodne magnesy. – Te 
ostatnie stały się prawdziwym hitem, po który sięgają przybysze od-
wiedzający nasze miasto – mówi pani Magdalena. Ogromną popular-

Magdalena  Binkowska

LUBIę NOWE WYZWANIA

nością cieszą się również dostępne w placówce questy, których dzięki 
Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi” jest już 36, a dotyczą-
ce Łasku i Kolumny współtworzyła bohaterka artykułu.

M. Binkowska ma też swój udział w przygotowywaniu różnorod-
nych wydawnictw, jak choćby wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej książki o Kolumnie czy wydanej z inicjatywy proboszcza 
łaskiej kolegiaty książki o sanktuarium Matki Bożej. Podkreśla, że je-
dynie pomagała w wydaniu tych książek, w nadaniu im jak najlepszego 
kształtu. 

Czy Łask rzeczywiście jest atrakcyjnym miastem dla turysty? Tak, 
łaskie sanktuarium wraz ze słynnym alabastrowym wizerunkiem Matki 
Bożej Łaskiej, pochodzącym z XVI wieku, a także skarbcem z oryginal-
nymi dziełami sztuki już od dawna przyciąga przybyszów, a przecież jest 
też rynek z zabytkowymi kamieniczkami, kościół św. Ducha czy zabyt-
kowy układ urbanistyczny. Ci, którzy pojawiają się w grodzie nad Gra-
bią, nie żałują spędzonego tutaj czasu.

Pani Magdalena działa m.in. w Radzie Nadzorczej Łaskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, jest sekretarzem Łaskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Jak na 
jedną drobną osobę – chyba zbyt dużo obowiązków. - Nie narzekam na 
nadmiar pracy, lubię gdy sporo się dzieje wokół mnie, gdy pojawiają się 
nowe wyzwania. To sama przyjemność pracować z ludźmi i dla ludzi.

(P)

M. Binkowska wraz z córkami uczestniczyła w dorocznej kweście 
na łaskim cmentarzu



 

ŁASK  Z  LOTU  PTAKA


