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6Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku 

Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Z okazji nadchodzących Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy wszystkim 

mieszkańcom najserdeczniejsze 

życzenia Wesołego Alleluja oraz wszelkiej 

pomyślności. Aby ten wyjątkowy czas przyniósł wiele 

ciepłych spotkań przy wielkanocnym stole oraz 

wypełnił nasze serca pokojem i radością.

Gmina Łask rozstrzygnęła konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny 
na opracowanie koncepcji projektu pomnika pn. „Ławeczka 
z Janem Łaskim”. To kolejny punkt w bogatym programie 
obchodów jubileuszu 600-lecia Łasku. Wykonany z brązu 
monument stanie na pl. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, naprzeciw 
kolegiaty, a jego odsłonięcie zaplanowano na sierpień/wrzesień 
tego roku. Koszt pomnika to 156 tys. zł, samorządowcy obiecują 
także nową aranżację otaczającej go przestrzeni. 

Sąd Konkursowy spośród 3 finałowych prac (wstępnie wpłynęło  
10 zgłoszeń) wybrał tę najlepszą. Autorem zwycięskiego projektu jest  
dr hab. Karol Badyna – polski rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk  

WybraNo Projekt 
PomNika jaNa Łaskiego

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się jak 
pomóc Ukrainie i jej mieszkańcom. Setki tysięcy osób ucieka 
przed wojną do Polski. To przede wszystkim kobiety z dziećmi, 
osoby starsze i młodzież. Mężczyźni pozostali lub wracają na 
Ukrainę, żeby walczyć o swoją ojczyznę. 

Pomoc dla UkraiNy 
W gmiNie Łask

Przed nami kolejne wydarzenie w kalendarzu obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi. Już 24 kwietnia 
wystartuje bieg wokół pl. 11 listopada dla przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych z gminy Łask. Do sportowych 
zmagań zapraszamy roczniki od 2016 do 2012, a na linii startu 
należy obowiązkowo stawić się z rodzicem lub opiekunem. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem zgłoszeń złożonych do 
szkół podstawowych oraz przedszkoli do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15. 
Uwaga! Nie ma możliwości zapisu w dniu biegu. Regulamin dostępny 
jest na stronie www.lask.pl

Doskonale wiemy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Dzieci wprost 
uwielbiają sportowe zmagania, a czy jest ku temu lepsza okazja niż 
600-lecie naszego miasta? Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM ZAWODÓW:
9.00 – 10.30 - weryfikacja uczestników w Biurze Zawodów
10.30 - Bieg przedszkolaka z roczników 2015 i 2016 na dystansie 100 m
11.00 - Bieg dla dzieci z roczników 2013 i 2014 na dystansie 200 m
11.30 - Bieg dla dzieci z rocznika 2012 na dystansie 400 m.

(MJ)

bieg Z okaZji 
600-lecia ŁaskU

To czas próby i solidarności dla Europy i całego cywilizowanego 
świata. Zewsząd płyną słowa otuchy i wsparcia, ale, co najważniejsze, 
także realna pomoc. Fundusze zbierają zarówno organizacje polskie, jak 
i zagraniczne. Pomóc może każdy. W gminie Łask organizowane są licz-
ne zbiórki tworzone przez lokalne OSP, szkoły i parafie. Nie brakuje pry-
watnych inicjatyw.

Łaski samorząd tworzy bazę osób oferujących pomoc mieszkaniową 
w gminie Łask dla uchodźców z Ukrainy. Zbieramy także informacje 
o konkretnych potrzebach osób, które już u nas przebywają. 

Aktualne informacje na www.lask.pl  (zakładka Ukraina).
KONTAKT
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli w Urzędzie Miejskim w Łasku
- Danuta Rychlik - tel. 43 676-83-71, d.rychlik@lask.pl
- Mariusz Kubarski - tel. 43 676-83-71, m.kubarski@lask.pl

MJ

Gmina Łask realizuje właśnie III etap budowy kanalizacji sanitar-
nej w Gorczynie. Do końca maja 2022 r. powstanie ok. 2,5 km nowej 
infrastruktury podziemnej. Wykonawcą jest firma BUD-AN Sp. z o.o. 
z Kalisza.

Inwestycję za blisko 2,4 mln zł wsparł WFOŚiGW Łodzi. Samorząd 
otrzymał dotację wysokości 232.957,00 zł oraz pożyczkę: 543.570,00 zł.

Wcześniej gmina Łask dostała na ten cel dofinansowanie z PROW 
wysokości 1.141306,00 zł (60%).

WsParcie dla bUdoWy 
kaNaliZacji W gorcZyNie
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Państwu 
Ewie i Jarosławowi Buss

właścicielom 
Wydawnictwa „Intrograf” w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY 
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni 

Rady Miejskiej w Łasku

W  Łasku na placu 11 Listopada oddano hołd „Żołnierzom 
Wyklętym”, którzy nie złożyli broni w walce o prawdziwie 
wolną Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, na-
stępnie głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, a po nim re-
prezentujący 32. BLT ppłk Arkadiusz Czarnecki oraz parlamentarzyści 

Prezydent RP Andrzej Duda i sekretarz generalny 
NATO Jens Stoltenberg rozmawiali na lotnisku 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego o zadaniach pięciotysięcznej 
natowskiej szpicy. Z dowódcami wojskowymi 
dyskutowano także o pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 
Sekretarz generalny NATO gościł już na tym lotnisku 
w 2014 roku. 

Jens Stoltenberg mówił m.in. o zadaniach żołnierzy NATO 
w Europie, wezwał Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie.

Łask oddaŁ cZeŚć ŻoŁNierZom Wyklętym

PreZydeNt rP i sekretarZ 
geNeralNy Nato Na lotNiskU 32. blt

Nagroda Gospodarcza Burmistrza Łasku „Róża Przedsiębior-
czości” za rok 2020 w kategorii produkcja została przyznana 
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu PODWYSOCKI. Jego 
przedstawiciele niestety nie mogli być 10 stycznia, podczas uro-
czystej gali i sesji Rady Miejskiej w Łasku. Ostatecznie nagroda 
trafiła w ręce laureatów. Serdecznie gratulujemy!

Firma „Podwysocki” to wiodący producent opakowań i elementów 
z tworzyw sztucznych. Istnieje na rynku od 1980 r. Wyróżnia ją nowo-
czesny park maszynowy, możliwość dostosowania kolorystyki/kształtu 
produktów pod kątem klienta oraz wieloletnie doświadczenie w obróbce 
tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo wciąż rozwija ofertę produktową 
poprzez optymalizację zaplecza technicznego, dzięki czemu dopasowuje 
ją do dynamicznie zmieniającej się branży. Wieloletnie doświadczenie 
i wiedzę wykorzystuje w każdym ze zleceń, gwarantując klientom precy-
zję wykonania i bezpieczeństwo użytkowania produktów. Od lat buduje 
swoją pozycję na rynku w oparciu o pozytywne relacje biznesowe.

Specjalizuje się we współpracy z dużymi odbiorcami wielu branż. 
Swoje produkty dedykuje przede wszystkim przedstawicielom przemy-
słu: spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i tworzyw sztucz-
nych.

MJ

róŻa PrZedsiębiorcZoŚci 
dla firmy PodWysocki

Masowy napływ do Polski osób z terytorium 
Ukrainy poszukujących w naszym kraju 
schronienia w związku z konfliktem 
zbrojnym, spowodował potrzebę pilnego 
i doraźnego zapewnienia tym osobom 
pomocy i wsparcia. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
chcąc usystematyzować i usprawnić ścieżki po-
mocy udzielanej aktualnie osobom opuszczającym 
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wo-
jennymi, przedstawia najważniejsze informacje:
- w pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe 
z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca 
zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do 
ośrodków pomocy społecznej, powinny być kie-

ŚcieŻka Pomocy Uchodźcom Z UkraiNy
rowane do punktów recepcyjnych zlokalizowa-
nych na terenie województw, umożliwi to tym 
osobom zapewnienie miejsca pobytu zorganizo-
wanego przez wojewodę
- przedstawiciele samorządów i jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej w przypadku wąt-
pliwości co do form, zakresu i możliwości udziele-
nia wsparcia osobom z Ukrainy powinni w pierw-
szej kolejności kontaktować się z właściwymi 
służbami wojewody, które koordynują pomoc 
na terenie województwa i posiadają najpełniej-
sze informacje o aktualnej sytuacji i uzgodnio-
nych z samorządami danego województwa pro-
cedurach, formach i zakresie pomocy.

– senator Maciej Łuczak i poseł Marek Matuszewski. Podczas wystą-
pień wielokrotnie podkreślano rangę obchodzonego święta, a przede 
wszystkim cel, jaki przyświecał bohaterom, którzy stawili opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Nawiązano także to ak-
tualnej sytuacji na Ukrainie, która w wyniku zbrodniczej napaści Rosji 
toczy właśnie walkę o swoją przyszłość i niepodległość. Modlitwę w in-
tencji żołnierzy niezłomnych odmówił proboszcz parafii garnizonowej  
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ZdaNiem bUrmistrZa

CO DALEJ?
Walka z Putinem ma swoje koszty 

w  wyższych  cenach  paliwa,  w  wyższych 
cenach gazu, ale także w wyższych cenach 
innych  surowców,  te  surowce  przekładają 
się na żywność. Wyższe ceny zboża to wyż-
sze  ceny  żywności - tyle premier M. Mo-
rawiecki. I jeszcze fragment pisma firmy 
Colas, które 3 dni temu wpłynęło do naszej 
gminy. /.../  sytuacja międzynarodowa wy-
nikająca z wojny toczącej się za naszą gra-
nicą doprowadziła do momentu, w którym 
złożenie  rzetelnej  oferty  w  postępowaniu 
przetargowym stało się niemożliwe. Kosz-
ty wszystkich surowców i walut wzrastają 
każdego  dnia,  a  wiele  firm  podwykonaw-
czych  dostarczających  materiały  wstrzy-
mało wydawanie ofert.

Rafinerie  LOTOS Asfalt  i ORLEN As-
falt codziennie publikują nowe cenniki as-
faltów, dzisiejszy poziom (pismo nosi datę 
9.03.22) wskazuje wzrost w stosunku do ze-
szłego tygodnia o 70%. Betoniarnie i pro-
ducenci  prefabrykatów  wstrzymują  ofero-
wanie materiałów, ponieważ nie mogą za-
kontraktować cementu (problemem jest nie 
tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy 
produkujące bariery  i oznakowanie  infor-
mują  nas  o  braku możliwości  pozyskania 
stali do produkcji ww. elementów. 

Tyle cytatów. Jak więc Państwo widzą, 
sytuacja jest nie tylko trudna, ale wręcz 
dramatyczna. Można się tylko domyślać 
dlaczego, jakie są powody tak gwałtow-

A więc wojna – tymi słowami spiker Polskiego Radia rankiem 1 września 1939 roku obwieścił agresję 
hitlerowskich Niemiec na Polskę. Tym razem słowa te nie odnoszą się do naszej Ojczyzny lecz dotyczą 
sąsiedniej Ukrainy, która 18 dzień niezwykle skutecznie odpiera ataki agresora. Normalnemu człowiekowi 
nie mieści się w głowie, że w XXI wieku ostrzeliwuje się szpital położniczy, czy też szpital psychiatryczny. 
Pewien analityk stwierdził, że Rosja to nie XXI wiek lecz przełom wieków XIX i XX i chyba ma rację. Ten 
konflikt przekłada się na sytuację gospodarczą, a także społeczną większości krajów świata.

nego wzrostu ceny podstawowego do bu-
dowy dróg surowca, która to cena windo-
wana jest przez firmy państwowe w sytu-
acji, gdy ceny ropy, owszem, wzrosły, ale 
kilkakrotnie mniej. Co w tej dramatycznej 
sytuacji robić, jakie wdrożyć rozwiązania?

 Mamy kilka rozstrzygniętych prze-
targów na budowę dróg. Zaproponowa-
ne w ofertach ceny są na ogół wyższe  
od cen przewidywanych. Najprościej by-
łoby wstrzymać inwestycje. Mieszkań-
cy jednak tych dróg oczekują, są im bar-
dzo potrzebne. Można z dużym stopniem 
prawdopodobieństwa przyjąć, że unieważ-
nienie przetargów i ogłoszenie nowych bę-
dzie skutkować złożeniem ofert ze znacz-
nie wyższymi cenami niż obecnie przed-
stawione. Wobec powyższego zamierzam 
poprosić Radę Miejską o zwiększenie wy-
datków i realizację tych dróg, gdyż osią-
gniecie cen niższych od zaproponowanych 
w przetargach nie jest możliwe. I jeszcze 
jedna niezwykle istotna kwestia. Rozwią-
zanie to będzie można wdrożyć o ile wy-
konawcy zechcą umowy podpisać. Nieste-
ty, wzrost cen sprawia że coraz częściej 
zwycięzcy przetargów, a także kolejne 
firmy biorące udział w przetargach, odma-
wiają podpisania umów na zaproponowa-
nych warunkach.

NEGATYWNE SKUTKI WOJNY
 Skutki wojny w Ukrainie dotykają 

wiele firm, niestety także naszych rodzi-

mych. Niektóre z nich, w tym firmy znane, 
o utrwalonym dorobku, prowadziły dzia-
łalność w Ukrainie, a także w Rosji, bądź 
z firmami z tych obszarów współpraco-
wały. Z dnia na dzień rynki zbytu zostały  
odcięte. Dla wielu firm to dramat.

MĄDRY POLAK 
PRZED SZKODĄ

 Znane jest powiedzenie: - mądry Po-
lak po szkodzie. Często mówi się że nie po-
trafiliśmy w wielu sytuacjach wykorzystać 
wielkich zwycięstw, sprzyjających okazji, 
czy nadarzających się szans. Tych błędów 
nie popełniliśmy po upadku komunizmu. 
Od początku celem mądrych Polaków było 
wejście do NATO i struktur europejskich. 
Jakże inaczej dzięki temu wygląda bez-
pieczeństwo naszego kraju. Wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, należą się 
słowa wdzięczności, szacunek i podzięko-
wanie. Oceniając rzecz obiektywnie, bez 
emocji, nie można ignorować wielkiego 
sukcesu prezydenta Lecha Wałęsy, który 
doprowadził do wycofania z Polski wojsk 
rosyjskich. I to kolejna doskonale wyko-
rzystana szansa. Dziś Finlandia i Szwecja, 
które w tamtym czasie neutralność trakto-
wały jako ważne dobro, dziś niemal gwał-
townie chcą wstąpić do NATO, obawiając 
się zaborczego sąsiada.

13 marca 2022 r.   
Gabriel Szkudlarek

Z okazji 600-lecia Łasku i tłustego czwartku, 26 lutego, łaski 
Urząd zorganizował imprezę pod nazwą „Łaski Pączek”. 

Główną atrakcją były oczywiście pączki, które przygotowały lo-
kalne koła gospodyń wiejskich. Na miejskim rynku rozdano miesz-
kańcom aż 600 sztuk tych smakołyków. I musiały być wyborne, bo 
rozeszły się w mig, a wszystkie łasuchy wyruszyły w poszukiwaniu 
kolejnych kulinarnych atrakcji. Do imprezy postanowiła także przy-
łączyć się jedna z łaskich restauracji, która rozdała 600 pysznych 
kawałków... sushi. Kuchnia dalekiego wschodu i polskie słodkości? 
Czemu nie! Tego dnia nikt nie liczył kalorii, więc i na taki ostatkowy 
mix nie zabrakło chętnych. 

„Łaski PącZek” Na 600-lecie miasta
Na placu 11 Listopada pojawiły się również stoiska kół gospodyń 

wiejskich, które zaoferowały różne pyszności. Były koła z Anielina, Gor-
czyna, Łopatek, Sięganowa, Teodorów, Woli Bałuckiej i Woli Stryjew-
skiej. Atrakcje dla najmłodszych zorganizowali harcerze i Łaski Dom 
Kultury do pary z teatrem Focus, zaś Muzeum Historii Łasku otworzy-
ło z tej okazji specjalną wystawę. Nie zabrakło kolorowych przebrań, 
konkursów i ciekawostek o karnawale, ostatkach czy zapustach. Łasko-
wianie bawili się przednio, a kołom gospodyń zostały tylko okruszki… 
Kto wie, może Łaski Pączek wpisze się na stałe w kalendarz miejskich 
imprez.

MJ
Fotoreportaż na str. 28
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Łask oddaŁ cZeŚć ŻoŁNierZom Wyklętym
w Łasku ksiądz Marek Bolanowski. Odczyta-
no apel pamięci i oddano salwę honorową. Na 
koniec uroczystości przybyłe delegacje złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowio-
ny został z inicjatywy prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Dzień ten nawiązuje do wy-
darzeń z mokotowskiego więzienia, gdzie 
dokonano egzekucji wojskowych należą-

cych do podziemia antykomunistycznego. 
1 marca 1951 roku zamordowano tam sied-
miu członków Zrzeszenia „Wolność i Nie-
zawisłość”. Wśród straconych byli: prezes 
IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz 
Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr 
Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, 
kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa 
i por. Karol Chmiel.

MJ

SESJE – podczas sesji Rady Miejskiej 
w Łasku w dniu 30 marca br. radni zajmować 
się będą  m.in. gminnym programem wspiera-
nia rodziny, opieką nad zwierzętami bezdom-
nymi,  realizacją gminnego programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w 2021 r., uchwaleniem gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2022 r., a także  
pomocą obywatelom Ukrainy.

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie 
się 31 marca (godz. 8.30), jednym z tematów 
będą zmiany w budżecie.

POMAGAMY uchodźcom z Ukrainy 
– mieszkańcy ziemi łaskiej masowo odpo-
wiedzieli na apel w sprawie pomocy ucieki-
nierom z Ukrainy, którzy musieli uciekać ze 
swojego kraju zaatakowanego przez Rosję. 
Akcję pomocy koordynuje wojewoda łódzki, 
ale mieszkańcy samorzutnie wspierają Ukraiń-
ców, którzy uciekli z kraju ogarniętego wojną. 
Do zbiórki włączyło się też wiele organizacji  
i instytucji, m.in. Łaska Spółdzielnia Mieszka-
niowa i Łaski Dom Kultury.

PANDEMIA koronawirusa słabnie - 21 
marca w powiecie łaskim odnotowano jedynie 
7 nowych zakażeń i 0 zgonów (w woj. łódz-
kim odpowiednio 270 i 0, w kraju – 4165 i 3). 
W Łódzkiem od początku pandemii do 21 bm. 
zachorowało 358495 osób, zaś walkę z ko-
ronawirusem przegrało 7875 osób (w kraju – 
114835).

KOMISARZ ds. ochrony praw ucznia 
w Łódzkiem - został nim uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego w ZSO w Łasku (Kolumnie) 
Igor Jędrzejczak, wybrany podczas Łódzkiej 
Rady Samorządów Szkół Średnich obradują-
cej w Opocznie. Komisarz będzie stał na straży 
przestrzegania praw ucznia w szkołach śred-
nich woj. łódzkiego. 

ZKM w Łasku ma pierwszą kobietę kie-
rowcę - jest nią sołtys Gorczyna, członkini 
tamtejszego koła gospodyń wiejskich „Gorczy-
nianki” Monika Kowalczyk. Jak twierdzi, lubi 
duże pojazdy i żywy kontakt z ludźmi.

NOWY POLICJANT w Łasku – 88 funk-
cjonariuszy w tym 15 policjantek, złożyło uro-
czyste ślubowanie, zasilając w ten sposób łódz-
ki garnizon. Wśród nowo przyjętych w szeregi 
funkcjonariuszy jest posterunkowy, który trafił 
do policji w Łasku. Obecnie w województwie 
łódzkim nad bezpieczeństwem mieszkańców 
czuwa ponad 6,1 tys. funkcjonariuszy.

ZAMACHOWSKI ZBIGNIEW, znako-
mity aktor i piosenkarz - 6 kwietnia br. spotka 
się ze swoimi fanami w Łaskim Domu Kultury. 
Aktor zagrał wiele znakomitych ról filmowych, 
ma na koncie sporo prestiżowych nagród.

KONKURS na dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Łaskiego Młodszego ogłosił 
burmistrz Łasku. Dotychczasowa dyrektor pla-
cówki odchodzi na emeryturę.

WIOSNA astronomiczna zaczęła się  
20 marca o godz. 10.37 czasu polskiego.

ŁASKIE BOCIANY - Wojtek i Mag-
da z nieznanych powodów nie pojawiły się 
w ubiegłym roku w grodzie nad Grabią. Czy 
przylecą w tym roku? Mieszkańcy Łasku z nie-
cierpliwością oczekują skrzydlatych gości.
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Karol Badyna to rzeźbiarz, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Liczne realizacje tego twórcy możemy znaleźć w Polsce, np. 
w Warszawie, Krakowie, Płocku, Biłgoraju, jak również za granicą. 
W ocenie Sądu Konkursowego wskazana praca spełnia wszystkie wyma-
gania konkursowe zawarte w regulaminie i otrzymała najwyższą liczbę 
punktów. Odpowiada ona celom i założeniom konkursu pod względem 
artystycznym i estetycznym. Podczas prac komisji doceniliśmy walory 
przestrzenne projektu, oryginalne i nowoczesne podejście do tematu oraz 
interakcję pomnika z widzem. Myślę, że na uwagę zasługuje oryginal-
ność artystyczna koncepcji rzeźbiarskiej, jej walory funkcjonalne i es-
tetyczne. Ciekawe połączenie atrybutów Jana Łaskiego – insygniów ar-
cybiskupich oraz Statutu Łaskiego dają wiele różnorodnych interpretacji 
artystycznych kolejnym pokoleniom. Zaprojektowana rzeźba z wyeks-
ponowanymi walorami użyteczności publicznej pozwala stwierdzić, że 
pomnik stanie się atrakcją turystyczną, z której korzystać będą zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści. Całość projektu jest nowoczesna, jednocześnie 
zachowuje doniosły charakter osoby Jana Łaskiego. 

sąd koNkUrsoWy Nie miaŁ WątPliWoŚci

Pomnik powstanie na wyeksponowanym obszarze na placu J. Dą-
browskiego w Łasku. Wszystkie elementy pomnika wykonane będą 
z atestowanego brązu. Termin montażu na placu przewidywany jest na 
przełom sierpnia i września br. Zanim jednak będziemy mieli okazję zo-
baczyć jego realizację w terenie, konieczne jest opracowanie i uzgodnie-
nie niezbędnej dokumentacji projektowej, które są w trakcie opracowy-
wania. 

Najbliższe otoczenie planowanego pomnika (wewnętrzny zielony 
skwerek pl. Dąbrowskiego) będzie poddane nowej aranżacji. 

Wszystkim sędziom sądu konkursowego i pracownikom Urzędu 
Miejskiego, zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie kon-
kursu, składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i sprawną 
pracę, której efektem będzie realizacja nowego ważnego elementu prze-
strzeni publicznej naszego miasta. 

Lidia Sosnowska
przewodnicząca Sądu Konkursowego

Już w tym roku, w czasie przypadającego jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi powstanie pomnik Jana Łaskiego 
- kanclerza królewskiego oraz prymasa Polski. Dziś już możemy zaprezentować jak będzie wyglądał, ponieważ w dniu 1.03.2022 r. sąd 
konkursowy dokonał oceny prac konkursowych złożonych w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym projektu pomnika  
pn. „Ławeczka z Janem Łaskim” - autorem zwycięskiej pracy została Pracownia Rzeźby „Forma” Karol Badyna z Krakowa. 

WybraNo Projekt PomNika jaNa Łaskiego
Pięknych w Krakowie. Urodzony w 1960 roku 
w świętokrzyskim, dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku 
1988. Po studiach został zatrudniony na swo-
jej macierzystej uczelni na stanowisku nauko-
wo-dydaktycznym, osiągając coraz to wyższe 
stopnie naukowe. W roku 2011 otrzymał stano-
wisko profesora nadzwyczajnego ASP. W swo-
jej twórczości zajmuje się głównie rzeźbą por-
tretową. Posiada liczne realizacje pomniko-
we w Polsce oraz w USA, Izraelu, Portugalii, 
Niemczech, we Włoszech, na Białorusi, Estonii 
i w Singapurze.

2

zwala także na wyraźne ukazanie atrybutów, 
które wiążą się z  tymi odrębnymi funkcjami. 
Kanclerz  koronny  jest  ukazany  razem  z  ko-
deksem  aktów  prawnych  „Statutem  Łaskie-
go”, natomiast insygnia arcybiskupie są uka-
zane w postaci  infuły z herbami Korab oraz 
pastorałem.

Wskazana lokalizacja pomnika „Ławeczka 
z Janem Łaskim” w naturalny sposób wymusza 
umieszczenie  frontu pomnika po skosie w sto-
sunku  do  dwóch  kierunków  ciągów  pieszych. 
Kierunek  głowy  Jana  Łaskiego  jest  wyraźnie 
zwrócony  w  stronę  kolegiaty.  To  rozwiązanie 
kompozycyjne łączy jednocześnie wymogi naj-
bliższego otoczenia pomnika jak i tego istotne-
go - dalszego otoczenia, jakim jest perspektywa 
kolegiaty.

„Ławeczka z Janem Łaskim” posiada miej-
sca  do  siedzenia  i  pewną  atrakcję  związaną 
z faktem, że osoby stykające się z rzeźbą Jana 
Łaskiego mogą  dzierżyć  na  chwilę  pastorał  - 
symbol biskupiej władzy pasterskiej.

Rozwiązanie  plastyczne  „Ławeczki  z  Ja-
nem  Łaskim”  rezygnujące  z  oparcia  ławki 
stwarza wiele dodatkowych możliwości prezen-
tacji pomnika z różnych stron, nie wspominając 
już o możliwości trzymania w ręku pastorału.

MJ

Artysta tak opisał wykreowaną przez sie-
bie ideę: Dla  podkreślenia  podwójnej  roli 
Jana  Łaskiego  jako  kanclerza  królewskiego 

oraz  prymasa  Polski  „Ławeczka  z  Janem  
Łaskim” została podzielona na kilka odręb-
nych  części.  To  rozwiązanie  plastyczne  po-
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Gdzie zbieramy dary w powiecie

Na Pomoc UkraiNie
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Wszyscy ci, którzy chcieliby wspomóc 
uchodźców oraz mieszkańców Ukrainy w tym 
trudnym czasie, mogą dostarczać artykuły do 
punktów zbiórek znajdujących się w gminach 
powiatu łaskiego (poniżej znajduje się wykaz 
miejsc, w których prowadzone są zbiórki) lub 
do hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Łasku, ul. Warszawska 13 (po wcześniej-
szym umówieniu terminu pod numerem telefo-
nu: 697-175-109). 

Produkty, które zebrano w gminnych punk-
tach zbiórek, trafiają do powiatowego magazy-
nu, gdzie są odpowiednio sortowane i przeka-
zywane do wojewódzkiego magazynu zbiórki - 
skąd trafiają do potrzebujących przy granicach 
naszego państwa oraz na Ukrainę. 

Powiatowym koordynatorem, który odpo-
wiada za zbiórkę wszystkich artykułów z po-
szczególnych gmin, jest etatowy członek Zarządu 
Powiatu Robert Szczepaniak (tel. 697-175-109).

W związku z agresją Rosji w Ukrainie, urzędy gmin z powiatu łaskiego i Starostwo 
Powiatowe w Łasku organizują zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, które zostaną wysłane  
do mieszkańców Ukrainy oraz przekazane uchodźcom przybywającym do Polski.

Starosta łaski Piotr Wołosz dziękuje wszystkim mieszkańcom 
powiatu łaskiego, którzy, w tak trudnych czasach dla Ukrainy 
okazali swoją dobroć, wyrażoną w postaci darów przekazanych 
dla przybywających z niej uchodźców. 

Ilość zgromadzonych artykułów jest ogromna, co świadczy o dużym 
zaangażowaniu w zbiórkę darów oraz dużej liczbie osób chcących po-
móc uchodźcom. Część zgromadzonych artykułów została już przekaza-
na do powiatu lubaczowskiego i powiatu przemyskiego. Udało się przy-
gotować dwa busy z darami - żywnością, jednorazowymi opakowaniami 
i medykamentami, które dotarły do powiatowych magazynów zbiórek 
w Lubaczowie oraz w Przemyślu. 

Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców powia-
tu łaskiego o dostarczanie do Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Po-
łudniowej 1, w godzinach pracy urzędu (pon. od 8 do 16, wt. – pt. od 7.30 
do 15.30) lub do hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku przy 
ul. Warszawskiej 13 (po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem 
telefonu: 697-175-109) żywności, środków dla dzieci oraz medykamentów 
które zostaną dostarczone do najbardziej potrzebujących powiatów, wspie-
rających uchodźców przybywających do naszego kraju.

Pomoc dla UchodźcóW UkraiNy

Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego

Grzegorz Dębkowski

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych składamy 

Państwu najserdeczniejsze 
życzenia spokoju, radości 

oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkiej Nocy

stały się dla nas wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości oraz szacunku. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus zawsze, a zwłaszcza 

w tym trudnym czasie, wszystkim błogosławi.

Miejsca prowadzonych zbiórek w powiecie 
łaskim:

W gminie Łask:
-  Garaż przy Szkole Podstawowa nr 5 w Ła-

sku, w godz. 17-19)
-  Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Łasku (Kolumna), w godz. 6-20, tel.  
43 675-46-60

-  Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie,  
godz. 7-16, tel. 43 675-36-47

-  Szkoła Podstawowa w Bałuczu, godz. 7-15, 
tel. 43 675-12-25

-  Szkoła Podstawowa w Okupie, godz. 7-15, 
tel. 43 675-11-25

- Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku,  
 godz. 6.30-16.30, tel. 43 675-44- 60
- OSP Łask, godz. 15-19

W gminie Sędziejowice:
-  Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluń-

ska 6 (pon. – pt., godz. 7.30-15.30)

-  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędzie-
jowicach, ul. Powstańców 1863 roku nr 6  
(w godzinach pracy)

- Zespół Szkół w Marzeninie, Marzenin,  
 ul. Łaska 7 (w godzinach pracy)
- Gminne Przedszkole w Dobrej, pon. – pt.,  
 godz. 7-16
- OSP Pruszków, pon. – pt., godz. 8-18

W gminie Wodzierady:
-  OSP w Wodzieradach, Wodzierady 57,  

godz. 15-18
-  Zespół Szkół w Kwiatkowicach, Kwiatkowi-

ce, ul. Szkolna 17, godz. 8-15
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu,  

Marianów 12A, godz. 8-15.
W gminie Buczek dary można do-

starczać do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Buczku, ul Szkolna 1 (poniedziałek, 
godz. 14-17, wtorek, środa, czwartek i pią-
tek, godz. 13-15.
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Na Pomoc UkraiNie

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. 
w powiecie łaskim ponownie zostały 
uruchomione punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela-
ją osobiście adwokaci lub radcowie prawni 
(w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwo-
kaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby 
współpracujące z organizacją pozarządową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym 
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową 
działalność gospodarczą niezatrudniającą 
innych osób w ciągu ostatniego roku.

NieodPŁatNa Pomoc PraWNa
 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nie-

odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzysta-
jąca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej, do-
datkowo, składa oświadczenie o niezatrudnianiu 
innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Admini-
stratorem takich danych osobowych zawartych 
w złożonym oświadczeniu jest starosta.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej osoba udzielająca porady może zażądać 
okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedsta-
wiony przez osobę uprawnioną problem nie 
może być rozwiązany w całości albo w części 
poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej, w szczególności stwierdzenia, że problem 
nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwo-
kat lub radca prawny informują osobę upraw-
nioną o możliwościach uzyskania innej sto-
sownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego 
poradnictwa, wskazanych na liście sporządzo-
nej przez starostę.

W związku z ryzykiem zakażenia się 
koronawirusem wszystkie porady prawne 
w 2022 roku odbywają się, do odwołania, 
tylko przez system elektroniczny. Dane kon-
taktowe do adwokatów oraz radców prawnych 
udzielających porad znajdą Państwo na stronie 
powiatu łaskiego www.lask.com.pl w zakładce 
„Nieodpłatna pomoc prawna”, klikając „zgło-
szenie porady na odległość”.

9 marca br. powiat łaski zakończył realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2335E - ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku 
w zakresie budowy chodnika”, w którego skład wchodzi:
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Katowicka w Łasku”
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Spacerowa w Łasku”
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Spacerowa w Łasku”
-  „Budowy przejścia dla pieszych nr 4 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku”.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowego chodnika z kost-

ki brukowej długości ok. 555 m i szerokości 1,5 – 2 m wraz z przebu-
dową istniejących zjazdów indywidualnych. Ponadto zostały wykonane 
nowe przejścia dla pieszych, nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. 

Ul. katoWicka i sPaceroWa – PrZebUdoWa
Wykonawcą inwestycji była firma TRANS BRUK Władysław Pisarek, 
Wola Bałucka 48, 98-100 Łask. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
314.610,00 zł.

Ponadto powiat łaski otrzymał dofinansowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg wysokości 185.929,00 zł dla zadań mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddzia-
ływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021 dla 
zadań pn.:
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Katowicka w Łasku”
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Spacerowa w Łasku”
-  „Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze powiatowej nr 2335E - 

ul. Spacerowa w Łasku”.

W dniu 19.01.2022 r. powiat łaski podpisał umowę z firmą 
ZIGGER Sp. z o. o. – Bełchatów, ul. Armii Krajowej 10, na 
realizację zadania pn. „Ścieżka zmysłów”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie bazy edukacyjnej na tere-
nie o powierzchni 1300 m2 znajdującym się w strefie pasów zieleni przy  
ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza w Łasku.

Na terenie zaprojektowano 2 typy nawierzchni dla ruchu pie-
szego. Pierwszy typ nawierzchni powstanie na bazie istniejącego 
chodnika i będzie pełnił głownie funkcję komunikacyjną między 
poszczególnymi bazami nasadzeń. Drugi typ nawierzchni został 
zaprojektowany w taki sposób, aby spacerując, można było po-
dziwiać roślinność oraz czytać tablice informacyjno-dydaktyczne. 
W celach edukacyjnych, jak i ozdobnych, planowane jest nasa-
dzenie drzew i roślin, które wyróżniają się oryginalną barwą, za-

ŚcieŻka ZmysŁóW PrZy Ulicach 1 maja i mickieWicZa
pachem, kształtem liści i kwiatów. Ponadto z tematyką dotyczącą 
oryginalności i różnorodności roślinności, w tym różnorodnością 
gatunków róż i traw ozdobnych znajdujących się w ogrodach, bę-
dzie można zapoznać się poprzez informacje i ilustracje zamiesz-
czone na pięciu zamontowanych tablicach dydaktycznych. Po-
wstała baza edukacyjna zostanie wyposażona w elementy małej 
architektury – ławki i drewniane kosze na śmieci. Zostaną tak-
że zamontowane 3 gry edukacyjne Światowid - pn. „Zioła” oraz 
drewniane gry typu puzzle pn. „Odgadnij”, „Co ze mnie wyro-
śnie”, „Puzzle – Jaka to roślina”.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.05.2022 r.
Powiat łaski otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację  
ww. zadania.

W gminie Widawa punktem zbiórki darów 
został Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, 
ul. Mickiewicza 3, godz. 8-17.

 Wykaz zbieranych artykułów:
- kubki, talerze, sztućce jednorazowe
- termosy, kubki termiczne
- kawa, herbata
- woda w butelkach
-  soki, napoje, tubki typu „Kubuś” dla dzieci, słoiczki 

z obiadkami dla dzieci, mleko w proszku, itp.

- suche ciastka, paluszki, krakersy, zupki chiń-
skie, itp.
-  przekąski, które można szybko przygotować 

i zabrać ze sobą w podróż
- owoce, orzechy, bakalie
- batony energetyczne
- dżemy
- konserwy
-  podstawowe środki ochrony osobistej i ko-

smetyki (np. mydło, żel pod prysznic, mokre 

chusteczki, chusteczki higieniczne, podpaski, 
wkładki, pasty do zębów, szczoteczki do zę-
bów, pieluchy dla dzieci, papier toaletowy, itp.)

- płaszcze przeciwdeszczowe
- baterie, ładowarki do telefonów, powerbank,
- koce, koce termiczne, kołdry, poduszki
- bielizna osobista
- plastry
- płyny do odkażania
- tabletki przeciwbólowe
- aspiryna
- bandaże elastyczne
- maseczki jednorazowe.

7
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Z b i ó r k a 
darów została 
uruchomiona 
od 2 marca br. 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Buczku. Punkt odbioru darów mieści się 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Buczku, ul. Szkolna 1 (ostatnie wejście 
bezpośrednio z ulicy), czynny w godzinach 
13-15 - wtorek, środa, czwartek i piątek, po-
niedziałek - godz. 14-17.

Lista produktów i środków, które mogą być 
przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym 
oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:
- koce zwykłe i termiczne
- śpiwory
-  podkładki pod materac do spania z wodood-

pornej folii aluminiowej
- materace
-  ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
- płaszcze przeciwdeszczowe

 Środki higieny i czystości:
- płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
- dezodoranty

Pomoc dla UkraiNy
Drodzy Mieszkańcy gminy Buczek, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu 
zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku dla dotkniętych wojną Ukraińców.

- pasta do zębów
- szczoteczki do zębów
- grzebienie
- bielizna damska, męska, dziecięca
- podpaski
- pampersy
- pieluchy dla dorosłych
- papier toaletowy i ręczniki papierowe
- ręczniki (w tym z mikrofibry)
- worki na śmieci
- środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji
- maski filtrujące lub jednorazowe

 Żywność: 
- woda
-  żywność do szybkiego przygotowania  

(instant)
- batony (w tym energetyczne)
- bakalie, orzechy
- konserwy
-  makarony, płatki zbożowe do szybkiego 

przygotowania
-  narzędzia kuchenne jednorazowego lub 

wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyż-
ka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy  
lub plastik)

Przewodniczący Rady gminy Buczek 
Andrzej Zieliński
wraz z radnymi

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

wraz z pracownikami Urzędu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Mieszkańcom 

i Gościom gminy Buczek
aby ten wyjątkowy 

świąteczny czas był pełen wiary,
nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych

upłynęły w miłym, wiosennym nastroju

 Inne:
- zapałki
- baterie, powerbanki
- oświetlenie, w tym latarki
- świece
- zestawy pierwszej pomocy

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy 
humanitarnej?

UWAGA:  produkty  z  poniższej  listy  nie 
będą  przyjmowane!  Jeżeli  chcesz  przekazać 
coś z poniższej listy
- broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
- broń biała
-  hełmy, elementy opancerzenia, umunduro-

wania
- inny sprzęt militarny i paramilitarny
-  produkty, których wywóz z terytorium RP 

wymaga koncesji lub zezwolenia
-  inne produkty, które nie stanowią pomocy 

humanitarnej.
Telefony do kontaktu:
GOPS w Buczku – 43 677-41-59 lub  

502-930-635, 502-930-464.

W poniedziałek, 14 lutego,  w Łódzkim Ośrodku Doskonalenia 
Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał II edycji konkursu 
dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Chleba naszego…”. Wśród 
uczestniczących blisko 70. kół z całego regionu łódzkiego znalazło 
się również Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie, które 
zdobyło II miejsce. 

Po raz kolejny członkinie udowodniły, że stawiają na aktywny roz-
wój i promocję sołectwa, gminy i powiatu. Konkursowy chlebek, wy-
konany w tradycyjny sposób i wypieczony w prawdziwym chlebowym 
piecu to efekt pracy Małgorzaty i Alicji Kociołek z Luciejowa. Serdecz-
nie gratulujemy!

kgW W lUciejoWie Na PodiUm

W sobotę, 5 marca br., o godz. 18 w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gucinie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa 
Gucin, podczas którego lokalna społeczność wybierała sołtysa 
w wyborach uzupełniających w związku ze złożoną rezygnacją 
Agnieszki Gebel.

W zebraniu uczestniczył wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, prze-
wodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, radna Elżbieta Malinow-
ska oraz przedstawiciele gminy - Ewelina Krzyżańska i Elżbieta Czapińska. 

Udział w zebraniu wzięło 29 mieszkańców. Po zgłoszeniu kandy-
datury na sołtysa w głosowaniu tajnym z ilością 28 głosów na sołtysa 
wybrana została Anna Kowalska. Podczas zebrania sołeckiego wójt gmi-
ny Buczek omówił sprawy dotyczące sołectwa, przedstawił zebranym 
mieszkańcom plany inwestycyjne gminy, a przede wszystkim zapoznał 
mieszkańców z planami budowy infrastruktury Lidla.

Samorząd gminy składa serdeczne podziękowania za pracę społecz-
ną dotychczasowej sołtys Agnieszce Gebel, a nowo wybranej sołtys ży-
czy owocnej, skutecznej i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz 
mieszkańców sołectwa Gucin.  

NoWy soŁtys W gUciNie
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26 lutego br. w OSP Malenia odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze. W zebraniu wzięło udział wielu gości: Tadeusz 
Woźniak - poseł na sejm RP, Dorota Więckowska - radna 
Sejmiku Wojewódzkiego oraz dyrektor biura poselskiego posła 
Piotra Polaka, starszy brygadier Zbigniew Wójcik - komendant 
miejski PSP Łódź, starszy brygadier Piotr Rudecki - komendant 
powiatowy PSP Łask, Bronisław Węglewski – wójt gminy Buczek, 
Andrzej Zieliński - przewodniczący Rady Gminy Buczek, 
Mieczysław Pawlak - radny gminy Buczek, i Włodzimierz Czech 
- komendant gminny OSP.

Podsumowano działalność jednostki za rok 2021 oraz nakreślono 
plan potrzeb, prac i szkoleń na rok 2022. Jednym z najważniejszych ce-
lów na rok 2022 jest zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób wspierających jednost-
kę: firma Tom Bruk Magda i Tomasz Grabarz, Firma Wędliniarska Kępa 
Katarzyna i Grzegorz Kępa, firma DHR Kontakt Małgorzata i Marcin 
Ratajczyk.

osP maleNia PodsUmoWaŁa 2021 rok

12 lutego br. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze 
w OSP Wola Buczkowska. Uczestniczyli w nim druhowie, 
sołtys Katarzyna Kubik i zaproszeni goście: wójt gminy 
Buczek Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Zieliński, inspektor do spraw obronnych, wojskowych 
i zarządzania kryzysowego Wojciech Sikora i prezes OSP KRSG 
Buczek Włodzimierz Czech. Dotychczasowemu Zarządowi 
udzielono absolutorium za 2021 rok.

Jako druha wspierającego  OSP Wola Buczkowska powitano 
oficjalnie Rafała Kubika, który od lat aktywnie i z pełnym oddaniem 
wspiera wszelkie strażackie działania.

ZebraNie  W osP Wola bUcZkoWska

„Ferie z Tęczą!” - takie hasło przyświecało pewnemu 
czwartkowemu dniu. Zamiast zwykłych treningów został 
zorganizowany dzień feriowy dla zawodników KS Tęcza Brodnia 
w hali sportowej w Buczku. 

Wielkie podziękowania dla wójta Bronisława Węglewskiego za 
udostępnienie hali dla dzieci na niemal cały dzień. W godz. 11-19 trwał  
„festyn atrakcji” dla naszych zawodników z wszystkich trzech grup 

ferie Z tęcZą

rocznikowych. Rozgrywano niezliczoną ilość meczy pomiędzy drużyna-
mi złożonymi z zawodników KS Tęcza Brodnia, grano w gry i zabawy, 
a także rozgrywano turniej w Fifę na małej salce. Na koniec wyświetlo-
no film na dużym ekranie. W międzyczasie dzieci mogły posiłkować się 
pączkami od Aleksandry Badziak oraz pizzą z Grande Pizza Łask.

Mamy nadzieję, że wszyscy spędzili miło i atrakcyjnie czas z KS 
Tęcza Brodnia. Po uśmiechach towarzyszących na twarzach małych 
zawodników jesteśmy pewni, że każdemu spodobał się taki dzień i for-
ma integracji. Ponadto każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa w dniu feriowym z KS Tęcza Brodnia.

Zebranie zakończono życzeniami oraz wręczeniem kwiatów z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet dla druhen oraz wszystkich pań biorących 
udział w spotkaniu. 
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Od 19 do 26 lutego uczniowie ze szkół podstawowych z Czestkowa 
i Buczku wypoczywali dwóch pensjonatach „U Guta” w Białym Dunaj-
cu i „Poroniance” w Poroninie, gdzie świadczone są głównie usługi ho-
telowe. Zimowiska sfinansowane zostały przede wszystkim ze środków 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w części 
ze środków budżetowych gminy Buczek i opłat rodziców. Organizatorem 
wyjazdu był Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolni-
ków w Warszawie. 

Związek zagwarantował autokarowy przewóz uczestników zimo-
wisk i autokary na wycieczki, a ponadto b. dobre warunki lokalowe po-
koje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, opiekę wychowawczą, 
medyczną, ubezpieczenie, sale gier i zabaw ze stołem tenisowym, bilar-
dem, salę dyskotekową, a przede wszystkim wyśmienite jedzenie.

Podczas pobytu uczestnicy zimowisk mogli integrować się z dziećmi 
z Radomska, Szadku, Pajęczna, Wieruszowa, Łęczycy. Ze wszystkimi 
uczestnikami zimowisk realizowany był także ciekawy program wycho-

ZimoWiska W biaŁym 
dUNajcU i PoroNiNie
Zima nas nie rozpieszczała nadmiarem białego puchu, więc każdy chciał poszusować na stoku na nartach, lub sankach, poślizgać się 
na łyżwach - musiał wyjechać w góry. Z takiej okazji w drugim tygodniu ferii zimowych skorzystało 23 dzieci z gminy Buczek. 

wawczy uwzględniający aktywny wypoczynek. Przewidziano też kilka 
wycieczek krajoznawczych. Po raz pierwszy wiele osób jeździło na nar-
tach na stoku w Poroninie.

Największą popularnością cieszył się wyjazd do aquaparku, kręgiel-
ni, na lodowisko w Białce Tatrzańskiej, a także zajęcia sportowe na sali 
gimnastycznej, zjazdy na „jabłuszkach” i tzw. „góralski ślizg” na sztucz-
nym torze, a także wizyta „Myszogrodzie” i na autodromie w Zakopa-
nem. 

Stałym punktem spacerów były Krupówki, gdzie wszyscy zamienili 
swoje kieszonkowe na pamiątki dla siebie i najbliższych. Nie mogło też 
zabraknąć wycieczek z przewodnikiem, choćby do Doliny Kościeliskiej, 
do zabytkowego kościółka i na cmentarz na Pęksowym Brzyzku. 

Podczas pobytu w górach nie było, niestety, konkursu skoków w Za-
kopanem, ale młodzież chętnie zwiedziła kompleks skoczni narciarskich. 
Ciekawym doświadczeniem w obcowaniu z przyrodą tatrzańską był też 
pokaz multimedialny w technice 3D najciekawszych szlaków tatrzań-
skich i alpejskich, a także fauny i flory tatrzańskiej. Niezapomniane wra-
żenia dawały choćby zjazdy na „jabłuszkach”, a także wiele gier i zabaw 
integracyjnych oraz taneczne zabawy z układami choreograficznymi, fil-
my, wieczorne dyskoteki itp. 

Niestety, pojawiło się nieco problemów zdrowotnych, które dotknęły 
cześć uczestników zimowisk, nie przeszkodziły one jednak w realizacji 
ciekawego i bogatego programu. Z dziećmi, które ze względów zdro-
wotnych nie mogły skorzystać z niektórych atrakcji, realizowano zajęcia 
w ośrodku. Wiele dzieci po raz pierwszy było w górach.

W pamięci wszystkich pozostaną cudne krajobrazy zimowych Tatr. 
Na uczestników zimowisk po powrocie oczekiwali stęsknieni rodzice, 
którzy bardzo cieszyli się z powrotu dzieci i z tego, że wszyscy wrócili 
zdrowi.

 Należy dodać, że od kilku lat głównym inicjatorem wyjazdów dzieci 
z rodzin rolniczych z naszej gminy, zarówno w okresie zimowym jak 
i letnim, jest wójt gminy Bronisław Węglewski. Duże podziękowania 
należą się też prezesowi Krajowemu Związku Zawodowego Centrum 
Narodowe Młodych Rolników Tomaszowi Łukomskiemu za wzorowe 
przygotowanie organizacyjne zimowisk. 

Andrzej Zieliński
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Wyprowadzono go uroczyście z remizy 
przy płonących pochodniach, a potem podzi-
wiano, bo też prezent rzeczywiście jest nie 
byle jaki, oryginalny, niemal całkowicie sfi-
nansowany przez łaską gminę. To skrzyżo-
wanie Mercedesa i Mitsubishi, wóz terenowy 
kwalifikowany jako lekki ratowniczo-gaśniczy, 
ale wygląda jak średni. Jeszcze nie brał udziału 
w akcji, jeszcze lśni świeżutką farbą…

Jeszcze prezentacja atutów technicznych: 
m.in. kompozytowy zbiornik na 1,5 tony wody 
i urządzenia umożliwiające szybkie natarcie, 
wyciągarka, składany maszt oświetleniowy, do 
akcji może dowieźć 6 osób. A potem wspólna 
pamiątkowa fotografia przy tym niezwyczaj-
nym prezencie.

Już oficjalnie w świetlicy gości wita go-
spodarz OSP – prezes Jarosław Olszewski. Oprócz burmistrza i wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej jest m.in. prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP Michał Nowak, przedstawicielka Zarzą-
du Głównego ZOSP RP Renata Cybor, szefowa KGW Joanna Bajerska, 
a także zasłużeni druhowie, jak choćby Stanisław Wlazło. Sprawnie ze-
branie prowadzi wiceprezes OSP Józef Rychlik. Padają konkretne licz-
by, dokonania w minionym roku. W straży jest 45 druhów, ale m.in. z 8 
honorowymi działaczami i członkami wspierającymi łącznie jest tu 87 
osób. W 2021 r. ubyło 5 członków, ale jednocześnie tyle samo przybyło, 
mają szansę na rozwój MDP. Jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt, 
m.in. 3 hełmy, buty i piłę spalinową. Do akcji nie jeździli, bo nie mieli 
czym (stary pojazd kilkudziesięcioletni musieli z żalem zdjąć ze stanu), 
ale za to wyremontowali strażnicę, m.in. przygotowując garaż na przy-
jazd nowego pojazdu, modernizując kotłownię i kuchnię, za własne pie-
niądze ułożyli ponad 100 m kwadratowych betonowej kostki. Po takiej 
prezentacji absolutorium dla Zarządu jest czystą formalnością.

Plan na 2022 rok? Przyjęcie 4 nowych członków, zakup sprzętu 
pożarniczego, mundurów i szkolenia. Na realizację tych zamiarów po-
trzebne będą pieniądze, a te chcą pozyskać m.in. z WFOŚiGW w Ło-
dzi. Prezes J. Olszewski dziękuje druhom za ich pracę społeczną, zaś 
mieszkańcom – za przekazanie dla OSP Funduszu Sołeckiego, a nowej 
szefowej KGW i jednocześnie członkini OSP A. Bajerskiej - za ożywioną 
współpracę z paniami.

Jak przystało na gospodarzy gminy, zarówno burmistrz jak i wice-
przewodniczący Rady gratulują nabytku i deklarują dalszą pomoc dla 
straży. Burmistrz potwierdza, że przyznanie 415 tys. zł na zakup pojazdu 
spotkało się ze zrozumieniem i kończy swoją wypowiedź znamiennymi 
słowami: „Wasze marzenia się spełniły”. Do tych słów nawiązuje druh 

dUma osP Z WieWiórcZyNa
Wreszcie wyjadą do akcji

Choć było to tradycyjne walne zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiewiórczynie (5 marca 2022 r.), 
jakich teraz wiele w całej łaskiej gminie, w którym w galowych mundurach uczestniczyli niemal wszyscy druhowie i nie zabrakło gości 
z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Kołodziejskim - bohaterem 
numer jeden był tym razem nowiutki wóz strażacki, najnowszy nabytek OSP. 

honorowy S. Wlazło, mówiąc: „Wracamy do długoletniej bogatej histo-
rii” i dodaje, że choć skończył 80 lat, to dzięki temu samochodowi czuje 
się młodszy…

A że niedawno narodziła się ustawa o OSP, druhowie pytają jeszcze 
o zasady przyznania ekwiwalentu za lata służby. Ta sprawa interesuje nie 
tylko długoletnich strażaków, ale i tych młodszych, wszak czas szybko 
mija…

Na zakończenie strażacy i goście zaproszeni zostają na tradycyjny 
poczęstunek przygotowany przez panie z KGW.

(PO)
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Niewątpliwie największe zasługi na tym polu 
miała najwybitniejsza persona rodu, Jan Łaski 
Starszy, żyjący w latach 1456-1531. Urodzony 
w Łasku, nie miał możności ukończenia uniwer-
sytetu ani w Krakowie, ani za granicą. Przejawiał 
jednak zapał do samodzielnej nauki, a przy tym 
niezwykłe zdolności oraz inteligencję, o czym 
świadczą imponujące dokonania polityczne. Ka-
rierę kościelną i urzędniczą rozwijał pod patro-
natem kanclerza Krzesława z Kurozwęk. Przed 
1490 r. był już jednym z królewskich sekretarzy, 
natomiast w 1502 r. został mianowany pierw-
szym w tym gronie i kierownikiem monarszej 
kancelarii. Już wtedy powierzano mu liczne mi-
sje zagraniczne, m.in. do Flandrii i Rzymu. W li-
stopadzie następnego roku, na zjeździe w Lubli-
nie, otrzymał dostojeństwo kanclerza Królestwa. 
Z kolei w roku 1510 objął Jan Łaski najwyższą 
w Polsce, po królu, godność arcybiskupa gnieź-
nieńskiego i prymasa. 

Okres kierowania polskim kościołem oraz 
polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa, 
Jan Łaski wypełnił niezwykle czynną i owoc-
ną, choć nie zawsze bezbłędną, służbą dla ów-
czesnej Polski, w związku z czym zasłużył so-
bie na miano jednego z największych mężów 
stanu w całych dziejach naszej ojczyzny. Nie 
sposób wymienić i scharakteryzować wszyst-
kich jego inicjatyw i przedsięwzięć. Szcze-
gólnie jednak należy podkreślić dokonania 
prymasa na polu kodyfikacji polskiego prawa. 
Jako zwolennik ruchu egzekucyjnego szlachty 
był jednym z twórców konstytucji Nihil Novi, 
ustawy zasadniczej uchwalonej 30 maja 1505 r. 
na sejmie w Radomiu, uważanej za początek 
demokracji szlacheckiej w Królestwie. Funk-
cjonowała bez mała trzy stulecia, przez połowę 
tego okresu gwarantując trwałe i stabilne funk-
cjonowanie niezawisłej Rzeczypospolitej. 

sZeŚć WiekóW ŁaskU (2)

Prymas Jan Łaski, portret pędzla 
Jana Matejki

Okres największego rozkwitu miasta przypadł na XVI w., kiedy właściciele osiągnęli wysokie godności państwowe 
i kościelne, podnosząc ród do rangi jednego z najmożniejszych w kraju. W świetle źródeł obecność jego przedstawicieli 
w dziejach XVI-wiecznego Łasku prezentuje się nieokazale – szczególnie w porównaniu do ich ogólnego znaczenia. 
Rozsławili jednak oni miano swego rodowego grodu nie tylko na Polskę, ale i na Europę.

Przede wszystkim jednak zawdzięczamy 
Janowi Łaskiemu zebranie oraz wydrukowa-
nie w jednej księdze, zgodnie z wolą króla 
i sejmu, wszystkich obowiązujących statutów, 
przywilejów i praw szlachty polskiej (zwycza-
jowych, publicznych, sądowych, kanonicznych 
i boskich) uchwalonych do początków XVI 
stulecia. Zbiór ten, Commune Incliti Poloniae 
regni privilegium, zwany popularnie Statutem 
Łaskiego, został opublikowany w 1506 roku, 
aby „[…] znajomość prawa z wyjątkowej po-
wszechną stać się mogła”. Odtąd sięgając do 
jednego woluminu, można było zapoznać się 
z obowiązującym prawem oraz możliwością 
przeciwdziałania łamaniu jego postanowień 
w celu przywrócenia praworządności. Trafnie 
konstatuje prof. Wacław Uruszczak, iż od wy-
dania Statutu z dumą możemy mówić o ponad 
pięćsetletniej tradycji państwa prawa w Polsce. 

Doskonale znany jest drzeworyt widnieją-
cy na kartach tego niezwykłego dokumentu, 
który prof. Andrzej Nowak bardzo celnie po-
równuje do zbiorowej fotografii rodzącej się 
Rzeczypospolitej. W centralnej części widzimy 
króla Aleksandra Jagiellończyka siedzącego na 
tronie ozdobionym tarczami herbowymi Polski 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, razem sym-
bolizującymi unię między obu krajami. Wokół 
majestatu władcy zgromadzeni są senatorowie 
oraz przedstawiciele izby poselskiej, a więc 
stany sejmujące. Drzeworyt jest symbolem 
ustroju Rzeczypospolitej, którego gwarantem 
jest prawo prezentowane królowi przez kanc-
lerza Jana Łaskiego, współtworzącego wraz 
z monarchą, senatorami i posłami władzę su-
werennego państwa. Wśród tarcz herbowych 
reprezentujących poszczególne krainy Rze-
czypospolitej z dumą możemy spoglądać na 
zmieszczony w centrum, obok osoby prymasa, 
jego rodowy herb Korab, który jest symbolem 
Łasku. 

 Ze względu na swoje liczne obowiązki Jan 
Łaski w rodzinnym grodzie bywał rzadko, jed-
nak dbał o jego rozwój gospodarczy, kulturowy 
oraz duchowy. Najważniejszą inicjatywą była 
fundacja nowej świątyni wzniesionej w latach 
1517 – 1523, w miejscu pierwszego, drewnia-
nego kościoła parafialnego. Prymas osobiście 
świątynię konsekrował, podnosząc ją jedno-
cześnie do rangi kolegiaty, a dzięki papieskie-
mu pozwoleniu tutejszy proboszcz zyskał ran-
gę infułata, uprawniającą do używania stroju 
biskupiego podczas nabożeństw liturgicznych. 
Donator nie żałował również funduszy na wy-
kończenie wnętrza kościoła i jego wyposaże-
nie. Najcenniejszym skarbem w kolegiacie 
jest alabastrowa płaskorzeźba Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Najprawdopodobniej dzieło 
to ofiarował Łaskiemu papież Leon X podczas 
wizyty prymasa w Rzymie, gdzie przebywał 
na obradach Soboru Laterańskiego V. Według 
źródeł od 1532 r. sława wizerunku Matki Bo-
skiej ściągała wielkie rzesze pielgrzymów 

z całego kraju. Kult trwa do dziś ożywiony 
koronacją Bożej Rodzicielki dokonaną 25 wrze-
śnia 2005 r. koronami poświęconymi przez ho-
norowego obywatela Łasku, św. Jana Pawła II. 
Piękną i bogatą charakterystykę łaskiego wize-
runku Maryi, jak i całej kolegiaty pozostawił  
ks. prałat Grzegorz Augustynik w swoim dziele 
„Pamiątka od Matki Boskiej łaskami słynącej 
w kolegiacie łaskiej”, stanowiącym wspania-
ły przykład międzywojennego piśmiennictwa 
i bogate źródło wiedzy o grodzie nad Grabią.

W wyniku pożaru z 1747 r. spuścizna pry-
masa prawie w całości uległa zniszczeniu. Oca-
lały jedynie prezbiterium i zakrystia ze znajdu-
jącym się nad nią skarbcem, w których można 
podziwiać pozostałości dawnej gotyckiej zabu-
dowy. Wkrótce rozpoczęła się odbudowa trwa-
jąca prawie do końca XVIII wieku.

Łask - najpierw jako wieś, później miasto, 
należał do przedstawicieli co najmniej ośmiu 
kolejnych pokoleń Łaskich. Na temat ich po-
szczególnych przedstawicieli można by pro-
wadzić porywające dysputy i poruszać wiele 
fascynujących wątków, gdyż był to w istocie 
wyjątkowy ród, którego reprezentantów odnaj-
dujemy na wysokich stanowiskach państwo-
wych, pełniących rolę najbliższych doradców 
polskich królów. Spotykamy ich także na dwo-
rach francuskim, cesarskim, węgierskim i an-
gielskim. Kierowali poselstwami ważnych mi-
sji dyplomatycznych organizowanych nie tyl-
ko przez rodzimych monarchów, ale również 
wielu europejskich władców. Na ich obecność 
trafiamy co więcej w Ziemi Świętej, a nawet 
w Północnej Afryce. Wielu Łaskich odebrało 
solidne wykształcenie na najważniejszych uni-
wersytetach, spotykamy ponadto dzieła ich au-
torstwa o tematyce politycznej czy wojskowej. 
Po śmierci ostatniego z rodu w 1635 r., Jana 
Olbrachta Łaskiego, grodem nad Grabią zarzą-
dzały kolejno rodziny Nadolskich, Wierzbow-
skich, Załuskich i Wyganowskich. 

Rządy Samuela Nadolskiego stanowiły 
okres porządku i względnego jeszcze spoko-
ju, jednak jego śmierć w 1655 r. kończy okres 
koniunktury. Wiek XVII i XVIII to czas sys-
tematycznej stagnacji i upadku znaczenia mia-
sta. Historia kraju i ówczesne kryzysy go nie-
pokojące, w mikroskali, można powiedzieć jak 
w soczewce widoczne są w dziejach Łasku, 
który gospodarczo znacznie podupada. Miasto 
trapią liczne pożary, zarazy, częste przemarsze 
wojsk w wyniku nękających Rzeczpospolitą 
wojen z państwami sąsiednimi. Pod koniec lat 
20. XVII w. stacjonowały w Łasku habsburskie 
garnizony mające wspomagać Polaków w wal-
ce ze Szwedami. W okresie „potopu” przeby-
wały w mieście wojska Karola Gustawa, nieba-
wem miasto dodatkowo nawiedziła epidemia, 
w wyniku której zmarła ok. ¼ mieszkańców. 

Łukasz Mikła
ciąg dalszy w następnym numerze
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W okresie tegorocznych ferii zimowych Łaski Dom Kultury 
zorganizował akcję „Latający Dom Kultury”. Zamysłem projektu 
było wyjście do dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem 
do Domu Kultury. Animatorzy ŁDK odwiedzili w tym czasie 
dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Łasku i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bałuczu. 

Spotkania zawierały wiele ciekawych, rozwijających kreatywność 
działań oraz obfitowały w gry i zabawy. Instruktorzy prowadzili zajęcia 
plastyczne, sensoryczne, kreatywne, sportowe. Szkołę w Łasku odwie-
dził tez policjant, który opowiadał uczestnikom m.in. jak w bezpieczny 
sposób spędzić ferie zimowe. 

Podczas zajęć Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Koperni-
ka w Łasku odwiedziła telewizja 8TVR. Dzieci z wielką śmiałością 
udzielały wywiadu, opowiadając o prowadzonych zajęciach, przed-
stawiały wykonane przez nich prace, z ekscytacją odpowiadając na 
zadane pytania. 

Zgodnie z trwającym w tym czasie karnawałem animatorzy zor-
ganizowali imprezę taneczną, podczas której każdy z uczestników 
miał możliwość przebrania się. Oczywiście nie zabrakło malowania 
twarzy i zdjęć. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem. Wspól-
na praca i zabawa owocowały wieloma radosnymi chwilami, uczest-
nicy zdobyli cenną wiedzę przekazaną przez animatorów. Zawiązały 
się nowe znajomości.

latający dom kUltUry

W ŁDK nie zabrakło zajęć dla dzieci i młodzieży. Były to warsztaty 
z modelarstwa i warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonywali modele 
samolotów zgodnie z wytycznymi instruktora. Finałem i podsumowa-
niem warsztatów były zawody modeli samolotów. 

W drugim tygodniu ferii został zorganizowany turniej szachowy pod 
bacznym okiem instruktora, w którym wzięło udział 12 uczestników. Za-
wodnicy walczyli do ostatniej minuty. Każdy został nagrodzony upomin-
kiem za udział. 

Ewa Mizera 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku w ferie zimowe po raz kolejny 
udostępniło mieszkańcom wodny tor przeszkód w pływalni krytej. Tor 
cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
którzy w pierwszym tygodniu ferii tłumnie odwiedzali łaską pływalnię. 
Z wypowiedzi i uśmiechów dzieci wynika, że były bardzo zadowolone 
z tej atrakcji i mają nadzieję, że w przyszłe ferie wodny tor przeszkód 
również zawita do Łasku.

EK

WodNe atrakcje Na ferie

Tegoroczne ferie w Filii dla dzieci Biblioteki Publicznej  
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku rozpoczęliśmy już w sobotę,  
12 lutego, przedwalentynkowym spotkaniem Akademii Małych 
Artystów. Nasi kreatywni uczestnicy stworzyli przepiękne 
aromatyczne lampiony ze słoików, serduszkowe zawieszki 
z wełny w czerwono-różowych tonach oraz ozdobne serca z gliny 
samoutwardzalnej. Przy okazji pracy artystycznej poznaliśmy 
historię świętego Walentego oraz związane z Dniem Zakochanych 
zwyczaje z całego świata. 

Bogata oferta warsztatów przyciągnęła wielu młodych ludzi. Nieste-
ty, nie wszyscy mogli z niej skorzystać ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc. Od poniedziałku, w dwóch bardzo pracowitych turnusach ro-
biono m.in. walentynkowe prezenty, ćwiczono cierpliwość przy liściach 
z włóczki wiązanych metodą makramy, świętowano karnawał podczas 
ozdabiania masek, grano w planszówki i w guzikową wersję francuskiej 
gry boule, uczono się odbijać własnoręcznie uszyte piłki – zośki. W dni, 
podczas których była okazja, by cieszyć się ładną pogodą, na trawniku 
przed biblioteką grano w zabawy z użyciem chusty animacyjnej. Zain-
spirowani książką Catherine Leblanc „Jak pokonać nocne stwory”, aby 
mieć pewność, że noce będą smacznie przespane, zaprojektowano wła-
sne łapacze snów. Dzień kota świętowano podwójnie, z obiema grupami, 
szyjąc poduszki w kocim kształcie oraz czytając wiersz Stanisława Jacho-
wicza „Chory kotek”. Mimo przeszkód w postaci niedających się nawlec 
nitek w ucho igielne i niemożliwych do zrobienia supełków, uczestnicy 
warsztatów z zacięciem zszywali, wypychali i ozdabiali unikalne, jedyne 
w swoim rodzaju kocie poduchy. Oczywiście Tłusty Czwartek nie mógł 

biblioferie – aktyWNie i Na WesoŁo

obyć się bez tradycyjnych słodkości, ale tym razem nie do zjedzenia, 
a wykonanych z modeliny. Dzieci z niezwykłą precyzją i zaangażowa-
niem lepiły m.in. przywieszki w kształcie pączków, kolczyki wygląda-
jące jak prawdziwe malutkie tabliczki czekolady, muffinki i ciasteczka. 

Na każdym z turnusów była okazja gościć starszego sierżanta Bar-
tłomieja Kozłowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, który 
w bardzo interesujący sposób przybliżył dzieciom tajniki zawodu poli-
cjanta oraz wygłosił ciekawą prelekcję o zasadach bezpieczeństwa, któ-
rych powinny przestrzegać nie tylko podczas ferii. 

Milena Zajączkowska
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To już druga edycja ModeLOVE! Wystawa odbyła się  
21 lutego br. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia był finisaż 
- 25 lutego o godz. 19 w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu 
Kultury. Skąd pomysł na nazwę? Wystawa modeli samochodów 
osobowych w skali od 1:87 do 1:8 skierowana była do wszystkich 
miłośników motoryzacji. 

Dzięki różnorodności zaprezentowanej kolekcji motoryzacji można 
było zaobserwować jej ewolucję od lat 20 minionego wieku do czasów 
współczesnych. Do udziału w wydarzeniu zgłosili się kolekcjonerzy z re-
gionu łaskiego i zduńskowolskiego. 

modeloVe - WystaWa modeli samochodóW

Głównymi wystawcami wydarzenia byli: 
Artur Wdowiak, również organizator wydarzenia oraz pracownik Ła-

skiego Domu Kultury, kolekcjoner modeli od 15 lat, pasjonat klocków 
LEGO. Jego kolekcja jest dość zróżnicowana, począwszy od pojazdów 
a kończąc na okrętach. Artur z ogromną dbałością dba o każdy szczegół 
kolekcji. 

Agata i Paweł Bobrowicz przygodę z tworzeniem kolekcji rozpoczęli 
20 lat temu. Są „wierni marce” BMW, posiadają 300 modeli. Oprócz sa-
mochodów na półkach gablot można zauważyć modele motocykli, a nawet 
rower. Historia modeli aut zaczyna się od lat 60, aż do lat współczesnych.

Wacław Oleszczyk jest kolekcjonerem od dzieciństwa. Pierwszy mo-
del tzw. „resoraka” typu Matchbox otrzymał od rodziców. Zbiór jego 
modeli na ten moment wynosi prawie 3,5 tys. Pan Wacław oprócz kolek-
cji motoryzacyjnej pasjonuje się składaniem modeli DeAgostini w skali 
1:8 jeżeli chodzi o samochody okresu PRL (Warszawa M20, Polonez, 
Fiat 126p) oraz modeli z klocków Lego Technic. 

Wojciech Gotwald pasję do budowania makiet kolejek odziedziczył 
po swoim tacie. Jego życiowa przygoda z modelarstwem i kolekcjoner-
stwem trwa do dziś. Następnym celem pana Wojciecha jest stworzenie 
makiety miasta z dużą ilością samochodów poruszających się w systemie 
Faller Car System, do którego dołączony będzie trakt kolejowy Piko ste-
rowany DCC. 

Karnawał od wieków jest dobrze znany w Polsce. Dotarł do nas 
w okresie odrodzenia. Nazwany jest także zapustami. To okres 
zimowych balów i wszelkich zabaw.

Tegoroczny bal karnawałowy seniorów to piękne stroje, muzyka, 
tańce i pyszne jedzenie przygotowane przez restaurację „Kominek” 
w Łasku. To wszystko sprawiło, że łascy emeryci bawili się cudownie 
na balu kostiumowym zorganizowanym przez Zarząd PZERiI Oddział 
Rejonowy w Łasku (18 lutego).

Wśród osób przebranych znalazła się para sułtańska, para szlachec-
ka, para policji, piratki, czarownica czy księżniczka. O dobry klimat kar-
nawałowej zabawy zadbał m.in. DJ Wiesław. Atmosfera balu była pełna 
ciepła i radości. Spośród wszystkich przebranych osób wybrano najpięk-
niejszą parę tego wieczoru „Królową i Króla Balu 2022”, którymi została 
małżeńska para przebrana za sułtankę i sułtana. Każdy mógł zatańczyć 
z wybraną parą. 

Mirosława Klepczyńska

bal karNaWaŁoWy seNioróW

Tomasz Stefaniak już jako dziecko przerabiał i malował swoje mode-
le. Pasjonował się składaniem statków i samolotów. Jako entuzjasta mar-
ki Mercedes Benz w swojej kolekcji posiada głównie samochody właśnie 
tej marki. Jest posiadaczem 150 modeli w różnej skali i nie zamierza na 
tym poprzestać.

Partnerem wydarzenia był salon BMW Premium Arena Dobroń, któ-
rego przedstawiciele dzięki prezentacji multimedialnej pokazali funkcjo-
nalność napędów hybrydowych i elektrycznych. Tematem przewodnim 
spotkania były nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Aby bliżej zapo-
znać się z innowacyjnymi rozwiązaniami salon BMW Premium Arena 

Dobroń udostępnił auta, które zawierały ekologiczne rozwiązania. Sa-
mochody można było obejrzeć, zadać nurtujące pytania przedstawicie-
lom BMW, zapoznać się z ofertą. 

Ewa Mizera
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Dwa zespoły z różnych rockowych światów zagrały na koniec 
karnawału w Łaskim Domu Kultury.

Jako pierwsza wystąpiła łódzko-pabianicka „Heima”. Właśnie uka-
zała się ich debiutancka płyta „W domu”, która zbiera bardzo pochlebne 
recenzje. Zdążyła już być płytą tygodnia w wpływowym i opiniotwór-
czym Radiu 357. 

Zespół zaprasza do świata swoich przytulnych dźwięków już od 
2017 roku. Od tego czasu zdążyli wystąpić na tak ważnych wydarzeniach 
jak Soundedit Festival, FAMA, czy Songwriter Łódź Festiwal. W 2020 
zostali laureatami nagrody Soundedit Spotlight, a w 2021 finalistami Ja-
rocińskich Rytmów Młodych. 

„Heima” płynnie porusza się między tak różnymi gatunkami jak in-
die pop, shoegaze czy art rock. Warto zwrócić także uwagę na oryginalną 
i ciekawą barwę głosu wokalistki zespołu, Olgi Stolarek. W trakcie kon-
certu zespół ujął publiczność bezpretensjonalnością i pogodnym podej-
ściem w prezentowaniu swoich kojących dźwięków. 

Po krótkiej przerwie technicznej na scenę wkroczyła grupa, która już 
mocno zaznaczyła swoją obecność na muzycznej mapie Polski. To łódzki 
„L.Stadt”. Zespół wydał do tej pory cztery znakomite płyty: L.STADT 
(2008), EL.P (2010), YOU GOTTA MOVE (2013), L.STORY (2018), 

UdaNe ZakońcZeNie karNaWaŁU

zagrał setki koncertów w Polsce i poza granicami naszego kraju (Chor-
wacja, Serbia, Francja, Niemcy, Litwa, Słowacja, Rosja, Węgry, Anglia, 
Irlandia, Kanada, U.S.A).

Wystąpił też na wielu prestiżowych festiwalach, m.in. wielokrotnie 
na Open’er, Off Festiwal, Coke Festival, Męskie Granie, ale również 
SXSW (Austin), Canadian Music Week (Toronto), Indie Week (Toronto, 
Dublin), Afisha Picnic (Moskwa), Be Together (Litwa), Culture Collide 
(Los Angeles). 

Koncert „L.Stadt” to była czysta, bezpretensjonalna, pełna emocji 
i żaru, rockowa energia. Muzycy nie unikali jednak momentów lirycz-
nych, zabrzmiał ich jeden z najbardziej znanych utworów pt. „Oczy ka-
mienic”. Wokalista Łukasz Lach wykonał go wspólnie z wokalistką gru-
py „Heima” Olgą Stolarek. 

To było udane, muzyczne zakończenie karnawału.
Michał Jędrasik

Zespół „L.Stadt” 

Zespół „Heima”

Łaski Dom Kultury zaproponował w Walentynki kameralny 
i intymny wieczór koncertowy. W wyjątkowej i klimatycznej 
przestrzeni, jaką jest „Galeria z Fortepianem”, wystąpiła Kasai. 

Kasai to Kasia Piszek, warszawska pianistka, kompozytorka, autorka 
tekstów i producentka. W maju 2019 nakładem ART2 Music ukazał się 
jej debiutancki album „Equals”. Rok później wydała „Equals – Kattegat 
Session”, wersję live debiutu, płyta zdobyła nominację do nagrody Fry-
deryk 2021 w kategorii Album Roku Alternatywa. W tym samym roku 
połączyła siły z Y – wokalistką zespołu BOKKA, owocem tej współpra-
cy jest utwór „Rite of Passage”.

Inspiracje operą, filmem i muzyką symfoniczną obecne w muzyce 
Kasai wpisane są w szeroko pojęty nurt muzyki alternatywnej.

Kasia Piszek ma na koncie współpracę kompozytorską, studyjną 
i koncertową z czołówką krajowej sceny muzycznej: Moniką Brodką, 
Arturem Rojkiem, Anią Dąbrowską, Pauliną Przybysz, Muńkiem Stasz-
czykiem, Męskie Granie Orkiestra i zespołem Voo Voo (album Anawa 
2020).

Koncert w ŁDK był intymnym, pełnym emocji przeżyciem. Kasai 
występowała solowo, jednak jej gra na fortepianie porwała publiczność. 
Artystka dysponuje też bardzo wyrazistym i wyjątkowym głosem. 

Zagrała utwory ze swojej debiutanckiej płyty, ale wykonywała też 
piosenki innych wykonawców. W „Galerii z Fortepianem” zabrzmiały 
„These Boots Are Made for Walkin”, który w oryginale wykonywała 
Nancy Sinatra. Kasai nadała mu nowy, wyjątkowy wyraz i brzmienie. 
Podobnie było z utworem „Crazy” Gnarls Barkley, w oryginale bardzo 
energetycznym, który w jej wykonaniu stał się delikatną, ale pełną żaru, 
balladą. Na bis zaprezentowała też utwór Nicka Cave’a. 

koNcertoWe WaleNtyNki W Łdk

Z jej płyty „Equals” wyjątkowo mocno zabrzmiał „Impostor”, choć 
właściwie ciężko wyróżnić jakiś utwór, jej koncert to była w całości 
w pełni przemyślana, artystyczna wypowiedź. Idealna na walentynkowy 
wieczór.

Michał Jędrasik



marzec 2022 r. 17

Piękny polonez, przygotowany przez uczniów klas ósmych, wprowa-
dził społeczność szkolną i zaproszonych gości w uroczysty nastrój. Pod-
czas akademii nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru przez 
ustępujący poczet sztandarowy klas ósmych młodszym kolegom. 

Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli władz państwo-
wych, wojewódzkich oraz gminnych: poseł na Sejm RP Piotr Polak, 
poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, przewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego Iwona Koperska, łódzki kurator oświaty Waldemar Flej-
szer, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu Cezariusz 
Mostowski, wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Sędziejowice Dorota Burzyńska, rzecznik prasowy Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego Wojciech Janczyk oraz kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych i szkół gminnych. 

Po akademii wszyscy udali się na pobliski cmentarz, gdzie złożono 
symboliczne wiązanki na mogile powstańców.

W hoŁdZie PoWstańcom 1863 r.
Jak co roku, społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 
uroczyście obchodziła święto patrona. W 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczniowie 
złożyli hołd poległym bohaterom, zabierając uczestników uroczystości na lekcję historii. 

Rozpoczęły się przygotowania do obchodów 160. rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego. Wójtowie gmin Sędziejowice 
i Lubochnia podpisali list intencyjny o współpracy w tym zakresie. 
Obie gminy leżą w województwie łódzkim i są historycznie 
związane z wydarzeniami Powstania Styczniowego.

- W gminie Sędziejowice odbywa się corocznie rekonstrukcja wyda-
rzeń bitwy z 1863 roku, która rozegrała się na tym terenie. Gmina Lu-
bochnia również prowadzi działania popularyzujące wiedzę o trudnej hi-
storii Powstania Styczniowego, tam również toczyły się walki i sądzę, 
że wspólnymi siłami możemy przygotować obchody, które zainteresują 
mieszkańców całego województwa łódzkiego – deklaruje Dariusz Cie-
ślak, wójt gminy Sędziejowice.

160. rocZNica PoWstaNia stycZNioWego – list iNteNcyjNy PodPisaNy
Współpraca polegać będzie na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, 

wzajemnej pomocy organizacyjnej oraz obustronnym wsparciu działań 
promocyjnych wydarzeń związanych ze 160. rocznicą Powstania Stycz-
niowego. Wśród planów na 2023 rok są konkursy wiedzy, wzajemne wi-
zyty młodzieży oraz współpraca przy rekonstrukcji działań militarnych. 
Celem jest pogłębianie wiedzy na temat lokalnej i narodowej historii.

- O współpracy na tej płaszczyźnie rozmawialiśmy już od pewnego 
czasu. Cieszę się, że możemy teraz to zakomunikować publicznie i już 
z pełnym zaangażowaniem rozpocząć przygotowania. Na pewno suma 
naszych doświadczeń pozwoli godnie i atrakcyjnie uczcić tę okrągłą 
rocznicę – mówi Piotr Majchrowski, wójt gminy Lubochnia.

Gminy uzgodniły opracowanie wspólnego znaku graficznego, któ-
rym będą sygnowane wydarzenia i inicjatywy związane z obchodami 
160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
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Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach 
postarali się, by młodzi mieszkańcy gminy mogli ciekawie 
i aktywnie spędzić wolny od szkoły czas podczas ferii zimowych. 
Placówka zorganizowała cykl zajęć dla dzieci.

Ich tematy inspirowane były kalendarzem świąt nietypowych. Zaję-
cia rozpoczynały się od godz. 10 i kończyły ok. godz. 14 seansem filmo-
wym. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez pracowników biblio-
teki, a także przez zaproszonych gości, m.in. Joannę Chachułę - poetkę 
z Grupy Poetyckiej „Desant” z Sieradza pracującą na co dzień w Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Sieradzu (Dzień Języka Ojczystego), Iza-
belę Kuźniak - drużynową z 1 Sędziejowickiej Drużyny Harcerek „Łąka” 
(Dzień Myśli Braterskiej) oraz Magdalenę Płosę z Biblioteki Publicznej 
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku – angażującą się w wiele działań 
charytatywnych wolontariuszkę (Dzień Pomocy Potrzebującym). Dzieci 
chętnie brały udział w zajęciach, które łączyły w sobie naukę z zabawą. 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z ferii na fanpage’u Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Sędziejowicach na facebooku.

Karina Miśkiewicz

W sędZiejoWickiej ksiąŻNicy

W pięciu miejscowościach gminy Sędziejowice odbyły się zajęcia 
dla dzieci w ramach akcji „Ferii na plus”. Przerwa od szkolnej 
nauki była okazją do dobrej zabawy oraz pouczających spotkań. 

ferie Na PlUs

W Przedszkolu w Dobrej 25 lutego br. obchodzono Dzień 
Dinozaura. Jak relacjonują przedszkolanki, „wykopaliska 
paleontologiczne” w Dobrej naprowadziły doświadczonych 
w tej dziedzinie „naukowców” na ślady stegozaura, diplodoka, 
triceratopsa, pterodaktyla i tyranozaura. Przedszkolaki z Dobrej 
również w lutym obchodziły nietypowe święto – „Dzień kota”. 
Wszyscy podopieczni placówki poznali różne rasy kotów i ich 
obyczaje. Były wesołe kocie zabawy, malowanie farbami oraz 
śpiewanie piosenek o kotach.

Wcześniej, na początku lutego w Publicznym Przedszkolu „Misiowa 
Kraina” w Sędziejowicach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercu 
małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Wnuczęta 
uczciły to wyjątkowe święto składając im wszystkim życzenia. Dzieci 
przygotowały specjalny program artystyczny: śpiewały piosenki, tańczy-
ły, grały na instrumentach i recytowały wierszyki.

gmiNNe PrZedsZkola tętNią Życiem

W ten sposób wyraziły swoją miłość oraz wdzięczność do ukocha-
nych babć oraz dziadków. Cały występ został nagrany, aby babcie oraz 
dziadkowie mogli go obejrzeć.

„Ferie na plus” to ini-
cjatywa, w ramach której 
dzieciaki miały zapewnione 
zajęcia plastyczne, zabawy 
z animatorami, poczęstunek, 
gry i zabawy z nagrodami. 
Z zajęć skorzystały dzieci 
z Sędziejowic, Sobiepan, 
Brzesk, Kustrzyc, Kozub 
i Grabna. 

„Ferie na plus” zor-
ganizowało Stowarzysze-
nie „Sędziejowice na plus” 
przy współpracy z 1 Sę-
dziejowicką Drużyną Har-
cerek „Łąka” im. hm. Zofii 
Florczak, pod patronatem 
senatora Macieja Łuczaka 
i wójta gminy Sędziejowice  
Dariusza Cieślaka, przy 
wsparciu powiatu łaskiego.
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Mszę świętą w intencji sołtysów i rad sołeckich odprawili:  
ks. Jarosław Leśniak i ks. Bartłomiej Lesiak w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Widawie. W kazaniu ks. Jarosław nawiązał 
do odpowiedzialności i roli urzędu sołtysa w obecnych czasach. Po 
zakończeniu mszy świętej w obecności sołtysów oraz radnych Rady 
Gminy Widawa została poświęcona, zakupiona przez gminę Wida-
wa, nowa koparko-ładowarka firmy KOMATSU. Koszt zakupu to 
519 000,00 złotych. Na ten cel została pozyskana preferencyjna po-
życzka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, która po osiągnięciu efektu ekologicznego 
może ulec częściowemu umorzeniu pod warunkiem realizacji przez 
gminę Widawa kolejnej inwestycji służącej ochronie środowiska. 
Dodatkowo maszyna jest zaopatrzona w pług do odśnieżania dróg. 
Nowy sprzęt będzie służył całej społeczności gminy Widawa wyko-
nując pracę we wszystkich 41 sołectwach. 

11 marca: dZień soŁtysa – oPiekUNa Wsi
Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oraz uchwalonymi przez mieszkańców statutami 
sołectw organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Reprezentuje on wszystkich mieszkańców  
na zewnątrz w sprawach wspólnych dla sołectwa, wykonując swoją funkcję społecznie.

Przewodniczący 
Rady Gminy Widawa

Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 
pragniemy złożyć wszystkim 

Mieszkańcom i Gościom Gminy Widawa 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

pogody ducha oraz Wesołego Alleluja!  
Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze, a zwłaszcza  

w tym trudnym czasie, wszystkim błogosławi.

W uroczystości udział wzięli nauczyciele, dzieci i młodzież na cze-
le z dyrektor Renatą Graczyk z Zespołu Szkół w Widawie,  młodzież, 
dzieci i nauczyciele na czele z dyrektor Bogusławą Krysiak ze Szkoły 
Podstawowej w Chociwiu, harcerze, radni Rady Gminy Widawa na czele 
z przewodniczącym Sławomirem Stępnikiem, dyrektor GOK w Widawie 
wraz z pracownikami, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, sekre-
tarz gminy Agnieszka Galuś, ks. proboszcz Jarosław Leśniak. 

Cześć i chwała bohaterom tamtych dni!
Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

NarodoWy dZień Pamięci 
o ŻoŁNierZach Wyklętych
W dniu 1 marca br. na widawskim rynku pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki  uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych, którzy w bohaterski sposób walczyli 
z okupantem hitlerowskim i sowieckim o wolność naszej 
Ojczyzny. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem i odmówiliśmy 
wspólnie modlitwę w intencji zamordowanych w bestialski sposób 
polskich żołnierzy. Oddaliśmy  cześć obrońcom Ukrainy, którzy 
w ostatnich dniach zostali zamordowani, walcząc z rosyjskimi 
okupantami o niepodległość swojej Ojczyzny. 
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Zgodnie z tradycją, 6 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Widawie obchodzono uroczyście Dzień Kobiet. Organizatorami 
uroczystości byli: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, 
przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik 
i dyrektor GOK w Widawie Kamil Kudzin. 

Na uroczystość przybył poseł RP Paweł Rychlik. Ponad dwugodzin-
ne spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i rozpoczęło się od 
złożenia serdecznych życzeń Paniom przez organizatorów uroczystości. 
Panowie wręczyli przybyłym Paniom piękne goździki. Część artystyczną 
uroczystości otworzył występ Orkiestry Dętej z Widawy pod batutą ka-
pelmistrz Anny Solarek-Łągiewczyk. Muzycy zaprezentowali się po raz 
pierwszy w nowych strojach, które zakupione zostały w br. przez gminę 
Widawa za ok. 30.000 złotych. Na ten cel zostało pozyskane dofinanso-
wanie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 10.000 zło-

dZień kobiet W WidaWie

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników gminy, wójt gminy 
Widawa w dniu 14 lutego br. po raz drugi podpisał umowę  
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag”. 

Program ten, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą o kierunku roślinnym  
i zwierzęcym, w których powstają w/w odpady, a których nie ma, gdzie 
oddać do utylizacji.

ZagosPodaroWaNie odPadóW rolNicZych
W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbiorze po-

wyższych odpadów, zgodnie z deklaracjami rolników z gminy Widawa, 
efekt ekologiczny przedsięwzięcia, określony jako: masa odpadów pod-
danych odzyskowi lub unieszkodliwiania to: 142,1 Mg, którego koszt 
całkowity to 76 734,00 zł, z czego NFOŚiGW daje dotację wysokości 
71 050,00 zł. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 
100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł/tonę od-
padów rolniczych.

Odbiór folii od rolników przewidywany jest w okresie od maja do 
czerwca br., o czym wnioskodawcy będą informowali telefonicznie po 
wyłonieniu wykonawcy.

tych. Orkiestranci wyglądali przepięknie w nowych strojach i wykonali 
półgodzinny wspaniały koncert, który oczarował gości. 

W dalszej części przed publicznością zaprezentowali się między in-
nymi: wokalistka Blandyna Ciszewska oraz kapela podwórkowa „Po-
żarniki”. Uroczystość zakończyła się słodkim akcentem, został bowiem 
pokrojony i rozniesiony przez panów przepyszny tort. Wśród przybyłych 
gości byli również uchodźcy z objętej wojną Ukrainy. Wójt gminy Wi-
dawa wraz z mieszkańcami w bardzo ciepły sposób przywitali przybyłe 
ukraińskie rodziny na naszej ziemi widawskiej. 

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

11 marca: dZień soŁtysa – oPiekUNa Wsi
Kolejnym punktem był uroczysty obiad w restau-

racji „Villa Paradise” w Widawie. Wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Widawa Sławomirem Stępnikiem oraz posłem 
na Sejm VIII kadencji Krzysztofem Ciebiadą złożyli 
serdeczne życzenia sołtysom i radom sołeckim. Do ży-
czeń dołączyli się radni powiatowi: Mateusz Barwaśny 
i Robert Majczyk. Uroczystość była doskonałą okazją 
do wspólnego spotkania i uhonorowania przez gminę 
wszystkich 41 sołtysów pamiątkowymi podziękowa-
niami za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej 
społeczności oraz skuteczne współdziałanie z samorzą-
dem gminnym. W uroczystości udział wzięli: sekretarz 
gminy Agnieszka Galuś, kierownik GZUK w Widawie 
Magdalena Olczak oraz urzędnicy współpracujący na 
co dzień z sołtysami: Jolanta Szuleta, Emilia Koniecz-
na. Uroczystość uświetnił występ zespołu GAMMA.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa
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Inicjatywa Sejmiku Samorządów Uczniowskich zrodziła się już 
kilka lat wcześniej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Wiewiórczynie, jednak w tym wyjątkowym dla naszego miasta 
roku nabrała jeszcze większego znaczenia. Chcąc podkreślić 
znaczenie obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, 
również w społeczności uczniowskiej, zdecydowano, aby w tym 
roku temat Sejmiku dotyczył tej istotnej kwestii. 

Celem powołania Sejmiku przez szkołę jest przede wszystkim zwięk-
szenie zaangażowania młodych ludzi w działania lokalne oraz podniesie-
nie ich umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy 
w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia. Harmo-
nogram Sejmiku obejmuje przygotowanie przez uczniów wystawy fo-
tograficznej pt. „Łask w moich oczach”, która będzie wystawiona dla 
mieszkańców w Łaskim Domu Kultury już w kwietniu. 

Obrady Sejmiku 21 kwietnia rozpocznie wystąpienie burmistrza 
Łasku oraz krótka prelekcja historyczna – „600-lecie Nadania Praw 
Miejskich Łaskowi”. Podczas panelu dyskusyjnego uczniowie z każdej  
ze szkół zaprezentują po dwa pomysły bądź inicjatywy dotyczące zmian 
w mieście. Dzieci i młodzież przygotują także listy do dzieci i młodzieży 
z roku 2122, które wraz z atrybutami teraźniejszości zostaną uroczyście 
zamknięte i zakopane w kapsule czasu we wrześniu tego roku.

*       *       *
Zaproponowany przez młodzież pomysł stworzenia kapsuły czasu bar-

dzo spodobał się w łaskim ratuszu. Od razu wpisano go do harmonogramu 
obchodów jubileuszu miasta. W końcu 600-lecie Łasku to świetna okazja 
dla takich inicjatyw. W kapsule znajdzie się list od mieszkańców, a także 

Młodzi mają głos

kaPsUŁa cZasU PocZeka 100 lat

atrybuty naszych czasów. We wrześniu tego roku stalowa tuba spocznie 
pod ziemią nieopodal Urzędu Miejskiego w Łasku, a nad nią stanie głaz 
z okolicznościową tablicą. Napis na niej będzie głosił: Kapsuła Czasu – 
zakopana w 600-lecie nadania praw miejskich Łaskowi. Do ponownego 
otwarcia po 100 latach w 2122 r. Jakież będzie zdziwienie przyszłych po-
koleń, które otworzą kapsułę i uwolnią ducha przeszłości. Pewnie nie raz 
zadadzą sobie pytanie: Jak oni mogli żyć w takich czasach?

JKP, MJ

Szkoła powinna stwarzać uczniom możliwości rozwoju, 
pokazywać drogi do realizacji wytyczonych przez nich celów, 
a przy tym dawać poczucie bezpieczeństwa, co w dzisiejszych 
czasach wszyscy uznajemy za szczególnie ważne.

Taką szkołą jest Liceum Ogólnokształcące w Kolumnie – wiedzą 
o tym absolwenci, ich rodzice, doświadczają obecni uczniowie. Liceum 
istnieje już niemal 30 lat. Jest nowoczesne, a jednocześnie dba o tradycje. 
Potrafi otoczyć uczniów opieką, ale nie ogranicza ich samodzielności. 
Otwiera się na innych, lecz ceni swą odrębność.

Nikogo więc nie dziwi, że szkoła szczyci się wieloma osiągnięciami. 
Uczniowie są finalistami etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języ-
ka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Teologii Katolickiej, 
laureatami Olimpiady Filozoficznej, a także finalistami etapu wojewódz-
kiego Olimpiady Promocji Zdrowia. Również projekty uczniowskie 
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” zaliczane są 
do krajowej czołówki.

Sukcesy naukowe osiągane w olimpiadach i konkursach przedmio-
towych oraz bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych pozwoliły na 
wyjątkowo cenne wyróżnienie. Otóż liceum w Kolumnie od kilku lat jest 
najlepszą szkołą w powiecie łaskim w rankingu PERSPEKTYW w ka-
tegorii liceów.
- rok 2021 - Tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY” - 1 miejsce w powiecie łaskim
-  rok 2020 - Tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY” - 1 miejsce w powiecie  

łaskim
- rok 2019 - Tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY” - 1 miejsce w powiecie łaskim.

Szkoła czeka na nowych uczniów. Dla nich przygotowano bogatą 
ofertę edukacyjną. W roku szkolnym 2022/2023 proponuje następujące 
klasy:
- humanistyczno-językową
- biologiczno-chemiczną
- matematyczno-informatyczną.

Warto jest zatem bliżej przyjrzeć się Liceum w Kolumnie, poznać 
uczniów i nauczycieli, zetknąć się z życzliwością, z której słynie, a we 
wrześniu przyłączyć się do społeczności szkolnej. Wszystkich ósmokla-
sistów zachęcamy do śledzenia strony internetowej - www.kolumnazso.pl 
oraz mediów społecznościowych (FB ZSO im. Ignacego Jana Paderew-
skiego).

Naprawdę warto!                         E. Kowara

ZaPrasZamy do 
lo W kolUmNie

Symbol 
oddziału

Przedmioty z roz-
szerzonym progra-
mem nauczania

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane  
w procesie 
rekrutacji

1A

język polski, język 
angielski, biologia

język angielski,
język niemiecki 
lub język hisz-
pański*

język polski, 
matematyka
język angielski, 
biologia 

1B

biologia, chemia, 
matematyka

język angielski,
język niemiecki 
lub język hisz-
pański*

język polski, 
matematyka 
biologia, chemia

1C

matematyka, infor-
matyka, język an-
gielski 

język angielski,
język niemiecki 
lub język hisz-
pański*

język polski, 
matematyka 
informatyka, 
język angielski
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Na 

Odnotowujemy wszystkie nowości 
książkowe poświęcone grodowi nad Grabią, 
bo choć w ostatnich latach obserwujemy ich 
prawdziwy wysyp, wciąż brakuje popular-
nych wydawnictw ukazujących w dostępnej 
formie bogate dzieje Łasku i jego miesz-
kańców. Gdy przed laty ukazał się drukiem 
album o mieście, w stosunkowo dużym na-
kładzie (1000 egz.), zniknął z półek księ-
garskich w ciągu kilku dni. Ten „głód” tego 
typu wydawnictw wynika głównie z tego,  
iż ze względu na wysokie koszty powstają 
one w niewielkich nakładach. 

Książka prezentuje dwory, dworki i par-
ki podworskie, m.in. w Ostrowie, Łopat-
kach, Gorczynie czy Woli Bałuckiej, na 
ogół już wcześniej opisane, ale są też mniej 
znane prezentacje. Rozdział drugi to kościo-
ły i cmentarze na ziemi łaskiej – opisane 
w sposób skrótowy, ale z podstawową daw-

dWory, dWorki i iNNe miejsca…

ką wiedzy, np. dla turysty. Kolejny rozdział 
poświęcony jest łaskim budynkom i innym 
obiektom historycznym, m.in. kamienicz-
kom w rynku, obiektom szkolnym, szpita-
lom, a nawet osadzie kolejowej i historycz-
nym miejscom w dzielnicy Kolumna.

Pomniki i tablice pamiątkowe w Łasku 
zaprezentowane zostały w ostatnim rozdzia-
le. Umożliwiają one wycieczkę szlakiem 
tych miejsc i ludzi. To swoisty przewodnik, 
ale i informator, jakiego dotąd w takiej po-
staci nie było.

Słowa uznania należą się Towarzystwu, 
które rozwija działalność edytorską, speł-
niając nie tylko statutowy obowiązek popu-
laryzowania wiedzy na temat ziemi łaskiej, 
ale i dostarczając w sposób syntetyczny 
oraz uporządkowany garść informacji waż-
nych dla turystów i lokalnych patriotów.

(P)

W tym roku Łask obchodzi 
600-lecie nadania praw miej-
skich. Z tej okazji Rada Miej-
ska ogłosiła rok 2022 Rokiem 
Obchodów Jubileuszu 600-le-
cia Nadania Praw Miejskich 
Łaskowi, powstał też Komitet 
Honorowy Obchodów z trze-
ma współprzewodniczącymi: 
prof. Marianem Markiem 
Drozdowskim, wojewodą łódz- 
kim Tobiaszem Bocheńskim 
i marszałkiem województwa 
łódzkiego Grzegorzem Schre-
iberem, a także wiceprze-
wodniczącym burmistrzem 
Łasku Gabrielem Szkudlar-
kiem. Przygotowano bogaty 
program obchodów, o któ-
rych piszemy w „Panoramie”. 
I tak będzie przynajmniej do 
jesieni.

jUbileUsZ ŁaskU PóŁ WiekU temU

nagłośnione, miały znacznie skromniejszy cha-
rakter, można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że późniejsze Jarmarki Łaskie były większymi 
imprezami. Imprezy plenerowe odbywały się 
wówczas w niecce koło szkoły przy ul. Naru-
towicza. Ta niecka, zwana wówczas boiskiem 
międzyszkolnym, też wyglądała inaczej…

W cyklu „Na pożółkłej fotografii” chętnie 
zaprezentowałbym inne zdjęcia z tych obcho-
dów. Jeśli któryś z Czytelników takowe posia-
da, proszę o kontakt: tel. 603-505-131.

     (Saw.)

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej ukazała się drukiem niewielka książeczka pt. „Dwory, dworki oraz inne historyczne 
miejsca Łasku i okolic” pod redakcją Arkadiusza Cieślaka, Jacka Kuśmierka i Sławomira Tralewskiego. Autorami tekstów są: 
Magdalena Binkowska, Arkadiusz Cieślak, Ryszard Poradowski, Andrzej Sznajder i Sławomir Tralewski. Książka powstała 
we współpracy z Muzeum Historii Łasku, przy wsparciu finansowym gminy i prof. Jacka Kuśmierka. Ten ostatni już wcześniej 
sfinansował cenną pozycję książkową poświęconą Kolumnie.

Prezentowane zdjęcie pochodzi z obcho-
dów 550-lecia nadania grodowi nad Grabią 
praw miejskich. Od tego czasu minęło pół wie-
ku, w tym okresie w mieście zaszły olbrzymie 
zmiany. Nie zamierzam o nich pisać teraz, za 
to pragnę zwrócić uwagę na to, co widać na 
zdjęciu. Obchody, aczkolwiek wówczas mocno 
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Nie ZaPomNieli o ŁaskU (4)

Zbigniew Rybiński

Zbigniew Rybiński (pierwszy z prawej) w rozmowie z prof. Markiem Koterem

POLWET w Łasku

W tym odcinku chcę powrócić do postaci 
wyjątkowej, a powodem jest jej nagłe odejście. 
Zbigniew Rybiński, którego ciepło wspominał 
w poprzednim numerze „Panoramy” Sławomir 
Tralewski, zmarł 6 lutego tego roku. Przez wie-
le lat kierował Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, a zawodowo zajmował się weterynarią 
szeroko pojętą, prowadząc firmę z lekami dla 
zwierząt. Zauroczony Łaskiem i jego bogatą 
przeszłością wraz z gronem takich samych jak 
on lokalnych patriotów przyczyniał się do roz-
woju miasta.

W poprzednim odcinku pisałem m.in. o red. Eugeniuszu Iwanickim i profesorze Marku 
Koterze, którzy także nie zapomnieli o Łasku. A przecież ten pierwszy urodził się daleko 
na Wschodzie i dopiero po wojnie, jako dziecko, trafił do Utraty, z którą związany był 
do śmierci. Ludzi zakochanych w Łasku jest bardzo dużo, niektórzy z nich mieszkają 
daleko od grodu nad Grabią, ale o nim nie zapominają.

Był rodowitym łaskowianinem. Urodził 
się tu 24 sierpnia 1940 roku. Ojciec Broni-
sław, działacz samorządowy, przed wybu-
chem II wojny światowej pełnił obowiązki 
sekretarza gminy w Wodzieradach, matka 
zaś, Bronisława, od drugiej połowy lat dwu-

dziestych przez sześć dziesięcioleci praco-
wała w bankach.

Z. Rybiński kończył miejscowe Liceum 
Ogólnokształcące, a w 1965 roku - studia 
w Akademii Rolniczej w Lublinie. Zalicza 
też Studium Nauk Organizacji i Kierowa-
nia w Warszawie, by móc prowadzić własną 
firmę. Zanim do tego dochodzi, zdobywa 
praktyczną wiedzę i doświadczenie w Lecz-
nicy Powiatowej dla Zwierząt w Łasku, pra-
cując jako stażysta, ordynator, a wreszcie 
kierownik.

W 1976 roku, a więc u progu nowego wo-
jewództwa sieradzkiego, zostaje kierownikiem 
oddziału weterynaryjnego w Łasku, a 11 lat 
później – wicedyrektorem Wojewódzkiego Za-
kładu Weterynaryjnego w Sieradzu. Przeobra-
żenia gospodarcze w kraju sprawiają, że zosta-

je współwłaścicielem pierwszej w Polsce pry-
watnej hurtowni weterynaryjnej „Polwet”. Ta 
praca dostarcza mu sporo satysfakcji i radości, 
bowiem firmę traktuje jak coś więcej niż tylko 
miejsce zarobkowania, doceniając szczególnie 
ludzi.

Niezwykle wrażliwy i taktowny, a przy 
tym życzliwy dla innych, szuka także innych 
pól do społecznego działania. Jest radnym Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, działa w Zrze-
szeniu Lekarzy i Techników Weterynarii, peł-
niąc obowiązki prezesa Zarządu Powiatowego 
i członka Zarządu Wojewódzkiego, udziela się 
w Zarządzie Łódzkiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej, wspiera też m.in. PCK. W 2000 roku zo-
staje prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, ożywiając środowisko lokalnych pa-
triotów. Nie narzuca współpracownikom swo-
jej woli, cierpliwie wysłuchuje argumentów, 
waży słowa, zachęca do dyskusji. To jego styl 
działania.

W 2008 roku przechodzi na emeryturę, 
odstępując swoje udziały w firmie „Polwet”. 
Funkcjonuje ona z powodzeniem do dziś.

Z. Rybiński wychował trójkę dzieci. 
W jego ślady poszedł syn Przemysław, prowa-
dzący od lat przychodnię weterynaryjną w cen-
trum Łasku.

Za pracowite i ofiarne życie Z. Rybiński 
uhonorowany został m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi i Złotą Odznaką Zrzeszenia Lekarzy 
Weterynarii. Honory i splendory nigdy nie były 
jego pasją, za to kochał sport i historię Polski 
XX wieku. Lubił rozmawiać o polityce i swo-
im, jak mawiał, Łasku. Współpracowałem 
z nim przez dziesięciolecia, ani razu nie doszło 
między nami do choćby drobnego spięcia, za to 
okazał się znakomitym informatorem i życzli-
wym starszym kolegą. 

Stanisław Barcz
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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.

Inflacja to w najprostszym ujęciu proces wzrostu cen produktów 
i usług w danym okresie. Grudniowy odczyt inflacji oznacza więc, że ceny 
w ciągu roku wzrosły o 8,6 proc. A dokładnie, że o tyle podrożał stworzony 
przez GUS koszyk inflacyjny. Opracowuje się go na podstawie analizy cen 
około 1400 towarów z około 35 tys. punktów handlowych i usługowych. 
Jest to więc statystycznie uśredniona miara wzrostu cen.

Ogólnokrajowy koszyk inflacyjny jest potrzebny, ponieważ każdy 
z nas konsumuje inne dobra i usługi. Dlatego w różny sposób odczuwa-
my wzrost cen. Osoba niepaląca w ogóle nie zwraca uwagi na zmiany 
cen papierosów, a wegetarianin - na wahania cen mięsa. Ale w sytuacji 
gdy inflacja jest tak wysoka jak obecnie, wzrosty cen dotyczą praktycz-
nie wszystkich dóbr.

Kategorie, które najmocniej kształtują poziom inflacji, to przede 
wszystkim żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie miesz-
kania lub domu i nośniki energii. Stanowią one niemal połowę koszyka 
dóbr i usług GUS. Duży wpływ na poziom inflacji mają też ceny paliw. 
Wbrew pozorom nie dotyczą one jedynie kierowców, ale wpływają na 
koszt transportu wszystkich towarów. Przedsiębiorcy na koniec uwzględ-
niają rosnące koszty w wyższej cenie produktu.

Wzrosty cen napędza również chęć zwiększenia zysków przez sprze-
dawców, którą z drugiej strony ogranicza rynkowa konkurencja. Ceny 
zmieniają się więc w różnym tempie i zdarza się, że kiedy jedne towary 
drożeją inne tanieją. Generalnie jednak zwykle przeważają wzrosty cen, 
a deflacja, czyli sytuacja, gdy średnie ceny w gospodarce spadają, zdarza 
się znacznie rzadziej niż inflacja. W Polsce ostatnio mieliśmy z nią do 
czynienia pod koniec 2016 r., ale poziom deflacji nie przekroczył w tym 
stuleciu 2 proc.

Ekonomiści twierdzą, że umiarkowana inflacja jest korzystna dla go-
spodarki. Perspektywa rosnących cen zachęca konsumentów do kupo-
wania tu i teraz. Z kolei wyższe ceny pozwalają w przyszłości osiągać 
firmom większe przychody, co zachęca je do inwestowania. To samo do-
tyczy również zadłużenia państwa, dzięki inflacji jest nieco łatwiej wy-

co to WŁaŚciWie jest ta iNflacja?
Inflacja, stopy procentowe, koszt kredytu – w ostatnim czasie wzrosła liczba informacji o spadku wartości złotówki i jego konsekwencjach 
dla naszych portfeli. W grudniu Główny Urząd Statystyczny podał, że roczny wskaźnik inflacji wyniósł 8,6 proc. Znajomość kilku 
podstawowych zjawisk ekonomicznych pozwoli lepiej rozeznać się w sytuacji, a w efekcie podejmować trafniejsze decyzje finansowe. 
W pierwszej kolejności trzeba zadać sobie pytanie – czym właściwie jest inflacja?

kupić wyemitowane kilka lat wcześniej obligacje. Dlatego też inflację 
nazywa się czasem „ukrytym podatkiem”.

Z drugiej strony eksperci są zgodni, że na wysoką inflację trzeba 
uważać. Prowadzi ona bowiem do tzw. spirali cenowo-płacowej. Z po-
wodu wyższych cen pracownicy domagają się podwyżek pensji, a sprze-
dawcy widząc, że klienci mają więcej pieniędzy dalej podnoszą ceny. W 
skrajnych przypadkach prowadzi ten samonapędzający się mechanizm 
prowadzi do hiperinflacji i bardzo szybkiego spadku wartości pienię-
dzy. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie lat 90. 
XX w., kiedy właściwie każdy Polak został milionerem. Ale nie znaczy 
to, że staliśmy się bogatsi. Wręcz przeciwnie. Inflacja „zjadła” bowiem 
oszczędności, zwłaszcza te trzymane w gotówce.

Obecnej inflacji, choć wciąż dalekiej od poziomów hiperinflacji nie 
należy jednak lekceważyć. Żeby dobrze przygotować się na różne scena-
riusze wydarzeń, zadbać o swoje oszczędności i uniknąć pułapek zwią-
zanych ze wzrostami cen, warto zadbać o poszerzenie swojej wiedzy fi-
nansowej i ekonomicznej. To na pewno się opłaci.

Możliwość otrzymania dofinasowania na 
rozwój nowoczesnej technologii to doskonała 

darmoWe Wi-fi W ŁaskU

okazja dla samorządów. Wniosek gminy Łask 
został oceniony pozytywnie, a za otrzymany 

bon o wartości 60.000 zł w Łasku powstało  
13 nowych hot-spotów, które zapewnią dostęp 
do szybkiego, a przede wszystkim darmowe-
go internetu. Usługa wystartuje na początku 
kwietnia.  Szczegóły na www.wifi.lask.pl

Lokalizacja hot-spotów:
- pl. 11 Listopada (2) 
- teren za Łaskim Domem Kultury
- Witaminka
- Park Lotników Łaskich
- GPZOZ Łask (2)
- alejka pomiędzy ul. Polną i pl. Piłsudskiego
- Urząd Miejski w Łasku (2)
- ośrodek sportowy CSiR (ul. Armii Krajowej)
- Orlik i ogród różany
- pl. Szarych Szeregów 

(MJ)

Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu 
dla mieszkańców Europy, a także  turystów. Tak powstał program WiFi4EU, 
który ma na celu zapewnić bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak 
parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia.

Michał Bryl i Bartosz Łosiak sięgnęli po złote 
medale Beach ProTour Challenge w meksykań-
skiej Tlaxcali. Dla Michała, pierwszego łaskiego 
olimpijczyka, to drugi złoty medal w historii jego 
startów w Pucharze Świata. Wielkie brawa nale-

ZŁoto dla michaŁa bryla
żą się także wychowance Łaskovii Kasi Kocio-
łek, która grając w parze z Melanią Marcinow-
ską wygrała jeden mecz i doznała jednej porażki. 
Biało-czerwone zakończyły udział w turnieju na 
eliminacjach. Trzymamy kciuki za kolejne starty!
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Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, 
że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się wiele związków che-
micznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypa-
lanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie 
prowadzą, niestety, także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego 
rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

W 2021 roku w powiecie łaskim odnotowano 17 pożarów nieużyt-
ków oraz 10 pożarów traw. Ponadto w tym okresie wystąpiły 3 poża-
ry lasu. Przypuszczalną przyczyną powstania tych zdarzeń była przede 
wszystkim nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Od-
notowano również podpalenia umyślne. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku apeluje 
o rozwagę. 

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże roz-
miary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda in-
terwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w ak-
cję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. 
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na 
czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Zakaz wypalania traw zawarto w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody i ustawie z dnia 28 września 1991 roku o la-
sach. Za wykroczenia grożą surowe sankcje: kara aresztu, nagany lub 

WioseNNe ZagroŻeNie PoŻaroWe
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele 
osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje 
bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 

grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 złotych, a nawet 
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zanim podpalisz pozostałości roślinne na polu czy łące, pomyśl ile 
czasu i sił poświęcą strażacy, by ugasić pożar, który wymknie Ci się spod 
kontroli i jak wiele złego możesz wyrządzić sobie i innym ludziom.

Więcej informacji na temat opisanego zagrożenia znajduje się na 
stronie www.stroppozaromtraw.pl

kpt. Kamil Świątczak 
KP PSP w Łasku

Wiosna to czas, w którym wszystko budzi się do życia… To 
idealny moment na odświeżenie garderoby i podarowanie swojej 
szafie odrobiny słońca.

Pełne blasku, różnorodne i energetyzujące stylizacje znajdziecie 
w nowej kolekcji domu mody Teresy Kopias! Co dominuje w wiosen-
nych trendach? Świetliste żółcie, dodające witalności czerwienie, a także 

PoWitaj WiosNę Z domem mody teresy koPias!
kwiatowe i klasyczne printy. To wszystko w towarzystwie lekkich, natu-
ralnych tkanin, niczym powiew kwietniowego wiatru. Wiosna to prze-
cież idealny czas na bawełnę, wiskozę czy jedwab!

Zastanawiasz się, jaki krój będzie dla Ciebie idealny? Nie wiesz, jaki 
kolor i fason wybrać? Odwiedź salon firmowy, gdzie zapewne doradzą 
i dobiorą wymarzoną kreację. Pozwól sobie na wiosenne szaleństwo i już 
dziś odkryj nową kolekcję marki Teresa Kopias.
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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 kwietniu
  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Wystawa  pt. „Martwa natura – 
pejzaż”  Dariusza Sroczyńskiego kwiecień  Galeria pod 

Korabiem BP w Łasku 

2. 

Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku: dr hab. prof. 
UŁ Kamila Żyto (filmoznawca) – 
„Łódź - filmowa ziemia 
obiecana” 

5 
godz. 10.45 sala widowiskowa  ŁDK 

3. Podwieczorek z Gwiazdą - 
Zbigniew Zamachowski  

6 
godz. 19 sala widowiskowa  ŁDK 

4. 

Ogólnopolskie zawody modeli 
halowych A-6 i A-6/M zaliczane 
do Pucharu Polski pod 
patronatem starosty łaskiego 

9 hala sportowa MOS 
ul. Warszawska 13 KMLiK ŁDK 

5. Akademia Małych Artystów  
- warsztaty wielkanocne 

9 
godz. 10 

BP w Łasku - Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku - Filia  
dla dzieci 

6. Obchody 82. rocznicy zbrodni 
katyńskiej  

13 
godz. 14 

cmentarz parafialny  
w Łasku  

gmina Łask, 
32. BLT 

7. 
Bieg Ulicami Miasta z okazji 
600-lecia nadania praw miejskich 
Łaskowi 

24 
godz.10.30
-12 

plac 11 Listopada 

gmina Łask, SP  
w Bałuczu,  
SP 1 w Łasku, PP 6  
w Łasku 

8. 

Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku: Jerzy 
Warszewski (scenarzysta, 
fraszkopisarz) – „Zmiennicy” c.d. 
- najsłynniejszy taksówkarz 
odradza się w Łodzi  

26 
godz. 10.45 sala widowiskowa ŁDK 

9. Wojtek Mazolewski „YUGEN” - 
koncert 

27 
godz. 19 sala widowiskowa ŁDK 

10. 
Otwarte zawody modeli RC i na 
uwięzi XIX Łaski Piknik 
Modelarski 

30 
boisko przy Szkole 
Podstawowej  
w Wiewiórczynie  

KMLiK ŁDK 

 
 

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
1. Seniorzy MULKS ŁASK  - 

Orzeł  Piątkowisko - rozgrywki 
klasy A grupa 3  

2 
godz. 16 

boisko CSiR w Łasku CSiR Łask 

2. Seniorzy UMKS Korab Łask - 
Pisia Zygry  

9 
godz. 15 

boisko CSiR w Łasku CSiR Łask 

3. Seniorzy MULKS ŁASK  - KKS 
Olimpia Karsznice - rozgrywki 
klasy A grupa 3  

23 
godz. 16 

boisko CSiR w Łasku CSiR Łask 

4. Seniorzy UMKS Korab ŁASK -   
z MULKS ŁASK 

30 boisko CSiR w Łasku CSiR Łask 

 

Zarząd Rejonowy Oddział PZERiI 
w Łasku zorganizował 5 marca 
w „Kominku” spotkanie dla pięknej 
związkowej płci z okazji Dnia Kobiet, 
oczywiście z udziałem wspaniałych 
panów.

Przewodnicząca Mirosława Klepczyńska 
przypomniała, że w Polsce Dzień Kobiet zo-
stał zorganizowany po raz pierwszy 24 marca  
1924 r., czyli 98 lat temu, przez Centralny Wy-

ŚWięto WsZystkich Pań

sportowe

dział Kobiecy PPS. Po wojnie Dzień Kobiet 
stał się świętem państwowym, a zniesiono je 
dopiero w 1993 r. Pomimo, że czasy zmieniły 
się, to i tak nadal obchodzimy ten dzień w pięk-
ny sposób, o czym świadczy wspomniane spo-
tkanie. Tego dnia każda z pań otrzymała od 
„Króla Balu 2022” po tulipanie, a przewodni-
cząca w pięknych słowach dodała: „Żeby ten 
symboliczny tulipan był dla każdej pani sym-
bolem ich piękna, budzącej się wiosny i rado-
snego w nim życia”.

Zażegnano wreszcie kryzys w Łaskim Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku. 15 lutego br. wybrano 
na czteroletnią kadencję nowy pięcioosobowy 
Zarząd na czele z Aleksandrą Tarnowską, jej 
zastępcami są Marek Buczkowski i Aleksan-
dra Różańska, sekretarzem - Danuta Krawętek 
i skarbnikiem - Grażyna Porębska. A. Tarnow-
ska wcześniej przez 10 lat kierowała ŁUTW, 
teraz powróciła po kilkuletniej przerwie.

 Zmiany w Zarządzie nie oznaczają re-
wolucji - sekcje i liderzy pozostają, działają-
cy w strukturze ŁDK Uniwersytet nadal słu-
żyć będzie środowisku, rozwijając różnorodną 
działalność i kontynuując najlepsze doświad-
czenia z prawie czternastoletniej działalności. 
ŁUTW rozpoczął działalność 7 października 
2008 roku.

(PO)

ŁUtW WychodZi Z kryZysU

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 miejscu 
umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów 
przeznaczonych do odbioru odpadów. W przy-
padku braku miejsca umożliwiającego bezpo-
średni dojazd, pojemniki z odpadami powinny 
być wystawione zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów przed posesją, wyłącznie 
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 li-
czonej za każdy rozpoczęty dzień.

MJ

PojemNiki Na Śmieci 
Nie W Pasie drogoWym

Świetnym dodatkiem tego wieczoru było 
wspólne śpiewanie znanych wszystkim piose-
nek przy akompaniamencie akordeonu. 

(MK)
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Fotografia przedstawia fragment ul. Polnej (w stronę ul. 9 Maja) 
z plantacją tulipanów i hiacyntów, lata 70.- 80. XX w. To zdjęcie 
pochodzące z archiwum łaskiego muzeum, przypomni zapewne 
niektórym Czytelnikom postać Romana Stapfa, który prowadził 
gospodarstwo ogrodnicze w Łasku.

 „Bardzo prostą i dobrą metodę rozmnażania hiacyntów opracował 
w końcu lat czterdziestych (1947-48) Roman Stapf z Łasku pod Łodzią. 
Stosuje ją z dobrym powodzeniem od ponad czterdziestu lat na własnej 
plantacji, jednej z największych w kraju” - tak pisano w 1994 r. o miesz-
kańcu Łasku w wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk „Postępy nauk 
rolniczych”. Roman Stapf mieszkał przy ul. 9 Maja 62 w widocznym na 
fotografii piętrowym, szarym budynku. Zmarłego w 1999 r. pasjonata – 
ogrodnika pochowano na miejscowym cmentarzu. 

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Urząd szuka inwestora

kaWiarNia W ceNtrUm ŁaskU?

Koszt inwestycji to 4,5 mln zł. Na jej realizację gmina Łask otrzy-
mała dofinansowanie wysokości 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Kamienica ma służyć przede wszystkim kulturze i pełnić m.in. funk-
cję nowej siedziby dla części lokalnych stowarzyszeń. W jej piwnicach 
znajdzie się miejsce dla kawiarni lub restauracji. Niskie stropy, łuki, od-
słonięta oryginalna cegła – to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę 
i daje sporo możliwości dla potencjalnych dzierżawców. A jak słychać na 
ulicach Łasku, mieszkańcy oczekują takiego miejsca. Wystawy, wernisa-

Zabytkowa kamienica na pl. 11 Listopada w Łasku jest już na finiszu rewitalizacji i termomodernizacji. Renowacja 
oznaczała niemałe wyzwanie. Pod czujnym okiem konserwatora zabytków udało się zachować cenny obiekt dla obecnego 
i przyszłych pokoleń. Przywrócono nawet pierwotną kolorystykę elewacji. Odnowiona kamienica to kolejny akcent 
obchodzonego właśnie 600-lecia Łasku. Jej oficjalną prezentację zaplanowano na czerwiec. 

że – słowem kultura, a do tego pyszna kawa i herbata. Prawda, że brzmi 
zachęcająco?

Na stronie internetowej www.lask.pl można znaleźć dane technicz-
ne oferowanej przestrzeni, a miejski ratusz zaprasza zainteresowanych 
przedsiębiorców do kontaktu – tel. 43 676-83-00.

MJ



 

ŁASKI PĄCZEK NA 600-LECIE


