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

W Łasku już od  kilku lat organizowane są uroczystości upamiętnia-
jące bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 
Niezwykle ważnym jest, aby nie zapomnieć o ich historii i poświęceniu 
w walce o prawdziwie wolną Polskę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

W hOŁdZIE ŻOŁnIERZOm WYKlętYm

Z okazji Dnia Sołtysa 
pragniemy podziękować 
wszystkim Sołtysom z naszej 
gminy za dobrą współpracę, 
Państwa zaangażowanie i liczne 
inicjatywy, które przekładają się 
na rozwój sołectw oraz realizację 
potrzeb ich mieszkańców. Życzymy wszelkiej pomyślności, 
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, 
a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu 
tak ważnej funkcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Drogie Panie! 

Z okazji Waszego Święta 
przyjmijcie najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności, 
zdrowia oraz realizacji 
najskrytszych marzeń. Oby każdy Wasz dzień 
wypełniony był radością i szczęściem, zarówno  
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

26 stycznia br. w 32. BLT gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła wykonał 
swój ostatni lot w lotnictwie wojskowym i tym samym pożegnał 
się z mundurem.

W czwartek po raz ostatni na pokładzie myśliwca F-16 w powietrze 
wzbił się gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła. Ponad 36 lat w mundurze i po-
nad 2200 godzin spędzonych w powietrzu – to bilans służby generała 
Pszczoły.

Lot pożegnalny trwał 60 minut. Przez cały ten czas w powietrzu to-
warzyszyły pilotowi trzy myśliwce F-16. Po tym, jak zameldowały się 
na lotnisku, kończący służbę w wojsku oficer pożegnał się z samolotem 
i udał się do hangaru, gdzie już czekali na niego bliscy: żołnierze, z któ-
rymi służył, przyjaciele i członkowie rodziny. Podczas uroczystości ge-
nerał Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zazna-
czył, że gen. Pszczoła to oficer doceniany przez brać lotniczą, na którego 
zawsze można liczyć. 

Był m.in. jednym z pierwszych polskich pilotów, którzy szkolili się 
z obsługi myśliwców F-16. Tuż po ukończeniu szkolenia oficer został 
zastępcą dowódcy 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku, potem 
był m.in. dowódcą 2. Skrzydła Taktycznego w Poznaniu i zastępcą in-
spektora sił powietrznych.

(DGRSZ)
Fot. Piotr Łysakowski

P O Ż E G n A l n Y  l O t 
InSPEKtORA SIŁ POWIEtRZnYCh

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi czeka na  wnioski w sprawie  dotowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, 
a także usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy 
zgłaszać do końca marca br. lub do wyczerpania środków. 

Szczegóły na temat dofinansowania wspomnianych inwestycji 
i działań ekologicznych znajdują się na  stronie www.wfosigw.lodz.pl 
w zakładce „Aktualności”.

WFOŚIGW W ŁOdZI CZEKA nA WnIOSKI

Program uroczystości:
1 marca 2023 r.

godz. 12.00 – plac 11 Listopada w Łasku
- złożenie meldunku dowódcy garnizonu Łask
- podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego
- przemówienie dowódcy 32. BLt
- modlitwa w intencji „Żołnierzy Wyklętych”
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
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Rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 
2023/2024 do przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzonych 
przez gminę Łask.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 27 marca 2023 r. rozpoczyna się 
w naszej gminie rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych 
na rok szkolny 2023/2024, dla których gmina Łask jest organem prowa-
dzącym. W gminie Łask prowadzony jest nabór elektroniczny. Prosimy 
o składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem aplika-
cji „Nabór” dostępnej na stronie https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask (wy-
bór z menu po lewej stronie Aplikacja Nabór – kanał kandydata).

Składanie wniosków rozpoczyna się 27 marca 2023 r. od godz. 8 
i potrwa do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15. Szczegółowe informa-
cje na temat rekrutacji znajdują się na stronach internetowych przedszko-
li i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łask. 

Serdecznie zapraszamy.

RUSzA REKRUTAcjA

Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu 
państwa. Duża jego część (ok. 40%) zostaje przekazana do 
gminy, w której został rozliczony. Złóż deklarację podatkową 
PIT za 2022 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 i kulturę.

Zameldowanie nie jest konieczne, wystarczy że mieszkasz w gminie 
Łask. Regulacje dotyczące wyboru miejsca, w którym chcemy się roz-
liczyć, dotyczą zarówno osób pracujących na umowach cywilnopraw-
nych, umowach o pracę oraz przedsiębiorców.

MJ

ROZlICZ PIt W GmInIE ŁASK

A co działo się w Łasku podczas 31. Finału? Rozpoczęliśmy za-
bawę już o godz. 10 w centrum lekkoatletycznym przy SP nr 5 na 
osiedlu Batorego. 31 okrążeń na 31. Finał WOŚP to wspólny pomysł 
CSiR i ŁDK, przy którym chcieliśmy małymi kroczkami zapraszać 
łaskowian do świata sportu i rekreacji. Warto też wspomnieć o ekipie 
Morsów „Zimny Łokieć”, którzy dzielnie kwestowali i morsowali na 
plaży w Kolumnie. 

Pozostając w temacie kwestowania - 55 wolontariuszy ruszyło z cha-
rakterystycznymi puszkami w finałową niedzielę, aby wesprzeć Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym samym czasie w sali widowisko-
wej ŁDK rozpoczęły się aukcje na rzecz Orkiestry. Przedmiotów do zli-

FInAŁ WOŚP W ŁASKIm dOmu KultuRY
Za nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku sztab WOŚP przy Łaskim Domu Kultury wspierał tę wspaniałą 
inicjatywę. To ponad 24-letnia tradycja, którą z dumą kontynuujemy. Dla wielu mieszkańców naszego regionu to ważne i bardzo 
potrzebne wydarzenie. Dla ŁDK to także jedno z największych wydarzeń w kalendarzu artystycznym. 

cytowania było ponad 200. Łaskowianie, jak co roku, byli bardzo hojni 
i z entuzjazmem brali udział w zabawie. Całość wydarzenia uświetniły 
występy artystyczne podopiecznych ŁDK, Filii ŁDK w Kolumnie oraz 
zaproszonych gości. Nad bezpieczeństwem całego przedsięwzięcia czu-
wali łascy policjanci oraz strażacy z OSP Łask. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu 31. Finału. Zebraliśmy (stan na 10.02) ponad 70.000 złotych, 
co jest rekordem. A to nie koniec! Na podsumowania i podziękowania 
przyjdzie czas w połowie marca, kiedy będziemy mieli oficjalne wyniki 
zbiórki. Brawo Łask!

Rafał Stasiak

Muzeum Historii Łasku od 2015 roku funkcjonuje w nowej 
siedzibie przy pl. 11 Listopada 7. Pozwoliło to na rozszerzenie 
jego działalności. Oprócz sześciu sal ze stałą ekspozycją, 
dla odwiedzających dostępne są także dwa pomieszczenia 
przeznaczone na prezentację wystaw czasowych. 

W latach 2015-2022 na podstawie własnych materiałów źródłowych 
(dokumenty, fotografie przekazane przez Darczyńców), opracowano 
i eksponowano osiemnaście wystaw dotyczących historii Łasku i jego 
mieszkańców. 

Oprócz tego, w ramach współpracy z innymi placówkami muzealny-
mi, korzystaliśmy z udostępnionych do wypożyczenia gotowych wystaw 
poświęconych ogólnopolskim wydarzeniom historycznym. 

Dziś zwracamy się do Państwa i zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Łasku do współpracy. Chcemy udostępnić salę wystaw czasowych 
dla Państwa. Zapraszamy do skorzystania z możliwości zaprezentowa-
nia swoich prywatnych zbiorów i kolekcji szerszemu gronu odbiorców.  
Zapewniamy pomoc przy zorganizowaniu wystawy.

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowych ustaleń: pl. 11 Listo-
pada 7, tel. 43 821 70 62, email: muzeum@biblioteka.lask.pl

L. Olszewska
MHŁ

PASJOnACI, KOlEKCJOnERZY, hObbYŚCI…
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ZdAnIEm buRmIStRZA
Rozdane zosta-
ły pieniądze na 
budowę dróg 
w ramach Rzą-
dowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg. Gmina Łask 
znów nie otrzymała dofinansowania. 
I znów – jak zawsze – nie podano 
żadnych kryteriów podziału pienię-
dzy. Dlatego rodzi się oczywista ana-
logia. Rząd narzeka, że organy Unii 
Europejskiej traktują Polskę gorzej  
i dokładnie to samo czyni wobec 
mieszkańców naszej gminy oraz wie-
lu podobnych. Wobec powyższego wy-
stosowaliśmy pismo do Prezesa Rady 
Ministrów, którego treść podajemy 
obok.

W trosce o mieszkańców Gminy Łask zwracamy się do Pana Premiera o pomoc w pozyskiwaniu 
funduszy  pochodzących  ze  środków  rządowych,  które  znacznie  wpłynęłyby  na  rozwój  naszego 
terenu.  

Gmina Łask jest gminą z ograniczonymi możliwościami rozwoju społecznego i gospodarczego 
z  uwagi  na  wiele  czynników  zewnętrznych.  Są  to  zarówno  uwarunkowania  przyrodnicze 
i  środowiskowe,  jak  również  ograniczenia  wynikające  z  inwestycji  powstałych  na  przestrzeni 
lat  niezależnie  od  woli  samorządu  i  mieszkańców  gminy.    Niezwykle  ważnym  elementem 
ograniczającym możliwości  rozwojowe Gminy Łask  są  obiekty wojskowe – Lotnisko Łask  oraz 
Jednostka Radiolokacyjna we Wronowicach. 

Obecność na naszym terenie żołnierzy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego   napawa nas dumą,  
ale  niesie  też  wiele  obowiązków.  Jako  samorządowcy    szczególnie  dbamy  o  infrastrukturę  na 
osiedlu wojskowym,  zapewniamy młodym rodzinom miejsca dla dzieci w  żłobku, przedszkolach 
i szkołach. Dodatkowo, to Gmina Łask w całości sfinansowała budowę jednej z dróg dojazdowych 
do lotniska, z której codziennie korzysta ok. 200 żołnierzy.

Z  myślą  o  rozwoju  naszego  miasta  zabiegamy  o  środkiz  różnych  źródeł  zewnętrznych. 
Z  przykrością  jednak  zauważamy,  że  od  dłuższego  czasu  pomimo  składania  wielu  wniosków 
w różnych naborach, wniosków prawidłowo sporządzonych i pozytywnie ocenionych pod względem 
formalnym, pieniędzy w rezultacie nie otrzymujemy, a jeśli tak, to w ilości  znacznie mniejszej niż 
inne gminy. Rozwój naszej gminy jest przez to znacznie ograniczany.  

Aby miasto mogło się dalej rozwijać, potrzebne są nowe inwestycje, nowi znaczący inwestorzy, 
których  niestety  nie  możemy  się  spodziewać,  m.in.  z  uwagi  na  bliskie  sąsiedztwo  lotniska 
wojskowego i wynikające z tego tytułu ograniczenia i zagrożenia.   

Dodatkowo  nie  jesteśmy  beneficjentem  podatków  i  opłat  płaconych  przez  Skarb  Państwa 
z tytułu funkcjonowania lotniska, gdyż geodezyjnie jest ono położone w sąsiedniej gminie - Gminie 
Buczek.  

Dlatego uważamy, że tak ważnym jest wsparcie Gminy Łask przez różnego rodzaju fundusze 
rządowe.

Niestety,  chociażby  w  naborach  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg,  którego  głównym 
celem jest zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego i który ma duży wpływ na rozwój gospodarki, 
czujemy się pomijani. 

 W ostatniej edycji  tego funduszu nie otrzymaliśmy środków na przebudowę 3 ważnych ulic 
w dzielnicy Kolumna, tj. ul. Torowej, ul. Łanowej i ul. Gdańskiej. Zadanie to w sposób logiczny 
było  połączone  z  zadaniem  Powiatu  Łaskiego  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2334E  
– ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebudowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie”. 

Cieszy  nas,  że  będzie  nowe,  bezpieczne  rozwiązanie  komunikacyjne  w  okolicy 
stacji  PKP,  ale  trudno  nam  znaleźć  uzasadnienie  i  wytłumaczyć  mieszkańcom  odmowę 
dofinansowania  wniosku  Gminy  Łask,  tym  bardziej,  że  nie  znamy  kryteriów  oceny  wniosków,  
gdyż ich nie ma. 

Od  wielu  lat,  z  własnych  środków,    gmina  prowadzi  szereg  inwestycji,  w  tym  drogowych,  
ale  potrzeby  są  wciąż  bardzo  duże.  Brak  wsparcia  w  tym  zakresie  ze  środków  zewnętrznych 
uniemożliwia, a w najlepszym wypadku oddala w czasie realizację kolejnych ważnych przedsięwzięć.    

Bardzo prosimy Pana Premiera o pomoc w przedstawionym wyżej zakresie.

DOBRa WIaDOMOŚć 

W Okupie Wielkim powstaje nowa fabry-
ka systemów kominowych. Da zatrudnienie 
200 osobom. Prace wykonywane są bardzo 
intensywnie. Zakład produkował będzie wy-
roby nie tylko na rynek polski, ale na całą 
Europę. Zakład ten udało mi się ściągnąć  
do Wiewiórczyna (teren po jednostce wojsko-
wej) w 2007 roku. Rozwój firmy wymusił ko-
lejne inwestycje. 

  
16 lutego 2023 r.

Gabriel Szkudlarek 

Do wiadomości:
1.  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak
2.  Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk
3.  Wojewoda Łódzki Pan Tobiasz Bocheński

Przewodniczący  Komisji 
Gospodarki, Finansów i Budżetu

Rady Miejskiej w Łasku 
Wojciech Madej

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik

Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek

Pan
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów
___________________
Łask, dnia 14.02.2023 r. 

RO.7010.19.2023 

Początek roku to czas, w którym dokonu-
jemy rozliczeń z fiskusem. Przypominamy 
o możliwości przekazania części swojego 
podatku na rzecz wybranej organizacji 
pozarządowej posiadającej status organi-
zacji pożytku publicznego.

W roku 2023 organizacjami uprawnionymi 
do otrzymania 1,5% podatku w gminie Łask są:
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Łódzka – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303 
w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98–100 Łask, 
numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT  
za 2022 r. w rubryce „cel szczegółowy” należy 
wpisać: Hufiec Łask)  
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej,  
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 
0000198329
- Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolum-
na, ul. Łączna 1, 98-100 Łask, numer KRS 
0000346625 
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”, 
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 
0000321325
- Klub Strzelecki „KRUK” Łask, ul. Wrzoso-
wa 35, 98-100 Łask, numer KRS 0000807301
- „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzo-
nych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS 
0000344864.

1,5% POdAtKu dlA OPP 
Z  G m I n Y  Ł A S K
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Licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród najważniejszych zna-
leźli się m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki To-
masz Rzymkowski, poseł Marek Matuszewski, poseł Piotr Polak, poseł  
na Sejm VIII kadencji Krzysztof Ciebiada, wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona 
Koperska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski.

W spotkaniu uczestniczyli także radni powiatu łaskiego, zastępca 
burmistrza, wójtowie, przedstawiciele Rady Miejskiej, służb munduro-
wych, duchowieństwa, służby leśnej, ochotniczych straży pożarnych, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, firm, związków, klubów i sto-
warzyszeń z powiatu łaskiego, kierownicy, dyrektorzy jednostek podle-
głych powiatowi łaskiemu, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz po-
zostali zaproszeni goście.

SPOtKAnIE nOWOROCZnE W POWIECIE ŁASKIm
Początek roku to idealny moment na podsumowanie minionych miesięcy oraz czas 
składania życzeń na kolejny rok. Po przerwie spowodowanej pandemią, 3 lutego  
br. starosta łaski Piotr Wołosz oraz przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz 
Dębkowski zorganizowali spotkanie noworoczne.

Nie zwalniamy tempa i pozyskujemy kolejne pieniądze  
na budowę i modernizację dróg w naszym powiecie!

W poniedziałek, 6 lutego br., premier Mateusz Morawiecki zatwier-
dził listę zadań powiatowych i gminnych, które otrzymają środki z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 
rok. Głównym celem rządowego programu jest zwalczanie wykluczenia 
komunikacyjnego, który ma wpływ na rozwój gospodarki. Do samorzą-
dów w województwie łódzkim trafi 153 mln zł.

Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat łaski, któ-
ry otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2334E – ul. Piotrkowskiej w Łasku w zakresie przebu-
dowy skrzyżowania przy stacji PKP w Kolumnie”. W Kolumnie zorga-
nizowano konferencję, na której obecni byli przedstawiciele władz po-
wiatu: starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska  

nOWE ROndO W KOlumnIE

     11 marca – Dzień Sołtysa

Panie i Panowie Sołtysi, Przewod-
niczący i Radni Rad Sołeckich, 
przyjmijcie podziękowania  
za zaangażowanie, troskę i pracę 
na rzecz lokalnych społeczności. 
Życzymy Państwu satysfakcji  
z pełnionej funkcji, dobrych relacji sąsiedzkich i udanych 
inicjatyw służących integracji mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Starosta Łaski Piotr Wołosz 

z Zarządem Powiatu Łaskiego 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 

Grzegorz Dębkowski z Radą Powiatu Łaskiego

 „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez 
kwiatów”

                                  (Pierre de Brantome)

W tym szczególnym dniu – Dniu 
Kobiet – pragniemy życzyć wszystkim 
Paniom tylko radosnych i pogodnych 
dni, pełnych szczęścia i miłości, 
realizacji planów, nowych marzeń i aby każdy nadchodzący 
dzień był tym wyjątkowym. 

Dzięki Wam – Drogie Panie – życie jest piękniejsze, a słowa: 
dom i rodzina nabierają zupełnie innego znaczenia. Wasz 
uśmiech, delikatność, a jednocześnie siła, z jaką pokonujecie 
wyzwania zasługują na słowa najwyższego uznania i szacunek.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego
Grzegorz Dębkowski

Starosta Łaski
Piotr Wołosz 
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5 Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Szmagaj - sekretarz po-
wiatu. Dokonania Zarządu, w minionych latach, przybliżył natomiast 
starosta Piotr Wołosz. Przy okazji jego przemówienia zaprezentowano 
wyjątkową prezentację, która zawierała podsumowanie działań powiatu 
w ostatnich dwóch latach. Starosta zaznaczył, że wszystkie zrealizowane 
zadania miały na celu podniesienie standardu życia i wsparcie mieszkań-
ców powiatu łaskiego.

Uroczystość była okazją do przekazania słów podziękowań i życzeń 
wszystkim gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili noworoczne 
spotkanie. To właśnie dzięki dobrej współpracy: rządu, samorządu i par-
lamentarzystów udało się zrealizować wiele zadań i planów. Działania 
podejmowane przez powiat i jego jednostki organizacyjne w ostatnich 
latach pozwoliły zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców powiatu. 
Zwłaszcza ostatni czas pełen wyzwań pokazał, że działając razem można 
pokonać wszelkie trudności i osiągnąć zaplanowane cele. 

Oficjalna część spotkania była również okazją do uhonorowania sta-
tuetkami osób, którym Zarząd Powiatu Łaskiego nadał tytuł „Przyjaciel 
Powiatu Łaskiego”. Statuetki w tej kategorii otrzymali: Tomasz Rzym-
kowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Tobiasz Bo-
cheński – wojewoda łódzki; Krzysztof Ciebiada – poseł na Sejm VIII 
kadencji; Wojciech Miedzianowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; Cech Rzemiosł im. 
Jana Łaskiego w Łasku; Piotr Marczewski – Firma Budowlana „PIO-
TRAS”; Andrzej Wiśniewski MAR&WIS; Komenda HUFCA ZHP im. 
Dywizjonu 303 w Łasku; Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna; 
Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie; Arkadiusz Kałuża – Przedsię-
biorca Rolny; Piotr Wójtowicz – WOLMET oraz RID Radosław Kapi-
czyński i Daniel Kapiczyński. 

Gospodarze powiatu postanowili przyznać statuetki również spor-
towcom z powiatu łaskiego, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku szcze-
gólnymi osiągnięciami sportowymi. Zarząd Powiatu Łaskiego zadecydo-
wał o przyznaniu statuetki w kategorii „Trener Roku” Filipowi Lipow-

skiemu, w którego imieniu wyróżnienie odebrał tata Bogdan Lipowski, 
natomiast w imieniu Martyny Bulzackiej statuetkę w kategorii „Sporto-
wiec Roku”, odebrała babcia Barbara Bulzacka. 

Były również pamiątkowe tablice z podziękowaniami dla osób, które 
swoją działalnością wspierają powiat łaski, a otrzymali je: poseł na Sejm 
RP Piotr Polak za wsparcie sprawy przekazania ZSR w Sędziejowicach 
pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; tytuł „Inicjatywa 
Roku” otrzymał Społeczny Komitet Organizacyjny Festiwalu Sztuki 
„Pociąg do Kolumny”, a tytuł „Pasja Roku” powędrował dla Klubu Mo-
delarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury i Andrzeja 
Pikosza.

Starosta łaski oraz przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego pragną 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili 
tą ważną dla nas uroczystość oraz przyczynili się do jej wyjątkowego 
charakteru.

SPOtKAn IE  nOWOROCZnE W POWIEC IE  ŁASK Im

oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskie-
go Robert Szczepaniak. W spotkaniu uczestni-
czył również poseł Krzysztof Ciebiada, który 
wręczył na ręce starosty symboliczny czek 
w ramach RFRD. 

Całkowitą wartość wskazanej inwestycji 
oszacowano na kwotę 2 206 167,00 zł, z czego 
uzyskane dofinansowanie to aż 1 103 083,00 zł. 
Projekt przebudowy zakłada wykonanie m.in.: 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni; wy-
konanie nawierzchni o szerokości 4 m jedno-
kierunkowej (odcinek II i III) i 6 m dwukierun-
kowej (odcinek I); rozwiązanie kolizji z uzbro-
jeniem terenu; budowę chodnika o szerokości 
1,5 m i 2,0 m; wykonanie przejść dla pieszych 
z oznakowaniem aktywnym; budowę ronda”.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu możli-
wa będzie kolejna ważna dla mieszkańców re-
gionu inwestycja. To znaczące wsparcie dla na-
szego powiatu zwłaszcza z uwagi na to, że stan 
dróg samorządowych stanowi ważny czynnik 
wpływający m.in.: na poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, aktywność gospodarczą i in-
westycyjną, konkurencyjność regionów oraz 
poszczególnych ośrodków gospodarczych.

nOWE ROndO W KOlumnIE
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Chciałbym nadmienić, że w Szkole Podstawowej w Buczku są dwie 
możliwości ogrzewania: węglem i gazem w razie jakiejś niespodziewa-
nej awarii, celem zabezpieczenia ciągłości ogrzewania dla dzieci szkoły 
i przedszkola. Zakończona została również rekonstrukcja parku w Bucz-
ku, na którą pozyskaliśmy z WFOŚiGW w Łodzi ok. 400 tys. zł. Prace 

OStAtnIE InWEStYCJE
W ostatnich dniach zakończyliśmy dwie inwestycje gazowe. W Gminnym Ośrodku 
Zdrowia założyliśmy gaz sieciowy wraz z nowym piecem i instalacją gazową za 190 
tys. zł. Nastąpiło też podłączenie Szkoły Podstawowej w Buczku do sieci gazowej - 
cała inwestycja kosztowała 480 tys. zł. 

w parku zostały wykonane starannie, a efekty będą widoczne wiosną, 
gdy wszystkie nasadzenia pokażą nam się w całej okazałości.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek 

Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wójtem gminy 
Buczek Bronisławem Węglewskim, który jest jej działaczem, 
zorganizowała zimowiska w Kościelisku dla 14 dzieci z gminy 
Buczek. Uzdrowiskowy charakter miejscowości, świetna 
lokalizacja i dostęp do licznych szlaków górskich oraz wyciągów 
sprawiły, że Kościelisko było idealnym miejscem dla kolonistów. 

Ośrodek „Rewita”, w którym przebywały dzieci, znajdował się  
4,5 km od centrum Zakopanego i Krupówek oraz kolejki na Gubałówkę. 
Z jego okien rozciągał się malowniczy widok na Giewont i panoramę 
Tatr. Rozległy teren obiektu umożliwił realizację różnych gier i zabaw na 
świeżym powietrzu w górskiej scenerii. Podczas pobytu dzieciom zorga-
nizowano wycieczki m.in. do Muzeum Tatrzańskiego, parku trampolin 
w Nowym Targu oraz wędrówki piesze z przewodnikiem bezpiecznymi 

ZImOWISKA bYŁY bARdZO udAnE! 

Z okazji Dnia Kobiet 
Składamy wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze 
życzenia Zdrowia, szczęścia, 
pomyślności 
oraz samych pięknych dni w życiu,
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 
i byście zawsze czuły się docenione.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

szlakami Tatrzańskiego Parku Narodowego (Gubałówka, Kolina Koście-
liska – Schronisko na Ornaku). Na uczestników czekały atrakcje w for-
mie gier i zabaw integracyjnych, kulig w przepięknej scenerii górskiej 
zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, pobyt na Termach Cho-
chołowskich, Labirynt Snowlandia – największy labirynt ze śniegu na 
świecie oraz wiele innych atrakcji. 

Celem zimowiska było przede wszystkim zapewnienie opieki i bez-
pieczeństwa dzieciom, pożyteczne zagospodarowanie ich wolnego cza-
su poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, ale również 
integracja uczniów. Każdy z pewnością znalazł interesujące dla siebie 
zajęcia. Dzieciom podobał się bardzo pobyt na zimowisku, a ciekawie 
i aktywnie spędzony czas będą mile i długo wspominać tym bardziej,  
że każdy uczestnik zimowiska otrzymał pamiątkę.

Drodzy Sołtysi,
w dniu Waszego święta składamy 
podziękowania i słowa uznania za 
pełną zaangażowania pracę na rzecz 
społeczności lokalnej. Niech będzie 
ona źródłem satysfakcji i społecznego 
uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.
W życiu prywatnym pragniemy życzyć Wam
zdrowia, realizacji marzeń oraz wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych.
Przewodniczący Rady Gminy Buczek

Andrzej Zieliński
Wójt Gminy Buczek

Bronisław Węglewski
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Nie zabrakło podczas zajęć pracy z książ-
ką, gdyż rozmowy nad terapeutyczną wartością 
książek opieraliśmy na pozycjach znajdujących 
się w bibliotece.

Na zakończenie ferii zorganizowaliśmy 
dla dzieci wycieczkę do sąsiedniej gminy  
Sędziejowice.

Tam zwiedziliśmy szkołę kształcenia rol-
niczego, zobaczyliśmy nowy sprzęt rolniczy, 
niezwykłe pomoce naukowe i wyposażenie sal 
lekcyjnych.

W związku z rocznicą wybuchu Powstania 
Styczniowego, poznaliśmy historię Sędziejo-
wic z tego okresu idąc szlakiem questu pt. Śla-
dami Powstania Styczniowego.

Teraz pozostały nam wspomnienia uwiecz-
nione na fotografii.

FERIE ZImOWE W bIblIOtECE

FERIE mInęŁY SZYbKO

Ferie zimowe to krótki czas 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Można go spędzić na stoku, ale 
można też skorzystać z propozycji 
biblioteki. W tym roku biblioteka 
gminna w Buczku przygotowała 
dla swoich czytelników prawdziwy 
miszmasz. Zaproponowała bowiem 
trzy warsztaty, głównie z myślą 
o babciach i dziadkach, gdyż to dla 
nich dzieci wykonały samodzielnie 
mydła i ozdobne świece. Było też 
spotkanie dotyczące pszczelarstwa, 
wartości zdrowotnych miodu, 
połączone z degustacją.

Ferie upłynęły bardzo szybko, jednak wspo-
mnienia po nich pozostały. Po dwutygodnio-

wym wypoczynku dzieci zregenerowały siły do 
dalszej nauki. Formy odpoczynku były napraw-

dę różne. W Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Buczku dzieci uczestniczyły w ciekawych 
warsztatach artystycznych, poszerzając umiejęt-
ności plastyczne i manualne. Instruktorzy orga-
nizowali zabawy i gry zespołowe dla dzieci. 
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Dzieci wraz ze swoimi ciociami zabra-
ły swoich gości w bajkowo – świąteczną po-
dróż, na chwilkę zamieniając się w bałwanki, 
choineczki, gwiazdeczki, śnieżynki i elfiki. 
Przedszkolaki śpiewały, tańczyły, recytowały 
wiersze. Na koniec uroczystości rozbrzmia-
ło głośne „sto lat”, wnuczęta uściskały swoje 
kochane babcie i dziadków oraz wręczyły im 
przygotowane upominki. Swoim występem 
dzieci chciały podziękować za całe dobro, któ-
re dostają od babć i dziadków każdego dnia. 
Babcia i dziadek mają srebro we włosach i zło-
te serce. Można zatem powiedzieć, że są bez-
cenni. Dziecko, które może rosnąć u ich boku, 
otoczone ich miłością ma ogromne szczęście. 

Miłym akcentem na koniec spotkania był 
wspólny poczęstunek, podczas którego wszy-
scy mogli podzielić się wrażeniami. Dziad-
kowie byli pełni uznania dla swoich pociech. 
Podziwiali ich postawę, umiejętności, wkład 
pracy włożony w przygotowane spotkanie. To 
była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpro-
mienione twarze babć i dziadków dały wyraz 
temu, jak ważne są takie spotkania i chwile 
spędzone wspólnie z wnukami.

ŚWIętO WSZYStKICh bAbć I dZIAdKÓW
13 stycznia w progach Gminnego Przedszkola w Buczku powitaliśmy miłych gości - babcie i dziadków 
naszych przedszkolaków. Z okazji ich święta przygotowaliśmy dla nich „Bajkowy koncert”. Na tej wyjątkowej 
uroczystości był z nami również wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, który w ciepłych słowach zwrócił się 
do seniorów, podkreślając ich ważną rolę w wychowywaniu młodego pokolenia. 
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W uroczystościach udział wzięły dzieci z ZSO nr 1 w Sędziejo-
wicach im. Powstańców 1863 r. oraz parlamentarzyści, władze woje-
wódzkie, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i or-
ganizacji pozarządowych. Rozpoczęła je msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym w Sędziejowicach. Po niej i po złożeniu kwiatów 
na mogile powstańców na miejscowym cmentarzu, w szkole, której pa-

InAuGuRACJA ObChOdÓW POWStAńCZEJ ROCZnICY
W gminie Sędziejowice z należytą czcią upamiętniono 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 
Uroczystości stanowiły inaugurację obchodów, na które złoży się cała seria wydarzeń przygotowanych 
w ramach realizowanego, przy wsparciu Biura „Niepodległa”, projektu „Zwyciężył orzeł biały”. 

Rekord w sztabie WOŚP gminy Sędziejowice! Podczas 31. finału 
„Orkiestry” udało się zebrać 25 432,56 zł. To o prawie 2 tys. zł 
więcej niż rok temu. Na łączną kwotę złożyły się datki zebrane 
podczas koncertów, turnieju piłki nożnej, morsowania, biegu 
oraz w trakcie internetowej zabawy „Daję więcej!” 

- Finał w Sędziejowicach rozpoczął się już 28 stycznia turniejem pił-
karskim w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go, a w niedzielę 29 stycznia odbył się I Sędziejowicki Bieg „Policz się 
z cukrzycą” na stadionie gminnym, któremu towarzyszyło morsowanie 
w zewnętrznym basenie – wylicza atrakcje Izabela Kuźniak, szefowa sę-
dziejowickiego sztabu.

REKORdOWY FInAŁ

Finałowe koncerty odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sę-
dziejowicach. Wystąpili soliści i zespoły działające w tej placówce: 
Dziecięcy Zespół „Mali Sędziejowiczanie”, czyli grupa przedszkolna 
pod kierownictwem Klaudii Barton; Studio Piosenki „Metrum” w skła-
dzie: Maja Włodarczyk, Laura Lamecka, Aleksandra i Klaudia Malarz, 
Julia Szubert, Zofia Liwińska przy akompaniamencie Izabeli Jakubiak; 
Młodzieżowa Kapela Skrzypcowa „Młodzi Grabianie” pod kierow-
nictwem Anny Bralewskiej; Gminno-Strażacka Orkiestra Dęta „Druh” 
pod batutą kapelmistrza Michała Stępnia; zespoły tańca nowoczesnego 
„Kontra” i „Mała Kontra” pod kierownictwem Dominiki Dyrgoń-Woj-
ciechowskiej; Kapela Podwórkowa „Sędziej” kierowana przez Mariana 
Stupskiego oraz Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” przy akompania-
mencie Kacpra Grzelaka. Wystąpiły też „Dzieci z Doliny Grabi” z ZS 
w Marzeninie.

Pieniądze pozyskane w zbiórce trafiły na konto fundacji WOŚP i we-
sprą walkę z sepsą u dzieci i dorosłych.

tronują powstańcy 1863 r., zaprezentowany został program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i kadrę placówki. 

Uroczystości były wstępem do roku wyjątkowych obchodów 160. 
rocznicy wydarzeń, m.in. Rajdu Pieszego „Śladami Łuki Bakowicza”, 
Biegu Śladami Powstańców 1863 roku, a kulminacją będzie rekonstruk-
cja bitwy pod Sędziejowicami oraz koncert patriotyczny.
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Wiele atrakcji przygotowała na ferie 
swoim młodym czytelnikom Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach.

W placówce zorganizowano warsztaty 
pszczelarskie, które rozpoczęły cykl feryjnych 
zajęć. W ich ramach dzieci wykonały świece 
z wosku pszczelego oraz miały okazję degu-
stować miód w wielu smakach. Stworzenie 
własnego mydełka czy rękodzieła z makramy 
to kolejne umiejętności, które zdobyły dzieci 
podczas ferii w Bibliotece. Nie mogło też za-
braknąć zajęć z ulubionym misiem – Kubusiem 
Puchatkiem. Był też Dzień Australii z kangu-
rem i koalą, który dodatkowo uatrakcyjniła wi-
zyta policjantów. Funkcjonariusze przeprowa-
dzili zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas 
zimowego odpoczynku. 

FERIE W bIblIOtECE

Jak zabawa, to zabawa. W Przedszkolu 
w Dobrej odbył się bal karnawałowy, a dzieci 
wcieliły się w różne bajkowe postacie.

Przedszkolaki zamieniły się w królewny, 
księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów, pi-
ratów, muszkieterów, policjantów. Pojawiły się 
również postacie z ulubionych bajek. Dzieci 
bawiły się świetnie, uczestnicząc we wspól-
nych zabawach i konkursach, a skoczna i ryt-
miczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim 
zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spon-
taniczna aktywność dzieci, a cały bal karnawa-

bAl KARnAWAŁOWY W dObREJ

Rozpoczyna się sezon składania PIT-ów. 
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 głów-
nej www.gminasedziejowice.eu. Korzystając 
z tego rozwiązania mieszkańcy mają możliwość 
przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji 
i osób potrzebujących z terenu gminy Sędziejo-

ROZlICZ PIt ZE SWOJą GmIną
wice – w aplikacji jest gotowa lista uprawnio-
nych Organizacji Pożytku Publicznego.

Aplikacja ma formę online, nie trzeba jej 
instalować na swoim telefonie czy komputerze. 
Korzystający z niej nie musi być ekspertem 
podatkowym, prawidłowo wypełnić PIT moż-
na dzięki specjalnie przygotowanym prostym 
pytaniom i poleceniom. Zeznanie wysyłamy 
online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego 
i otrzymujemy UPO – Urzędowe Potwierdze-
nie Odbioru na podany adres e-mail.  Przy roz-
liczeniu należy pamiętać, aby wpisać faktycz-
ny adres zamieszkania w gminie Sędziejowice, 

dzięki czemu część podatków trafi do budżetu 
gminy i pozwoli realizować jej zadania.

Projekt „Wspieraj lokalnie”, dzięki któ-
remu mieszkańcy gminy mogą używać bez-
płatnie oprogramowania do rozliczania PIT-
-ów, realizowany jest przez Instytut Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych przy współpracy  
z „PITax.pl Łatwe podatki”.

łowy przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze 
i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Warto też wspomnieć, że wcześniej Przed-
szkole w Dobrej ogłosiło konkurs na najpięk-
niejszą choinkę ekologiczną „Eko–choinka”, 
wykonaną z odzyskanych odpadów wtórnych. 
Konkurs przeznaczony był dla dzieci z wszyst-
kich grup wiekowych uczęszczających do 
tej placówki. Wzięło w nim udział 23 dzieci. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczo-
we (puzzle i maskotki) oraz dyplomy zakupio-
ne przez Radę Rodziców Przedszkola.

Łącznie w zajęciach organizowanych 
w drugim tygodniu ferii w GBP w Sędziejo-
wicach wzięło udział 90 dzieci. Do zobaczenia 
podczas zajęć wakacyjnych.
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W tym roku po raz pierwszy muzycy 
uświetnili swą grą pasterkę w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Brzykowie. Jak powiedzia-
ła pani kapelmistrz, „dotychczas orkiestra co-
rocznie uczestniczyła w mszy zwanej pasterką 
w kościele w Widawie, ale mamy na terenie 
naszej gminy aż trzy parafie i muzycy zapro-
ponowali, abyśmy występowali w każdej z na-
szych parafii. Zatem w każdej z nich będziemy 
na pasterce raz na trzy lata”. Orkiestra przed 
rozpoczęciem mszy zaprezentowała zebranym 
parafianom koncert kolęd. - Zostaliśmy bar-
dzo ciepło przyjęci, niektórzy wręcz nie mo-
gli uwierzyć, ze orkiestra odwiedziła Brzyków 
w tym wyjątkowym czasie. – powiedział jeden 
z muzyków. Tegoroczna Pasterka była wyjąt-
kowa również dla samej orkiestry, gdyż swój 
debiut w jej szeregach zaliczyło aż siedmioro 
młodych muzyków. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu 
orkiestry był coroczny koncert noworoczny. 
Jest to nowa tradycja, wprowadzona w ubie-
głym roku, ale bardzo dobrze odbierana przez 
społeczeństwo. W tym wyjątkowym czasie 
można bowiem usłyszeć orkiestrę w niezwy-

ŚWIątECZnE KOlędOWAnIE WIdAWSKICh ARtYStÓW
Okres świąteczno-noworoczny to niezwykle miły i wyjątkowy czas - przygotowania menu, poszukiwanie idealnej 
choinki czy wymarzonych prezentów, celebrowanie tradycji. Niewątpliwie sezon świąteczny wprowadza nas 
wszystkich w wyjątkowy nastrój. Każdego roku także widawska orkiestra pracuje w tym czasie intensywnie, 
przygotowując się do występów w czasie Świąt Bożego Narodzenia i koncertów noworocznych.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Widawa
Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Gmina Widawa otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Zabłocie, o długości ok. 1 km, szerokości 4 m. Asfalt 
zostanie położony w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa ła-
manego. Oczyszczone zostaną rowy, utwardzone pobocza i wykonane 
zjazdy na posesje. Wysokość dofinansowania to 619.799 złotych. War-

dOFInAnSOWAnIE nA dROGę W ZAbŁOCIu
tość kosztorysowa zadania wynosi 1.212.908,10 złotych. Gmina dzięku-
je wojewodzie łódzkiemu za przyznane dofinansowanie.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

Z okazji Dnia Kobiet 

życzymy wszystkim Paniom 

dużo zdrowia, wszelkiej 

pomyślności, spokoju, 

spełnienia marzeń, uśmiechu 

na każdy dzień oraz realizacji wszystkich planów  

i zamierzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Gminy Widawa
Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk



luty 2023 r.W I D A W A

12

13

ŚWIątECZnE KOlędOWAnIE
kłym wydaniu i repertuarze wraz z zaproszonymi zespołami wokalny-
mi czy solistami. W tym roku artyści zaprezentowali się 15 stycznia 
w dwóch odsłonach. Po porannej mszy odbył się koncert w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Widawie, a w godzinach południowych 
muzycy zaprezentowali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wida-
wie podczas spotkania opłatkowego środowisk rolniczych.

W repertuarze tegorocznych koncertów znalazły się utwory takie jak: 
Adeste Fideles, Skrzypi Wóz, O gwiazdo betlejemska, Maleńka miłość 
czy Przekażmy sobie znak pokoju. Razem z orkiestrą wystąpili: Zespół 
Śpiewaczy „Widawianki” z opiekunem Markiem Czapińskim oraz so-
liści: Aneta Krysiak, Małgorzata Cybulska i Grzegorz Krysiak, którzy 
tworzą zespół GAMMA.

Koncerty orkiestry cieszą się coraz większą popularnością, a muzycy 
odbierają kolejne pochwały za trud włożony w działalność orkiestry. Wi-
dawska orkiestra niewątpliwie odżyła i wprowadza nową jakość w sze-
rzenie kultury w gminie, stawiając sobie coraz to nowsze i śmielsze za-
dania do zrealizowania.

Do Urzędu Gminy Widawa dotarła 
właśnie dostawa nowoczesnego sprzętu 
komputerowego, zakupionego w ramach 
grantu „Cyfrowa gmina”.

Sprzęt to między innymi: dwa serwery 
wraz z oprogramowaniem, jeden na potrzeby 
Urzędu Gminy, a drugi dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widawie, serwer plików 
NAS wraz z dyskami w celach bezpiecznego 
przechowywania kopii zapasowych danych, 

KOmPutERY dlA GmInY
UPS dla serwerów, sprzęt sieciowy, w tym no-
woczesne zarządzalne przełączniki sieciowe. 
Dodatkowo zakupiono oprogramowanie do 
wykonywania kopii zapasowych, system anty-
wirusowy oraz system do monitorowania i za-
rządzania infrastrukturą IT.

W ramach grantu już w zeszłym roku 
sporządzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, 
a pracownicy zostali przeszkoleni z zagrożeń 
związanych w przestrzeni cyfrowej.

Całkowity koszt zadania wynosi  
261 479,83 zł, z czego 218 160,00 zł gmina 
otrzymała w ramach grantu „Cyfrowa gmina”. 
Teraz potrzeba sporo pracy, aby zainstalować 
i skonfigurować nowy sprzęt, ale dzięki tej in-
westycji infrastruktura IT zarówno w Urzędzie 
Gminy, jak i w Ośrodku Pomocy Społecznej 
będzie nie tylko wydajniejsza, co jest ważne ze 
względu na rosnącą ilość przetwarzanych da-
nych i e-usług, ale również bezpieczniejsza, co 
jest bardzo ważne ze względu na zagrożenia, 
jakie czają się w sieci.

Michał Grecki

W dniu 16 lutego br. przed strażnicą OSP Widawa odbyło się 
uroczyste powitanie nowego, średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego marki Renault MDB3 D, z napędem 4×4. 

Pojemność zbiornika wody to 4000 litrów oraz środka pianotwórcze-
go 400 litrów. Auto przyjechało z Kielc z fabryki samochodów specjal-
nych MOTO TRUCK. Koszt zakupu samochodu to 990.000 zł. Gmina 
Widawa przeznaczyła na zakup auta kwotę 400.000 zł. Pozostałe środ-
ki pochodziły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz Wspólnoty Gruntowej w Widawie, która przekazała na ten cel 
50.000 zł. 

Samochód zastąpił 18-letnie auto marki Renault IDLUM o przebiegu  
ok. 14.000 kilometrów, które zostało uroczyście przekazane przez wójta 
gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz prezesa OSP Widawa Krzysz-
tofa Goździewicza druhom z OSP Ochle. Kluczyki i umowę przekazania 
odebrał prezes OSP Ochle Wojciech Cichecki. 

Na uroczystość przybyli parlamentarzyści: senator Maciej Łu-
czak, poseł Tadeusz Woźniak, poseł Paweł Rychlik, poseł VIII kadencji 
Krzysztof Ciebiada, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Iwona Koperska, komendant powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Ru-
decki, kapelan strażaków gminy Widawa ks. Jarosław Leśniak, samorzą-
dowcy, radni Rady Gminy Widawa na czele z przewodniczącym Sławo-
mirem Stępnikiem, pracownicy Urzędu Gminy Widawa, orkiestra dęta 
z Widawy, druhowie z jednostek OSP z gminy Widawa oraz mieszkańcy.

Były gratulacje, życzenia i podziękowania. Dziękuję serdecznie panu 
senatorowi Maciejowi Łuczakowi za pomoc w zakupie auta, dziękuję ko-
mendantowi wojewódzkiemu generałowi Grzegorzowi Janowskiemu za 

nOWY WÓZ  dlA  StRAŻAKÓW

umieszczenie auta na liście do realizacji i przyznanie promesy, dziękuję 
panu prezesowi WFOŚiGW w Łodzi Wojciechowi Miedzianowskiemu 
za dofinansowanie. Dziękuję serdecznie pracownikom Urzędu Gmi-
ny Widawa - paniom Dorocie Kaczmarek oraz Magdalenie Cybułka za 
opracowanie dokumentów oraz przeprowadzenie przetargu zakupu auta.

Na koniec uroczystości wszyscy spotkaliśmy się na strażackim po-
częstunku przy wtórze orkiestry dętej. Gratuluję druhom z OSP Widawa 
na czele z prezesem Krzysztofem Goździewiczem zakupu nowego auta  
i życzę, aby służył bezawaryjnie przez długie lata. Dziękuję druhom oraz 
druhnom z OSP Widawa za przygotowanie uroczystości i poczęstunku. 
Dziękuję serdecznie wszystkim za obecność w tak wyjątkowej chwili dla 
naszej społeczności lokalnej.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat: 
- 15 marca mija termin wniesienia I raty po-
datków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
na 2023 r. dla osób fizycznych otrzymujących 
decyzje ustalające wymienione podatki. Wpła-
tę należy dokonać na indywidualny rachunek 
bankowy, podany w decyzji podatkowej
- 31 marca mija termin wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za I kwartał 2023 r. Opłatę należy uiszczać na 
indywidualne rachunki bankowe dot. tej opłaty
- 31 marca mija termin wniesienia opłaty za 
użytkowanie wieczyste na 2023 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. 

buRmIStRZ InFORmuJE
Wysokość opłaty przekształceniowej za rok 
2023 pozostaje bez zmian.

- 30 kwietnia mija termin wniesienia opła-
ty od posiadania psów na 2023 r. Opłata od po-
siadania 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 dokony-
wanie wpłat na poprawne numery kont ban-
kowych, gdyż konta indywidualne dotyczą 
konkretnych należności i są różne dla wpłat 
podatków i opłaty za odpady komunalne.

Syndyk masy upadłości Sala 3 Sp. z o.o. w upa-
dłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu 
na sprzedaż nieruchomości położonych w Ła-
sku przy ulicy Przemysłowej 21, o powierzch-
ni 5,5002 ha wraz z udziałem w drodze we-
wnętrznej, to jest:

Prawa własności zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej działkę gruntu numer 99/9, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku 
urządzona jest księga wieczysta o numerze 
SR1L/00063210/2.

Udziału wynoszącego 1/3 w prawie wła-
sności nieruchomości stanowiących dział-
ki gruntu numer 99/3 oraz 99/13, dla których 
w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest 
księga wieczysta o numerze SR1L/00063211/9.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży 
wynosi 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów 
złotych) netto.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 
04.04.2023 r., godz. 11, sala 309 w budyn-

PRZEtARG nA SPRZEdAŻ
nIERuChOmOŚCI W ŁASKu

ku Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia  
w Łodzi, ul. Pomorska 37.

Pisemne oferty należy składać z zaklejonej 
kopercie w terminie do 03.04.2023 r., godz. 15, 
na adres syndyka masy upadłości: Doradca re-
strukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30a, 
lok. 11, 90-319 Łódź.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie najpóźniej w dniu 03.04.2023 r. wa-
dium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion 
złotych) na rachunek bankowy w ING Banku 
Śląskim SA o numerze: 31 1050 1461 1000 
0090 3214 6996 - posiadacz rachunku: Sala 3 
Sp. z o.o. w upadłości (decyduje data wpływu 
środków na rachunek syndyka).

Szczegółowych informacji na temat przed-
miotu sprzedaży udziela Syndyk za pośrednic-
twem poczty elektronicznej kierowanej na ad-
res syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicz-
nie pod nr tel. 533 745 415.

Pamiętajmy, że w naszym domu niejed-
nokrotnie zgromadzony jest dorobek 
wielu lat pracy. Zadbajmy o jego odpo-
wiednie zabezpieczenie. Zwracajmy rów-
nież uwagę na to, co dzieje się w naszym 
sąsiedztwie. Pojawienie się nieznanych 
nam wcześniej osób czy też pojazdów po-
winno wzbudzić naszą czujność. W takiej 
sytuacji szybka reakcja i telefon z prośbą 
o policyjną interwencję, może skutecz-
nie zapobiec przestępstwu. Pamiętajmy,  
że naszym najlepszym zabezpieczeniem 
jest nasz sąsiad.

POlICJA OStRZEGA! ZAdbAJmY O SWOJE mIESZKAnIA I dOmY

ROWEROWE ŁÓDZKIE Na PLUS 
Organizacje pozarządowe mogą uzy-
skać nawet 20 tys. zł dotacji na przy-
gotowanie imprez sportowo rekreacyj-
nych w br. w Łódzkiem Nabór wnio-
sków w konkursie organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi - do  
24 marca br.

SESJE - kolejne obrady Rady Miejskiej 
w Łasku planowane są na koniec marca, ale 
być może wcześniej odbędzie się sesja nad-
zwyczajna, wynikająca z konieczności pod-
jęcia decyzji finansowych. Prawdopodobnie 
podczas marcowej sesji radni zajmą się m.in. 
programem zapobiegania bezdomności zwie-
rząt, a także zmianami w budżecie.

Sesja Rady Powiatu odbyła się 23 lutego, 
radni zajmowali się m.in. zmianami w tego-
rocznym budżecie, powiatowym programem 
opieki nad zabytkami na lata 2023-2026, a tak-
że nadaniem imienia Armii Krajowej Zespoło-
wi Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostro-
wie.

MaRSZaŁKIEM Parlamentu Młodych 
RP wybrany został łaskowianin Igor Jędrzej-
czak, który pisze: „polska młodzież ma pomy-
sły jak zreformować nasze państwo i posiada 
ogromne zasoby energii do działania”.

NOWOCZEŚNIEJ na kolejowych torach 
– 4 nowe elektryczne składy trafią niedługo do 
woj. łódzkiego. Są ciche, wygodne, rozwijają 
szybkość do 160 km/h.

JOHN PORTER W ŁDK - jego koncert 
w Łasku przyciągnął liczną i wielopokolenio-
wą publiczność. Sala Widowiskowa wypełniła 
się w całości. Zaprezentował utwory z swojej 
całej muzycznej kariery. Licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję wysłuchać i obejrzeć 
występ artysty, który nadal jest w znakomitej 
formie. Po koncercie artysta podpisywał płyty. 
Można było zobaczyć jak wielu fanów miało ze 
sobą jego albumy (zarówno te starsze jak „He-
licopters” jak i np. nowszy, znakomity „Honey 
Trap”).

MUZEUM HISTORII ŁaSKU posiada 
nowy adres e-mail: muzeum@biblioteka.
lask.pl. Przypominamy, że wejście i zwiedza-
nie muzeum jest bezpłatne od wtorku do piątku 
w godz. 8-17, sobotę w godz. 9-14 i w pierw-
szą niedzielę miesiąca w godz. 10-14. Zapra-
szamy!

ROWEROWE ŁÓDZKIE Na PLUS – 
organizacje pozarządowe mogą uzyskać na-
wet 20 tys. zł dotacji na przygotowanie imprez 
sportowo rekreacyjnych w br. w Łódzkiem 
Nabór wniosków w konkursie organizowa-
nym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi - do  
24 marca br. 

aURa – luty okazał się w sumie bardzo 
łaskawy dla mieszkańców, bo nie przyniósł ani 
zbyt wielkich mrozów, ani uciążliwych opadów 
śniegu czy deszczu. Ten ostatni jest szczegól-
nie potrzebny dla ziemi rolnictwa, bo ostatnie 
lata pod tym względem były wyjątkowo suche.

ZaWIODŁa wyobraźnia – 3 tys. zł man-
datu zapłaci kierowca, który zmienił tablicę 
rejestracyjną przyczepy na płatnym odcinku 
autostrady. Oszustwo wykryli funkcjonariusze 
KAS.

Jak zabezpieczyć nasze mieszkanie i dom:
- Wyposaż drzwi do mieszkania w odpowied-
nie zamki patentowe w drzwiach zamontuj 
również zabezpieczenie przeciwwyważeniowe.
- Doskonałym zabezpieczeniem jest system 
alarmowy; wybierz firmę, której systemy 
ochronne gwarantują uzyskanie zniżki ubez-
pieczeniowej.
- Zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch 
ograniczający stopień otwarcia drzwi oraz wizjer.
- Dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie 
przed drzwiami wejściowymi - włamywacz 
unika miejsc oświetlonych.

asp. szt. Katarzyna Staśkowska
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FERIE ZImOWE W KSIąŻnICY

W ramach projektu, w celu utworzenia 
strefy relaksu na świeżym powietrzu – tzw. 
Parku Kieszonkowego, zagospodarowany zo-
stanie nieużywany skwerek przy SP nr 1 – od-
dział przy ul. Narutowicza. Zamontowane zo-
staną elementy małej architektury, m.in. ławki 
parkowe, zewnętrzne meble modułowe, zbior-
nik na deszczówkę i regał na książki.

Będzie to idealna przestrzeń na spotkania, 
warsztaty oraz inne aktywności, w które za-
angażowani będą rodzice oraz lokalne społe-
czeństwo. Kontynuowane będą tam rozwojo-
we warsztaty dla rodziców rozpoczęte w roku 
szkolnym 2021/2022. Teren będzie pełnić 
również rolę szkolnego ogrodu społecznego, 
o który uczniowie, nauczyciele i rodzice będą 
wspólnie dbać - sadzić i pielęgnować  rośli-

bIblIOtEKA POd ChmuRKą
W Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku rozpoczyna się realizacja projektu pn.  „Biblioteka 
pod chmurką – Park Kieszonkowy”. Gmina Łask, jako jedna z 30 laureatów konkursu 
grantowego „Moja Mała Ojczyzna – Edycja VI”, organizowanego przez Fundację BGK 
im. J. K. Steczkowskiego, pozyskała na ten cel grant wysokości 30 000,00 zł.

O tym podczas wernisażu opowiedział 
autor: „Fotografie powstawały pod wpływem 
impulsu wywołanego fotoreportażem w an-
gielskim „The Sun”. Pokazano w nim, w spo-
sób złośliwie prześmiewczy, Polskę i Polaków 
jako coś gorszego, jako ludzi drugiej kategorii. 
Wyśmiewano się z zaniedbanych ulic, podwó-
rek i kamienic. Z brudu panującego w naszym 
kraju. Przedstawiono Polaków jako alkoholi-
ków, żebraków i leniwych degeneratów. Mnie 
zabolało szczególnie to, iż większość zdjęć 
wykonano w Łodzi i województwie łódzkim, 
z którym jestem szczególnie związany. W od-
powiedzi na paszkwil „The Sun” chciałem po-

l On dY n  St R E E t  P hOtO
W piątek, 3 lutego, w bibliotecznej Galerii pod Korabiem odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy fotografii Piotra Kietlińskiego „Londyn street photo”. Ekspozycja wzbudza 
wiele emocji wśród odwiedzających bibliotekę. aby zrozumieć jej przesłanie, należy 
poznać okoliczności towarzyszące powstaniu zdjęć. 

ny, m.in. trawy, miniaturowe drzewa ozdob-
ne i krzewy. Wykonany zostanie żywopłot 
zimozielony. Dodatkowo, w ramach „Biblio-
teki pod chmurką”, powstanie kącik książek 
i gier związanych z ekologią, który stanie się 
miejscem spotkań dla młodzieży i dorosłych, 
a także przestrzenią promocji czytelnictwa. 
Znajdą się tam ekologiczne gry planszowe 
i ekspozycja książek z nimi związanych, ale 
również książki o tematyce ekologiczneji, 
zero waste, życia w zgodzie z przyrodą, pla-
netą oraz lektury o weganizmie i o relacjach 
międzyludzkich. Projekt zakłada, że wyposa-
żenie „Biblioteki pod chmurką” będzie opie-
rało się na wzajemnej wymianie pozycji, które 
zostaną zgromadzone podczas akcji Samorzą-
du Szkolnego - „Podziel się książką - Biblio-

teka pod chmurką”. Akcja ta swoim zasięgiem 
obejmie społeczność naszego miasta.    

Dodatkowo przeprowadzone zostaną lek-
cje otwarte dla uczniów o tematyce ekologicz-
nej oraz promujące czytelnictwo. Przewidziano 
również warsztaty dla rodziców i społeczności 
lokalnej.

Podsumowanie projektu odbędzie się pod 
hasłem „Rodzina eko - to szkoła eko”. Głów-
nym jego punktem będzie panel dyskusyjny 
z udziałem zaproszonych rodziców i ich dzie-
ci na temat roli rodziny i szkoły w kształto-
waniu nawyków ekologicznych, wzajemnej 
współpracy obu podmiotów, przenikaniu się  
w kształtowaniu nawyków ekologicznych. 
Spotkanie zakończy się przygotowanym przy 
wsparciu Rady Rodziców poczęstunkiem – 
zdrowy tort i przekąski.

AD

kazać jak wygląda prawdziwa ulica w „Króle-
stwie”, a zwłaszcza w jego stolicy, Londynie. 
Swoimi zdjęciami nie chcę nikogo obrażać ani 
ośmieszać, czy to z powodu rasy, płci, przyna-
leżności narodowej ani sposobu, jaki ci ludzie 
wybrali sobie na życie. Chcę pokazać jak różne 
są wyobrażenia o życiu w Królestwie. Bałaga-
nie, który ludzie tworzą sami wokół siebie, le-
nistwie i o tym jak można doprowadzić własne 
człowieczeństwo do stanu karykaturalnego, 
a jednocześnie czuć się dobrze w tym środowi-
sku. Czasem dodaję od siebie lekko sarkastycz-
ny komentarz, ale to już moja wina, bo tak jak 
wszyscy ludzie, też jestem ułomny”.

Wydarzenie, mimo prawdziwie zimowej 
aury, przyciągnęło do biblioteki miłośników 
fotografii. Goście z zainteresowaniem oglądali 
prezentowane na wystawie zdjęcia. 

Zapraszamy do Galerii po Korabiem!
Renata Grabowska

Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej im. 
Jana Łaskiego Młodszego w Łasku już 
za nami, ale z chęcią przypomnimy je 
czytelnikom. 

Ze względu na duże zainteresowanie udzia-
łem w warsztatach zdecydowaliśmy się podzie-
lić je na dwa turnusy. Łącznie w bibliotece za-
gościło 98 małych łaskowian, którym zapewni-
liśmy atrakcyjne feryjne przedpołudnia. Udało 
nam się spotkać z policjantami z KPP w Łasku, 
na pogadance o bezpieczeństwie podczas zi-
mowych zabaw. Świętowaliśmy Dzień Kubu-
sia Puchatka czytając jedno z opowiadań A. A. 
Milne’a i robiąc z koralików podobizny miesz-
kańców Stumilowego Lasu. 

Adrianna Stępień wystąpiła z prelekcją 
o Japonii, którą miała okazję odwiedzić ra-
zem z rodziną. Dzieci były bardzo zaciekawio-

ne i zadawały jej mnóstwo pytań dotyczących 
tamtejszych zwyczajów, a ćwiczenia z trudnej 
sztuki malowania japońskich znaków sprawi-
ły im wielką frajdę. Oczywiście, nie mogliśmy 
zapomnieć o Dniu Babci i Dziadka – jedne 
z warsztatów kreatywnych poświęciliśmy na 
stworzenie dla nich przepięknych drzewek – 
laurek. 

Rozmawialiśmy z uczestnikami warszta-
tów o poczuciu własnej wartości i ćwiczeniu 
pewności siebie. Stworzyliśmy „słoiki pozy-
tywnych afirmacji” wypełnione motywującymi 
hasłami na każdy dzień. Jedno ze spotkań po-
święciliśmy na tworzenie, tak lubianych przez 
dzieci, magnesów z koralików termozgrzewal-
nych. Tradycyjnie, zajrzeliśmy do Muzeum Hi-
storii Łasku oraz do kolegiaty. 

Cieszymy się bardzo, że przez te dwa tygo-
dnie w bibliotece wcale nie było cicho – wręcz 

przeciwnie, wszędzie było słychać dziecięce 
roześmiane głosy naszych małych czytelników. 

M.Z.



 

NOWOROCZNE  SPOTKANIE 
POWIATU  ŁASKIEGO


