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Pokoju i spokoju, 
wypoczynku wśród najbliższych,
radosnego dyngusa i dużo zdrowia
            życzy Czytelnikom
                redakcja
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech radosny dzień 

Zmartwychwstania Pańskiego 
napełni nas wiarą, pokojem, 

wzajemną życzliwością i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Zdrowych, pogodnych 
i prawdziwie radosnych Świąt 

Wielkiej Nocy.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku 

Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Łaski samorząd podpisał umowę na przebudowę budynku 
Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie dostosowania dla 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz doprowadzenia 
do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Najważniejszą 
zmianą będzie montaż windy, która znacznie ułatwi poruszanie 
się po miejskim ratuszu. Wykonawcą wartej ponad 1,5 mln zł 
inwestycji została firma SZOKMIR Mirosław Szoka.

Remont w łask im 
Ratuszu: będzie winda

Dzień Babci i Dziadka jest dla wszystkich bardzo ważnym, wyjątkowym 
i uroczystym dniem. Z tej okazji 14 lutego w Łaskim Domu Kultury od-
była się uroczystość przygotowana przez dzieci z Przedszkola Publicz-
nego „Misiaczek”. Na wstępie dyrektor przywitała licznie przybyłych 

dla babCi i dziadka

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi nabór 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na ten cel 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Warto podkreślić, że w tym przypadku kryteria przeprowadzo-
nego naboru były w pełni transparentne i znane składającym wnioski  
o dofinansowanie. 

Wniosek gminy Łask na zadanie „Przebudowa ulicy Lipowej w Oku-
pie Małym” znalazł się na 3. miejscu (na 57 wniosków) uzyskując pomoc 
finansową wysokości 1 662 736,00 zł (63,63%). Całkowity koszt opera-
cji wynosi 2 699 302,90 zł. W związku z zawartą umową o dofinanso-
wanie jeszcze w marcu ogłoszony będzie przetarg na wybór wykonawcy 
robót budowlanych z terminem wykonania do końca 2023 r.

MJ

lipowa w okupie małym 
z dof inansowaniem

Gmina Łask otrzymała na ten cel  dofinansowanie w ramach projek-
tu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach 
działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 w wysokości 188.810,00 zł.

Prace już się rozpoczęły, a  na czas remontu do magistratu można 
wejść wyłącznie wejściem od strony Urzędu Skarbowego. Biuro Obsługi 
Interesanta zostało przeniesione do sali konferencyjnej na parterze. Nu-
mery telefonów pozostają bez zmian.

MJ

gości ciepłymi słowami, a następnie złożyła 
życzenia. W udekorowanej sali przedszkolaki 
odświętnie ubrane wprowadziły wszystkich 
w uroczysty nastrój. Chłopcy w białych koszu-
lach z czerwonymi muchami oraz dziewczynki 
z czerwonymi wianuszkami na głowach zapre-
zentowali wiersze, piosenki i tańce. Mali arty-
ści z dużym zaangażowaniem odtwarzali swoje 
role. W ten sposób mogły wyrazić swoją mi-
łość oraz podziękować za trud włożony w ich 
wychowanie i opiekę. „Kochamy Was, Kocha-
my całym sercem...”, takimi słowami piosenki 
dzieci zakończyły swój występ. 

Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje 
pociechy i brawami dziękowali za występy.  
Na koniec dzieci obdarowały swoich ukocha-
nych dziadków i babcie własnoręcznie przy-
gotowanymi upominkami. To była wyjątkowa 
uroczystość, pełna miłość, radości i dumy.

(E. S.-P., K.K.) 



marzec 2023 r.

W Łasku na placu 11 Listopada oddano hołd 
wszystkim walczącym w imię prawdziwie wol-
nej Polski. Uroczystość, zorganizowana przez  
gminę Łask, rozpoczęła się odegraniem hymnu 
państwowego i podniesieniem flagi na maszt. 
Przybyłe na uroczystość delegacje powitał bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, po nim głos 
zabrał dowódca 32. BLT płk pil. Piotr Ostrouch. 
Wielokrotnie podkreślano znaczenie obchodzo-
nego święta, wspominając bohaterstwo żołnie-
rzy niezłomnych, którzy stawili czynny opór 
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR, płacąc za to często cenę życia. Ich ofia-
ra nie była daremna, walka o wolność, prawdę 
i honor zakończyła się zwycięstwem. 

Następnie modlitwę w intencji Żołnierzy 
Wyklętych odmówił ks. mjr Marek Bolanow-
ski. Odczytano apel pamięci i oddano salwę 
honorową. Na koniec uroczystości przyby-
łe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem  
Niepodległości.

MJ

łask oddał Cześć ŻołnieRzom wyklętym
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niegdyś praktycznie wymazano ich z kart historii, dziś stanowią 
symbol niezłomności i walki do końca. Określa się ich mianem ofiar pojałtańskiego porządku świata. Nie zaakceptowali powojennego 
kształtu Polski i stanęli do boju z sowieckim okupantem. W czasach stalinowskich uznani za wrogów, byli prześladowani, torturowani, 
zabijani i grzebani w bezimiennych grobach.

Podczas spotkania uczestnicy, poza rozmo-
wą autora z łaską projektantką Teresą Kopias, 
mogli zobaczyć występ grupy teatralno-tanecz-
nej ADREM, działającej przy Łaskim Domu 
Kultury, posłuchać fragmentu promowanej 
książki czytanej przez Grażynę Błęcką-Kolską, 
a także zobaczyć pokaz mody w wykonaniu bi-
bliotekarek z łaskiej książnicy. Wszystkie kre-
acje zarówno zespołu UTW, jak i modelek po-
wstały w  Domu Mody Teresy Kopias. 

Goście uczestniczący w wieczorze 
nie kryli podziwu dla artystów i modelek,  

wiosna jest kobietą

W ramach inwestycji zaplanowano wie-
le działań związanych z zaprojektowaniem 
i wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na 
3 obiektach szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Łask: Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Łasku, (ul. 9 maja 12), 

fotowoltaika w podstawówkaCh

Pani
Beacie Mielczarek
Sekretarz Gminy Łask

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA 
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszej Koleżanki
WIESŁAWy POKORSKIEJ

Członkini Zarządu 
Okręgu Łódzkiego ZNP

Przewodniczącej Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP w Łasku

długoletniej i zasłużonej członkini 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Swoje życie poświęciła działalności 
związkowej, pracy pedagogicznej 

i społecznej
Cześć Jej Pamięci!

Zarząd Powiatowy ZNP w Łasku
Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów 

i Rencistów ZNP w Łasku

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku (ul. Naru-
towicza 28) oraz Szkoły Podstawowej w Wie-
wiórczynie.

Całkowita wartość projektu: 968 625,00 zł
Dofinansowanie UE:  669 375,00 zł.

Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła 
energii w gm. Łask” nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0057/21-00 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV osi 
priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, działania IV.1 Odnawialne źródła energii, 
poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Z myślą o przedstawicielkach płci pięknej 10 marca odbyło się spotkanie 
współorganizowane przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego oraz Dom 
Mody Teresy Kopias pt. „Wiosna jest kobietą”. Okazją do spotkania w salonie przy 
ul. Borowikowej 11 była promocja książki „Modowy portret Teresy Kopias” napisanej 
przez Andrzeja Sznajdra, a także obchodzony 8 marca Dzień Kobiet. 

co niewątpliwie sprawiło wszystkim wiele 
radości, a liczny udział łaskowian w tym 
wydarzeniu potwierdził, że nowe inicjatywy 
podejmowane przez bibliotekę są trafionym 
pomysłem. 

Ogromne podziękowania składamy dla 
Magdaleny Witaszewskiej z firmy Magdalena 
Witaszewska  Makeup oraz Marcina z salonu 
fryzjerskiego przy ul. Orzechowej 15 w Ła-
sku, którzy bezinteresownie zadbali o piękny 
wygląd modelek, wykonując piękne makijaże  
i subtelne fryzury pokazowe.
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zdaniem buRmistRza

Dla mnie to jedno z najpiękniejszych wska-
zań Świętego Jana Pawła II skierowanych do 
Polaków. Zostało ono wygłoszone na zakoń-
czenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny  
- 10 czerwca 1979 r.

WIELKOŚĆ OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II

Lista zasług tego człowieka i dla Polski 
i dla świata jest niewyczerpana. On dał Pola-
kom nadzieję, dał ogromne poczucie dumy. 
Jeszcze jedna, jakże mądra, jak dziś potrzebna 
nauka - uzupełniając myśl biblijną jeden dru-
giemu brzemiona noście, dopowiedział - Toteż 
nigdy jeden przeciw drugiemu. Nigdy jeden 
przeciw drugiemu! Jakie to dziś aktualne, jakie 
potrzebne. 

Kiedy Jan Paweł II zmarł, świat się zatrzy-
mał. Nie do opisania są przejawy żalu, bólu ale 
także miłości wobec niego. Na wp.pl ukazały 
się tysiące obszernych, ale także jednozdanio-
wych wpisów, pokazujących przeżycia auto-
rów. Stworzono z nich księgę pt. Żegnaj Tato 
Księga Pamięci Wirtualnej Polski. A oto wpis 
Ani ze str. 51: 

- Powiedz, kto przygarnie osierocony 
Świat? Powiedz, kto poprowadzi Świat ku dal-
szej rzeczywistości? Powiedz, Kto zapali teraz 
światło, które zgasło nad Światem i które świe-
ciło przez prawie 27 lat?

Moje pokolenie pamięta i wielu z nas prze-
żywa na nowo czas, kiedy nasz Ojciec Święty 
pielgrzymował do ojczyzny. To były wielkie 
chwile, a każda z kolejnych pielgrzymek była 
bardziej doniosła i przez naród przeżywana. 
A przecież Ojciec Święty mówił także o trud-
nych sprawach, głosił czasami niewygodne 

/…/ Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus  na chrzcie świętym – 
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was – abyście mieli ufność nawet 
wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców 
naszych i matek ją znajdowało – abyście od Niego nigdy nie odstąpili /.../.

prawdy. Pamiętam, jak w 1997 r. w pewnym 
środowisku „martwiono” się, iż hierarchia 
jest zaniepokojona nadchodzącą pielgrzymką, 
bowiem zainteresowanie nią jest niewielkie. 
Tymczasem ona przebiła wszystkie dotychcza-
sowe papieskie wizyty w ojczyźnie. To wtedy 
miało miejsce chyba jedyne w historii świata 
wydarzenie – hołd Górali Polskich złożony  
6 czerwca 1997 roku pod Wielką Krokwią. Pa-
dły wtedy między innymi słowa: /.../dziękuje-
my Ojcze Święty żeś nas wydostał z czerwonej 
niewoli, a teraz uczysz nas jak dom ojczysty 
wysprzątać.

I może właśnie te słowa nagrodzone wtedy 
gromkimi brawami górali były zaczynem nie-
nawiści, jaka obecnie wybuchła wobec najwy-
bitniejszego Polaka w historii. Zastanawiałem 
się, czy słowa pewnej posłanki na Sejm zacyto-
wać. Uznałem, że nie można tego niebywałego 
kłamstwa i  wyrazów nienawiści nie tylko wo-
bec Papieża, ale także wobec Kościoła Katolic-
kiego i katolików powtarzać. 

Według niektórych wszystko jest takie 
proste i łatwe. To może wczuliby się w sy-
tuację owych siedmiu sądzonych 70 lat temu 
przedstawicieli Kurii Krakowskiej, maltre-
towanych fizycznie i psychicznie w sprepa-
rowanym procesie, Bogu ducha winnych, 
a tylko służących jako kozły ofiarne w celu 
skompromitowania Kościoła. Takie przykła-
dy można mnożyć. Choćby biskupi Czesław 
Kaczmarek czy Antoni Baraniak, na którym 
zbrodniarze chcieli wymusić zeznania ob-
ciążające uwięzionego prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. Zamiar nie powiódł się, bowiem 
A. Baraniak wykazał niebywały hart ducha 
i ciała. Wielu jednak ulegało, a bojąc się tor-

tur obciążali innych. Można także teraz ze-
mścić się na pamięci księcia niezłomnego 
– kardynała Adama Sapiehy, przed którym 
respekt czuł nawet sam generalny gubernator 
Hans Frank. 

 HONOROWy OByWATEL ŁASKU
Dlaczego ten temat podjąłem? Wobec ta-

kiej fali kłamstw, oszczerstw, pomówień na 
największe świętości wielu Polaków człowiek 
przyzwoity nie powinien milczeć. Tym bar-
dziej, że ofiary tych insynuacji nie żyją od lat 
i sami słowa w swej obronie już nie powiedzą, 
to po pierwsze.

Po drugie, - Święty Jan Paweł II jest Ho-
norowym Obywatelem Łasku. Zatem także 
jako burmistrz Łasku mam obowiązek za-
brać głos. Jestem przekonany, że zdecydo-
wana większość łaskowian nie tylko nie daje 
wiary niegodziwym insynuacjom, ale prze-
ciwnie – czuje się dotknięta atakami na swo-
jego Honorowego Obywatela. Przypomnę,  
że Łask bardzo oszczędnie ten honorowy tytuł 
nadaje. W czasie 32 lat samorządu lokalnego 
tytuł honorowego obywatela Łasku nadano  
3 osobom.

Za wszystkie ewentualne komentarze dzię-
kuję. Uczyniłem to, co w głębokim moim prze-
konaniu uczynić powinienem.

I na koniec mam dobrą wiadomość. 
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(pieniądze unijne) otrzymujemy 1.662.736 zł 
na dofinansowanie budowy ulicy Lipowej 
w Okupie. 

12 marca 2023 r.    
Gabriel Szkudlarek

Dzień Sołtysa był dobrą okazją do spotkania samorządowców 
z przedstawicielami lokalnych społeczności. Narada z sołtysami 
gminy Łask odbyła się 10 marca br. w świetlicy wiejskiej 
w Teodorach. To powrót do tradycyjnych spotkań, które 
przerwała pandemia. Ostatnia taka narada odbyła się jeszcze 
w 2021 r. w Bałuczu. 

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek złożył życzenia sołtysom, dzię-
kując za dobrą współpracę i zaangażowanie w liczne inicjatywy na rzecz 
mieszkańców. Oprócz życzeń były drobne upominki, a panie otrzymały 
symboliczną różę.

Tego dnia zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska omówiła naj-
ważniejsze w tym roku inwestycje, a skarbnik gminy Anna Głowińska 
przypomniała o funkcjonowaniu funduszy sołeckich oraz przedstawiła 
informację z Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi o zachęcaniu rol-
ników do scalania gruntów.

podziękowania dla sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa na wszystkich czekał pyszny tort przygotowa-
ny przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Teodorach.

MJ
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”, który przypada na pierwszy dzień 
marca, uchwalony został ustawą z dnia 3 lu-
tego 2011 r. przez Sejm RP, aby okryć chwałą 
tych, którzy po II wojnie światowej czynnie 
przeciwstawiali się władzy komunistycznej. 
Wybór tej daty nie był przypadkowy, upa-
miętnia ona mord dokonany na przywódcach 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, uroczy-
stości miały charakter wojskowy. Przy Pomni-
ku Niepodległości zebrały się delegacje władz 
samorządowych. Delegacja z powiatu łaskiego 
reprezentowana była przez: przewodniczącego 
Rady Powiatu Grzegorza Dębkowskiego, wi-
cestarostę Teresę Wesołowską oraz etatowego 
członka Zarządu Powiatu Roberta Szczepania-
ka. Ponadto na uroczystości obecni byli działa-
cze polityczni oraz mieszkańcy Łasku.

Uroczyste obchody rozpoczęło podnie-
sienie na maszt flagi państwowej i odegranie 
hymnu państwowego. Było złożenie meldun-
ku dowódcy garnizonu Łask oraz okoliczno-
ściowe przemówienia. W intencji „Żołnierzy 
Wyklętych” odmówiono modlitwę, odczytano 
również apel pamięci, w którym przywołano 
żołnierzy niezłomnych. Apel zakończyła salwa 
honorowa, po czym uczestnicy uroczystości 
złożyli przy pomniku wiązanki kwiatów. 

obChody naRodowego dnia pamięCi 
„ŻołnieRzy wyklętyCh”
W dniu 1 marca br. na placu 11 Listopada w Łasku uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystości były wyrazem hołdu dla żołnierzy za męstwo, postawę patriotyczną i przywiązanie 
do tradycji niepodległościowych oraz krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Z okazji zbliżających się  świąt składamy 
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Łaskiego 

najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzin-
nych Świąt Wielkanocnych spędzonych  

w atmosferze domowego ciepła, wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia wiosny, wiarą 

w sens życia oraz radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego, a także  

jak najmilszych spotkań  w gronie  
przyjaciół i rodziny.

Życzą 
Starosta Łaski Piotr Wołosz 

z Zarządem Powiatu Łaskiego 
oraz

 Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego
Grzegorz Dębkowski 

z Radą Powiatu Łaskiego
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Bezpieczne drogi to priorytet dla samorzą-
du województwa łódzkiego. Właśnie z uwagi 
na to marszałek województwa łódzkiego Grze-
gorz Schreiber wraz z Zarządem Województwa 
Łódzkiego, zdecydowali o skierowaniu środ-
ków na realizację tej ważnej inwestycji. War-
tość prac wyniesie ponad 10,4 mln zł. Przebu-
dowa zostanie sfinansowane ze środków woje-
wództwa łódzkiego, ale w kosztach partycypo-
wać będzie również powiat łaski. 

Umowa na realizację inwestycji pn. „Roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 473 w Łasku 
od km 79+885,15 do 80+250”, została podpi-
sana już pod koniec lutego. Od tego momentu 
wykonawca ma jedenaście miesięcy na wy-

Rondo pRzy al. niepodległośCi
W Łasku powstanie długo wyczekiwane przez mieszkańców nowe rondo na skrzyżowaniu ul. 9 maja i al. Niepodległości, 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473. Władze powiatu o modernizację tego odcinka zabiegały od wielu lat. Jest to bardzo 
ważny odcinek drogi, stanowiący dojazd z miasta do drogi ekspresowej S-8. Z uwagi na wysokie natężenie ruchu oraz 
brak odpowiedniego systemu odwodnienia znacznie pogorszył się stan techniczny tego odcinka. Dodatkowo po ulewnych 
deszczach powstawały tam rozlewiska, które powodowały zagrożenia dla wszystkich użytkowników drogi. Przebudowa 
skrzyżowania zminimalizuje liczbę kolizji i wypadków, do których tam dochodziło. Planowane w tym rejonie prace 
niewątpliwie poprawią bezpieczeństwo i usprawnią ruch.

Przekażmy 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku 
publicznego działającej na terenie powiatu łaskiego. Wystarczy 
tylko w odpowiedniej rubryce składanego zeznania podatkowego 
wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy 
przekazać 1,5% oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% 
podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy 
w dół, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.

Zachęcamy Państwa do wspierania lokalnych organizacji, działa-
jących na terenie naszego powiatu. Na stronie Narodowego Instytutu  
Wolności – www.niw.gov.pl możecie Państwo sprawdzić sprawozdania 
finansowe i merytoryczne z działalności wszystkich organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. 

Lista organizacji z naszego powiatu, które starają się o taką formę 
wsparcia:
1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda Hufca 

im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98–100 Łask, numer 
KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2022 r. w rubryce „cel szczegó-
łowy” należy wpisać: Hufiec Łask),  

pomóŻmy wspieRać lokalną społeCzność
2.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, nu-

mer KRS 0000198329,
3.  Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 

Łask, numer KRS 0000346625,
4.  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 

„Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 
000032132,

5.  Klub Strzelecki „KRUK” Łask, ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask, numer 
KRS 0000807301,

6.  „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 
Łask, numer KRS 0000344864,

7.  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, ul. Wieluń-
ska 7, 98-160 Sędziejowice, numer KRS 0000237995.

Z całą pewnością wśród tych organizacji znajdziecie Państwo taką, 
której idea spełni Wasze oczekiwania. Na rozliczenie PIT za rok 2022 
podatnicy mają czas tylko do 2 maja. 1,5% podatku to niewielka kwota, 
ale może zdziałać wiele dobrego.

konanie robót. Całe zadanie, poza rozbudową 
samej DW 473, obejmuje również rozbudo-
wy jej skrzyżowań z drogami powiatowymi  
(ul. 9 Maja, ul. Batorego) oraz z drogą gmin-
ną (ul. Żytnia). Przebudowie ulegną też wspo-
mniane drogi. Wykonawca dokona rozbiórki 
i wybuduje zjazdy, chodniki, ścieżkę rowerową, 
zatoki postojowe, oświetlenie uliczne. Ponadto 
w ramach inwestycji wybudowana zostanie ka-
nalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz 
przebudowana sieć energetyczna, teletechnicz-
na, wodociągowa i kanalizacja sanitarna. 

Prace mają się rozpocząć już niebawem, 
a zakończenie modernizacji planowane jest na 
styczeń przyszłego roku.

fot. Piotr Wajman

fot. Piotr Wajman



marzec 2023 r. 7

Wójt propozycję swoją argumentował 
tym, że w obecnej sytuacji - przy ogrom-

nych wzrostach cen energii, węgla i wszystkiego, co się kupuję, nie moż-
na nękać mieszkańców dodatkowo wzrostem podatków. Sytuacja finan-
sowa gminy jest na tyle dobra, że możemy sobie na to pozwolić, mając 
zabezpieczenie środków na kolejne 2 lata w kwocie ok. 40 mln zł na 
inwestycje i nie mając kredytów. Utrzymanie podatków na dotychcza-
sowym poziomie sprawi, że wszyscy mieszkańcy z tego skorzystają, nie 
tylko ci, którzy np. znają się lepiej na przepisach. Radni jednogłośnie 
uchwalili podatki bez podwyżki

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

Wielu mieszkańców powiatu łaskiego twierdzi, że gmina Buczek 
jest gminą bogatą, bo ma na swoim terenie lotnisko. Czy tak jest na-
prawdę? Gmina Buczek, jak i wszystkie pozostałe gminy powiatu ła-
skiego, otrzymuje tzw. subwencję wyrównawczą z uwagi na to, że ma 
niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu 
do średniej krajowej. Wniosek jest jeden – podatek z lotniska nie czyni 
gminy Buczek bogatej, bo gdyby tak było nie otrzymywałaby subwen-
cji wyrównawczej (subwencja dla gmin biednych). W rankingu najbo-
gatszych gmin w Polsce gmina Buczek plasuję się na 816 miejscu na 
1520 gmin. Z roku na rok gmina biednieje i otrzymuje coraz większą 
subwencję.

gmina buCzek bez podwyŻki podatków
3 listopada ubiegłego roku na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Buczek zostały uchwalone podatki na 2023 r. 
Radni przyjęli propozycję wójta gminy, aby podatki pozostały na dotychczasowym poziomie, czyli bez 
żadnych podwyżek. 

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński
wraz z radnymi

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami 

Urzędu

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
wszystkim mieszkańcom 
i Gościom Gminy Buczek

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, pogody ducha, 

wielu radosnych spotkań 
w gronie rodziny

oraz Wesołego Alleluja!

Minął drugi miesiąc 2023 roku, i jak zapowiadałem wcześniej, 
rok ten będzie obfitował w małe i duże inwestycje, które będą 
miały znaczący wpływ na życie mieszkańców.

Na pewno na sytuację finansową mieszkańców pozytywnie wpłynie 
brak podwyżek podatków czy opłat za wodę, kanalizację i śmieci przy 
galopującej drożyźnie i inflacji wynoszącej 18% oraz podwyżce cen 
gazu, prądu i węgla.

Spośród tych małych inwestycji wspomnieć trzeba o zakończonej 
renowacji parku, mamy nadzieję, że miejsce to, będzie miejscem odpo-
czynku wielu osób, na świeżym powietrzu wśród pięknej roślinności.

Następnym miejscem rekreacyjnym może stać się w niedalekiej 
przyszłości projekt, który chcemy realizować wspólnie z gminą Łask, 
a dotyczy on powstania ścieżki rowerowej w miejscu po byłych torach 
kolejowych. Trasa ścieżki przebiegałaby od Bachorzyna do Maurycy, 
a dalej w gminie Łask przy drodze wojewódzkiej. Środki na tę inwesty-
cję pozyskamy z funduszu metropolitalnego w roku 2024 w wysokości  
7 mln zł. Jeśli te środki pozwolą, to chcemy zrobić jeszcze w Buczku 
ścieżkę wokół pierwszego stawu z szerokim na 3 m chodnikiem, ławka-
mi i oświetleniem fotowoltaicznym. Z Lokalnej Grupy Działania „Doli-
na rzeki Grabi” otrzymaliśmy środki na place zabaw i siłownie zewnętrz-
ne przy strażach w Luciejowie, Gucinie, Grzeszynie i Brodni oraz nagło-
śnienie hali sportowej w szkole w Buczku, w kwocie 250 tys. zł.

W szkole w Czestkowie będziemy realizować projekt, na który otrzy-
maliśmy 300 tys. zł  - zakup urządzeń dla uczniów tej szkoły. Pozosta-
jąc w obszarze oświaty i wychowania podjąłem decyzję o złożeniu wnio-
sku na utworzenie żłobka w budynku przy szkole w Czestkowie. Myślę,  
że wielu młodych rodziców z informacji tej będzie bardzo zadowolonych.

Kolejną inwestycją z tych „małych” jest siłownia wewnętrzna w bu-
dynku po SKR - za 360 tys. zł, pochodzących od ministra sportu. Siłow-
nia będzie ogólnie dostępna.

Przechodząc do dużych inwestycji, należy powiedzieć o budo-
wie stadionu z zapleczem, która już trwa, a zakończy się w 2024 

 Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że Sejmik Województwa Łódzkie-
go wokół lotniska utworzył obszar ograniczonego użytkowania, co wiąże 
się z zakazem zabudowy mieszkaniowej na obszarze ponad 40% gminy, 
a to z kolei wiąże się z ogromnymi stratami podatków od nieruchomości 
i podatków PIT i CIT. Oczywiście ubolewamy nad tym, że w ten sposób 
straciliśmy na tym terenie wielu mieszkańców i podatki, ale rozumiemy, 
że obronność i bezpieczeństwo kraju są ważniejsze od podatków.

roku. Środki na inwestycję w kwocie prawie 6 mln zł pochodzą 
z „Polskiego Ładu”.

Następna inwestycja, która też już trwa, to budowa praktycznie no-
wej stacji uzdatniania wody przy ul. Szadek w Buczku, nowymi ujęciami 
i zbiornikami zabezpieczającymi rezerwy wody. Koszt budowy to ponad 
3,3 mln zł, z dofinansowaniem z PROW. Zakończenie budowy przewidu-
jemy w tym półroczu i mam nadzieję, że w okresie letnim w tym rejonie 
zaopatrzenie w wodę poprawi się. Letnie problemy z wodą powinny się 
zakończyć wraz z wybudowaniem nowej stacji uzdatniania wody w Gu-
cinie, za ponad 12 mln zł, co nastąpi w przyszłym roku. Przetarg już 
rozstrzygnięto.

Inwestycja, która ma się rozpocząć w tym roku i zakończyć w pierw-
szym półroczu 2024 roku to rozbudowa i ulepszenie budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu oraz Straży w Buczku (za ponad 8,5 mln zł).

Tak duża liczba inwestycji, które wymieniłem, będzie jeszcze po-
większona o budowę dróg w Czestkowie, Sycanowie i Gucinie, w któ-
rym to w tym i następnym roku powstaną magazyny „Lidla”. Lidl planu-
je zatrudnić około 600 osób, a do gminy wpłyną ogromne środki,  które 
zdecydowanie poprawią finanse gminy po uszczupleniu ich ogranicze-
niami wprowadzonymi przez obszar ograniczonego użytkowania wokół 
lotniska.

Pomimo niepodwyższenia podatków w tym roku, jesteśmy w stanie 
zrealizować inwestycje, na które w budżecie mamy już  ponad 15 mln zł, 
a docelowo planujemy nawet 20 mln zł. Gmina nie będzie zaciągać żad-
nych kredytów, inwestycje te są w pełni finansowo zabezpieczone, a na 
nowe mamy zabezpieczone środki własne w kwocie ok. 12 mln zł.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy dofinansowanie do ogniw foto-
woltaicznych w wysokości 2,2 mln zł, za co wybudujemy dla mieszkań-
ców 158 instalacji fotowoltaicznych 3,5 kW, z odpłatnością 3,5 tys. zł. 
W gminie będzie już działało prawie 400 takich instalacji, a oprócz tego 
będą montowane także solary i będzie ich ok. 70 z dofinansowania. Przy-
pominam, że wcześniej za 500 zł były pompy ciepła w ilości 460 sztuk.

Miejmy nadzieję, że wszystkie te małe i duże inwestycje uda nam się 
zrealizować dla dobra nas wszystkich.

Bronisław Węglewski 
wójt gminy Buczek 

zdaniem wójta
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W związku z budową 2 nowych ujęć wody, w celu zwiększenia 
ilości wody w sieci, jak i w zbiornikach (będzie dobudowany 
nowy, drugi zbiornik 300 m³, więc  razem będzie to 600 m³), 
musieliśmy wyłączyć na 6 dni ujęcie wody w Buczku. Wyłączenie 
nastąpiło teraz, kiedy pobór wody jest w miarę mały w stosunku 
do miesięcy letnich.

Przebudowa, a właściwie budowa nowej stacji w Buczku skutkuje 
większym poborem wody do 80 m³/h, a nie jak było wcześniej 29 m3/h. 
Przyczyni się to również do tego, że w miesiącach letnich nie będzie 
dużych przestojów w dostarczaniu wody, myślę że robimy dobrze popra-
wiając warunki życia mieszkańców. Te 6 dni dla niektórych mieszkań-
ców to była tragedia – bo brakowało wody, ale nie było innej możliwości 

Rozbudowa staCji uzdatniania wody
niż dostarczyć wodę z mniejszym ciśnieniem ze stacji w Brodni. Po od-
budowie ujęć musieliśmy mieć badania wody z Sanepidu, bo nikt z nas 
nie mógł podjąć decyzji, aby niebadaną wodę puścić w sieć - byłaby 
to samowolka i groziło to całkowitą blokadą sieci, która mogła potrwać 
nawet miesiąc. Mam nadzieję, że to niezadowolenie z niskiego ciśnienia 
zrekompensuje dobrze działająca i wydajniejsza sieć.

Następna nowa stacja zostanie wybudowana do końca 2024 r. w Gu-
cinie, za 12 mln zł. Po zrealizowaniu tej inwestycji zapewne nikt nie 
będzie niezadowolony z powodu braku wody, gdyż po prostu takich sy-
tuacji, mamy nadzieję, nie będzie. Realizacja już się zaczęła.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje 
o możliwości skorzystania z opaski bezpieczeństwa, zakupionej 
w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) 
w 2022 roku.

Gmina Buczek w 2022 roku przystąpiła do realizacji programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeń-
stwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu za-
mieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki 
na odległość.

Pomoc skierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które mają 
problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na 
stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub miesz-
kają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczają-
cej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym 
potrzebom.

Seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeń-
stwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
- Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
- Detektor upadku
- Czujnik zdjęcia opaski

opaski bezpieCzeństwa dla senioRów
- Lokalizator GPS
- Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opie-
kunami
- Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls  
i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum 
monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie.

W przypadku nagłej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie 
guzika umożliwi połączenie z dyspozytorem, (ratownikiem medycznym, 
opiekunem, pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia 
pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o inter-
wencję kogoś z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) 
poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub we-
zwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” w ramach podpisanej umowy realizo-
wana jest dla potrzebujących seniorów całkowicie bezpłatnie. Zgłoszenia 
do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 3A.

Bliższych informacji udzielają pracownicy ośrodka osobiście lub te-
lefonicznie pod numerem: 43 67-74-159.

Uprzejmie informujemy, iż Buczek, jak i wszystkie gminy musi 
dostosować się do nowych przepisów w zakresie prawidłowego 
gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

W związku z tym właściciele nieruchomości są zobowiązani nie-
zwłocznie, jeśli jeszcze tego nie uczynili, do zgłoszenia zbiornika bezod-
pływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wg zgło-
szenia dostępnego na stronie internetowej.

Przypominamy, iż właściciele, którzy pozbywają się z terenu nie-
ruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb), zobowiązani są w razie kontroli przeprowadzanej przez pra-
cowników Urzędu Gminy w Buczku do udokumentowania korzystania 
z usług wywozu.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ście-
ków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osa-

zgłoszenie zbioRnika bezodpływowego
dów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków oraz regulaminem czystości i porządku na 
terenie gminy Buczek). Poza obowiązkiem posiadania umowy na 
wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą należy też mieć po-
twierdzenie regularności ich odbioru, tj. dowody wpłat, faktury. 
Zatem nie wyrzucajmy starych rachunków, należy je zachować na 
okoliczność kontroli.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębior-
cy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instala-
cjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych – wykaz firm na stronie internetowej

Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczać do Urzędu Gminy 
w Buczku, pok. nr 9.



marzec 2023 r.

Kilkadziesiąt lat wspólnego życia zasługuje na medal. W dniu 24 lu-
tego br. uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonał wójt gminy 
Buczek Bronisław Węglewski, w asyście przewodniczącego Rady Gmi-
ny Andrzeja Zielińskiego oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Doroty Piotrowskiej.

50 lat wspólnie „Tylko serce czyste może w pełni dokonać
wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.
                                                   Jan Paweł II

Odznaczenia otrzymały następujące pary:
- Honorata i Stanisław Baczyńscy
- Jadwiga i Zbigniew Grąccy
- Ewa i Jan Jędrysiakowie
- Grażyna i Jan Krajdowie
- Czesława i Józef Malinowscy
- Stanisława i Jerzy Piechulscy
- Lucja i Jan Płócienniczakowie
- Elżbieta i Robert Szczerbiccy

Samorząd naszej gminy dumny jest, że mamy w naszej społeczno-
ści takich mieszkańców, którzy stanowią przykład dla młodego poko-
lenia. Składamy Wam wyrazy najwyższego szacunku, bądźcie jeszcze 
przez długie lata szczęśliwi, uczcie radości życia swoje dzieci i wnuki,  
a w naszej gminie czujcie się potrzebni i szanowani.
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Przyszedł czas, by najaktywniejszym 
czytelnikom 2022 roku GBP Sędziejowice 
i jej filii wręczyć dyplomy i nagrody. Wśród 
dorosłych palmę pierwszeństwa zdobyła Ma-
rzena Stańczyk, drugie miejsce zajął Stani-
sław Witkowski, a trzecie przypadło Gra-
żynie Zając. W filiach najaktywniejszymi 
czytelnikami okazali się: Marek Książczyk, 
Halina Pięta, Danuta i Jan Nowakowscy (FB 
Pruszków); Halina Mielczarek, Cezara Wasi-
lewska i Barbara Zielińska (FB Marzenin); 
Maria Szczesio, Felicja Sierszyńska i Janina 
Zalewska (FB Siedlce).

Sędziejowicka biblioteka może poszczycić 
się wciąż rosnącą liczbą młodych czytelników. 
W tej kategorii laureatami zostali: GBP Sę-

znamy listę lauReatów „Czytelnik Roku 2022”
Tradycją Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach jest konkurs „Czytelnik 
Roku”. Uczestnictwo w nim nie wiąże się z rywalizacją, co podkreślają sami czytelnicy, 
a wręcz przeciwnie - jest okazją do rozmów, wymiany poglądów, poznawania gustów 
czytelniczych, zacieśniania przyjaznych więzi.

dziejowice - Daria Sysio, Zuzanna Andrzejew-
ska, Fabian Sysio, Patryk Miśkiewicz, Laura  
Lamecka i Wiktoria Kapuścińska; FB Marze-
nin - Zuzanna Kosecka, Adam Brzeziecki, Jan 
Brzeziecki i Aleksander Gradowski; FB Prusz-
ków - Mirosław Zaczyk, Szymon Zaczyk i Mo-

Sebastian Tkacz, uczeń kl. VIII b Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowi-
cach, dzielnie reprezentuje naszą szkołę w Wo-
jewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Che-
mii organizowanym przez łódzkiego kuratora 
oświaty. Po pokonaniu etapu szkolnego i rejo-
nowego, w którym uczestniczyło 313 uczniów, 
do etapu na szczeblu wojewódzkim przystąpi 
71 osób. Uczestnicy konkursu zmagali się  
z bardzo trudnymi zadaniami. Sebastian nadal 
wytrwale przygotowuje się do dalszego etapu.

opiekun Violetta Sobocińska

C h e m i a  t o 
j ego  pas ja

Trwa sezon składania PIT-ów. Do pracowników trafiły już 
druki PIT-11, które są podstawą do złożenia rocznego zeznania 
podatkowego. Mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą skorzystać 
nieodpłatnie z aplikacji do rozliczenia PIT on-line.

Aplikację można znaleźć na stronie głównej www.gminasedziejowice.eu. 
Korzystając z tego rozwiązania mieszkańcy mają możliwość przekaza-
nia 1,5% podatku na rzecz organizacji i osób potrzebujących z gminy 
Sędziejowice – w aplikacji jest gotowa lista uprawnionych organizacji 
pożytku publicznego.

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

Przy rozliczeniu należy pamiętać, by wpisać faktyczny adres za-
mieszkania w gminie Sędziejowice, dzięki temu część podatków trafi do 
budżetu gminy i pozwoli realizować jej zadania.

Projekt „Wspieraj lokalnie”, dzięki któremu mieszkańcy gminy 
mogą używać bezpłatnie oprogramowania do rozliczania PIT-ów, reali-
zowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy 
współpracy z „PITax.pl Łatwe podatki”.

nika Zaczyk; FB Siedlce - Laura Stępień, Alek-
sandra Jarzębowska i Lena Śnieg.

Dyplomy i nagrody wręczył laureatom 
dyrektor GBP Wit Leśniewicz, a gratulacje 
w imieniu władz samorządowych przekazał se-
kretarz gminy Mirosław Potasiak.
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W Publicznym Przedszkolu „Misiowa Kraina” w Sędziejowicach 
dzieci przygotowały i zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce. Se-
niorzy ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami 
nagradzali występy. Po części artystycznej ukochane wnuczęta wręczyły 
swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty.

Z kolei uczniowie i wychowankowie z Zespołu Szkół w Marzeni-
nie przygotowali w przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosfe-
rze wspaniały program artystyczny, który wzruszył niejedną osobę. Jako 
pierwsze zaprezentowały się dzieci z grup Kujawiaczki i Krakowiaczki, 
z odrobiną nieśmiałości zaśpiewały piosenkę ,,To dla Ciebie”. Następnie 
tanecznym krokiem zawojowała scenę grupa „Oberki” i zaprezentowała 
przepiękny taniec. Kolejna grupa to wspaniali pierwszoklasiści, którzy 
z radością i energią zatańczyli i zaśpiewali dla naszych dziadków. „Naj-
droższy dziadku” to utwór, który zaśpiewali cudowni i niepowtarzalni 
uczniowie z klasy drugiej. Dwie kolejne piosenki wykonał wręcz profe-
sjonalny chór dzieci z klasy trzeciej, występ ten okraszony był pięknymi 
życzeniami dla babć i dziadków. Popisy taneczne i wokalne przeplatane 
były recytacją wierszy dzieci z klasy czwartej i piątej. „Wisienką na tor-
cie” była prezentacja oraz wzruszający występ Małgorzaty Fraszki przy 
akompaniamencie Andrzeja Szymczaka. Zaśpiewany utwór „Nauczmy 
się żyć obok siebie” był podziękowaniem dla dziadków, ale i przesła-
niem, aby nie zapominać o tym, co dzieje się na świecie, aby żyć w życz-
liwości wobec siebie. Następnie wnuczęta zaprosiły babcie i dziadków 
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To była naprawdę 
wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości, na którą przybyło po-

słońCe i Całuski dla babCi i dziadziusia
„Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…” - pod tym hasłem 
świętowano Dzień Babci i Dziadka w Publicznym Przedszkolu w Sędziejowicach. O swoich babciach i dziadkach pamiętali też milusińscy 
z Marzenina i Dobrej. Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre.

nad 250 babć i dziadków, a ich wzruszone twarze dały wyraz temu, jak 
ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

Z kolei dzieci z Przedszkola w Dobrej zaprosiły bacie i dziadków 
w magiczną podróż po latach. Przedszkolaki zaprezentowały piękny pro-
gram artystyczny, na który składały się piosenki, przedstawienie i tańce. 
Dziadkowie ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i gromkimi bra-
wami nagradzali występy. Wnuczęta przygotowały upominki, którymi 
obdarowały swoich bliskich.

- W Sędziejowicach spotkały się panie z ol-
brzymią energią i chęcią do działania. W ta-
kiej grupie ta energia mnoży się i rozlewa na 
wszystkich. Później przynosimy ją do domu, 
pracy, przelewamy na swoje pasje, dodatkowe 
zajęcia i działania społeczne, a efekty są takie, 

kobiety w CentRum w sędziejowiCaCh
Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Sędziejowice wzięły udział w spotkaniu 
„Kobiety w Centrum Łódzkie” na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
zorganizowanym przy współpracy Centrum KLUCZ, Instytutu Spraw Obywatelskich 
i Stowarzyszenia Sędziejowice na Plus.

W środę, 8 marca br., przedszkolaki 
z „Misiowej Krainy” w Sędziejowicach 
miały okazję uczestniczyć w spotkaniu 
z przedstawicielem grupy „Łowcy burz 
Łódzkie”.

W ramach tych zajęć dzieci utrwaliły wie-
dzę o zjawiskach pogodowych, poznały rodza-
je chmur i zasady bezpieczeństwa, jakie obo-
wiązują w czasie burz, silnych wiatrów oraz 
innych anomalii pogodowych. Przedszkolaki 

spotkanie z łowCami buRz

że jest jej jeszcze więcej – nie kryła zadowo-
lenia Agnieszka Adamkiewicz, organizatorka 
spotkania.

Spotkanie dało sporą porcję wiedzy, ale 
też inspiracji od specjalistek, które od lat wraz 
z KGW i innymi organizacjami pozarządowy-
mi współpracują w dziedzinie zdobywania fun-
duszy na oddolne inicjatywy. Ekspertkami były 
Aleksandra Bogusiak, doradca biznesowy oraz 
Justyna Matusiak, animatorka, specjalistka 
w dziedzinie działalności KGW, Ochotniczych 
Straży Pożarnych i grup młodzieżowych z tere-
nów wiejskich.

- To było bardzo ciekawe doświadcze-
nie - świetnie poprowadzone, merytoryczne 

i w przyjemnej atmosferze w towarzystwie 
najbardziej energetycznych kobiet w powiecie 
łaskim. Czuję, że ta wiedza zaowocuje - sko-
mentowała Dorota Mirowska z Dobrej, uczest-
niczka spotkania.

Na efekty, w postaci zdobytych funduszy 
czy też dalszych działań i inicjatyw zainspi-
rowanych wspólną dyskusją wśród naszych 
KGW, zapewne nie trzeba będzie długo czekać.

z pewnością na długo zapamiętają wszystkie 
ważne zagadnienia dotyczące zmian pogodo-
wych, a część z nich już dziś deklaruje, że gdy 
dorośnie, zostanie łowcą burz.
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W dniu 1 marca br. przed po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki 
uczczono pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych. Złożono kwiaty 

przed pomnikiem, odmówiono modlitwę w inten-
cji bohaterów walczących z władzami komuni-
stycznymi o niepodległość naszej Ojczyzny.

 W uroczystości brali udział przedstawiciele władz gminnych na 
czele z wójtem Michałem Włodarczykiem, delegacje szkół, pracownicy 
GOK i ks. proboszcz Jarosław Leśniak.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM. 

pamięć o ŻołnieRzaCh niezłomnyCh

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia.
Niech będzie to czas radości 

ze spotkania w gronie najbliższych,
okazja do refleksji i odpoczynku.

Niech płynąca 
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

nadzieja i wiara
dodają sił na każdy dzień.

Przewodniczący 
Rady Gminy Widawa

Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Koszt całkowity inwestycji wynosi 2 041 
525,71 złotych. Udało się gminie Widawa po-
zyskać dofinansowanie z „Polskiego Ładu” 
w ramach gmin popegeerowskich w wysokości 
ok. 2 000 000,00 złotych, co stanowi 98% ca-
łości  kwoty.  Dziękuję serdecznie rządowi RP 
za przyznane dofinansowanie. Inwestycja roz-
pocznie się niezwłocznie od wykonania projek-
tów technicznych i uzyskania pozwoleń. Wy-
miana lamp i budowa nowych słupów z lam-
pami rozpocznie się jesienią br. i zakończy się   
latem przyszłego roku.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

inwestyCja w oświetlenie
Szanowni Państwo, w dniu 20 lutego br.  podpisałem z firmą Instalatorstwo i Pomiary 
Elektryczne Paweł Ratajczyk umowę na wymianę lamp ulicznych na nowoczesne 
ledowe i budowę nowej instalacji oświetleniowej w miejscowościach: Widawa, 
Ligota, Górki Grabińskie i Podgórze. Łącznie w tych 4 miejscowościach wymienimy 
i zamontujemy ponad 300 lamp. Na gminnym stadionie w Widawie zainstalowane 
zostaną nowoczesne ledowe lampy oświetleniowe, umieszczone na nowych 6 masztach, 
które doskonale oświetlą murawę stadionu. Dzięki inwestycji w tych miejscowościach 
obniżymy znacznie rachunki za energię elektryczną. Nareszcie cała miejscowość 
Górki Grabińskie będzie oświetlona.

26 lutego 2023 roku 100. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka 
gminy Widawa pani Stefania Podwójniak. Z tej okazji życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych pogodnych dni 
życia pełnych miłości i rodzinnego ciepła złożył jubilatce wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk. W uroczystości uczestniczyli 
również kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz sołtys sołectwa 
Rogóźno.

100-leCie uRodzin

Nie mogło zabraknąć gratulacji, życzeń oraz upominków. Pani Ste-
fania otrzymała również list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów. 
Wszyscy przybyli na tę uroczystość goście zaśpiewali „Dwieście lat”, 
wznosząc toast za dalszą pomyślność i zdrowie jubilatki.
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Kolejna bardzo dobra informacja to taka, że obydwie placówki otrzy-
mały akredytację w sektorze edukacja szkolna na kolejne 3 lata w ra-
mach konkursu Erasmus+, czyli w kolejnych latach: 2024, 2025, 2026 
zagwarantowane są kolejne wyjazdy do Grecji dla naszych uczniów. 

To historyczna chwila dla naszych szkół. Nigdy dzieci wcześniej nie 
miały szansy na tego typu wyjazdy, aby móc poznawać kulturę, historię 

uCzniowie pojadą do gReCji
Mam do przekazania kolejną bardzo dobrą wiadomość. Zespół Szkół w Widawie oraz Szkoła Podstawowa w Chociwiu otrzymały 
kolejny raz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+ w łącznej kwocie ok. 100.000 euro, co stanowi 
kwotę ok. 466.000 złotych, na wyjazd studyjny do Grecji. Znaleźliśmy się w grupie 86 szkół z całej Polski. Niebawem środki zostaną 
wprowadzone do budżetu gminy Widawa. Wyjazd będzie miał miejsce na początku czerwca br.

21 lutego br. w Zespole Szkół w Widawie odbył się bal karnawałowy. 
Wręczone zostały również nagrody za udział w konkursie recytatorskim 
„Zima w poezji”. Uczniowie w pięknych karnawałowych strojach świet-
nie się bawili i brali udział w licznych konkursach. Rada Rodziców przy-
gotowała dla wszystkich uczniów słodki poczęstunek.

i przyrodę innych państw i zdobywać tam na miejscu wiedzę i uczyć się 
języka angielskiego.

Serdecznie dziękuję senatorowi RP Maciejowi Łuczakowi za 
wsparcie.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

bal kaRnawałowy

12 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie  
świętowaliśmy Dzień Kobiet. Uroczystość rozpoczął koncert 
w wykonaniu Widawskiej Orkiestry Dętej, która zaprezentowała 
nowe aranżacje znanych i lubianych utworów, m.in. „Moje jedy-
nie marzenie”, „Zacznij od Bacha” czy „Miłość w Zakopanem”. 
Pod batutą kapelmistrz Anny Smolarek-Łągiewczyk muzycy dali 
niezwykle kunsztowny pokaz swoich umiejętności. Wraz z orkie-
strą wystąpili wokaliści: Aneta Krysiak, Małgorzata Cybulska, 
Grzegorz Krysiak oraz Michał Bieńkowski, a także w „Polce na 
kowadło” – instrumentalista Bogusław Łągiewczyk. 

święto wszystkiCh pań

Następnie gospodarze spotkania: wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik wraz 

z gośćmi: senatorem Maciejem Łuczakiem i posłem Pawłem Rychlikiem 
złożyli wszystkim przybyłym paniom serdeczne życzenia oraz wręczyli 
piękne kwiaty. Nie zabrakło też słodkiej niespodzianki - pysznego tortu.

Imprezę zakończył brawurowy występ niezwykłego zespołu  
MEDIUM. Wszyscy goście mogli bawić się przy znanych i lubianych 
przebojach. 

Na zakończenie spotkania wójt podziękował wszystkim uczestni-
kom za przybycie, artystom za występ, a także pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury za tak piękne przygotowanie oraz poprowadzenie 
koncertu. 

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

LO w Kolumnie nie jest szkołą ze stulet-
nią tradycją, lecz zaledwie 30-letnią, ale w tym 
czasie wypracowała sobie znakomite wyni-
ki matur (powyżej średniej w porównaniu do 
ogólnopolskich). Sukcesy naszych maturzy-
stów, jak i olimpijczyków przyczyniły się do 
stawiania jej od kilku lat w rankingu PER-
SPEKTYW wśród najlepszych liceów w woj. 
łódzkim i wyróżnianie naprzemiennie srebrną 
bądź brązową tarczą.

Naszą szkołę wybierają uczniowie najzdol-
niejsi, ale także ci, którzy dotychczas nie wie-
rzyli w swoje siły, byli zawsze jakby na dru-
gim planie. Tutejsi nauczyciele pomagają mło-
dzieży odkryć ich zdolności, wyeksponować 
mocne strony i podwyższyć poczucie własnej 
wartości. W tej szkole to uczeń jest najważ-
niejszy, jego rozwój, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie. Nie 
tłamsi się go, gdy 
pragnie wyrazić 
swoją osobowość 
nietuzinkowym sty-
lem lub jeśli jego 
światopogląd jest 
nieco odmienny od 
ogółu. Doświad-
czona kadra peda-
gogiczna stwarza 
uczniom możliwość 
wytyczenia własnej 
ścieżki i kształto-
wania poglądów 
w duchu toleran-
cji i poszanowania  
tradycji. 

Poza wysoką 
jakością nauczania 
i wspaniałą, otwar-
tą atmosferą sprzy-
jającą nauce, oferu-
jemy także wykła-
dy i warsztaty na 
wielu wydziałach 
UŁ i Politechniki 
Łódzkiej, wymia-
ny międzynarodo-
we, wieczory po-
etyckie, spotkania 
literackie, wyjazdy 
do teatru i filhar-
monii, akcje cha-
rytatywne, projekty 
uczniowskie i wie-
le innych. Zachę-
camy do obejrze-

lo w kolumnie - właśnie dla Ciebie!
Wybór odpowiedniej szkoły średniej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego 
człowieka. W końcu spędzi się w niej najpiękniejsze lata. Warto więc się dobrze 
zastanowić, czy na nasz wybór ma wpłynąć jedynie fakt, że szkoła cieszy się stuletnią 
tradycją albo że musi być najlepsza, bo zasilają ją co roku sami prymusi. 

nia fotorelacji na naszej stronie internetowej 
(www.kolumnazso.pl) oraz śledzenia FB ZSO 
im. Ignacego Jana Paderewskiego (zso.pade-
rewskiego.lask). 

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy 
3 klasy z następującymi rozszerzeniami:
IA - język polski, język angielski i biologia 
IB - matematyka, chemia i biologia
IC - matematyka, język angielski i informatyka.

W każdej klasie pierwszym językiem ob-
cym jest angielski. Drugim językiem obcym 
jest do wyboru j. niemiecki lub hiszpański 
(grupa musi liczyć min. 10 osób). 

Zapraszamy na dzień otwarty – 20 kwietnia 
2023 r. Mamy nadzieję zobaczyć się z Tobą, 
drogi Uczniu, w murach naszej szkoły we 
wrześniu.

Marcin Maliszak

SESJE - Rada Miejska zaplanowała swoje 
najbliższe obrady na 29 marca br. Radni zaj-
mą się m.in. zmianami w budżecie na 2023 
rok, stypendiami burmistrza dla dzieci, a tak-
że nagrodami dla sportowców. Rada podejmie 
uchwałę dotyczącą zniesienia pomnika przyro-
dy - wiązu szypułkowego w Parku Miejskim 
w Łasku.

Rada Powiatu obradowała 23 bm. Radni 
podjęli uchwały, m.in. dotyczącą tegorocznego 
budżetu, zajęli się też sprawozdaniami za ubie-
gły rok KPP i szpitala w Łasku.

MLECZARNIA w Łasku, licząca sobie 105 
lat, konsekwentnie promuje gród nad Grabią nie 
tylko jakością wyrobów, ale i nazewnictwem. Na-
zwa miasta znajduje się na opakowaniach, m.in. 
masła, serów dojrzewających i śmietany.

MISTRZyNI na spotkaniu z „Mundurów-
ką” w Ostrowie - asp. sztab. Katarzyna Staś-
kowska, na co dzień rzecznik prasowy KPP 
w Łasku i mistrzyni Europy oraz świata w fit-
ness sylwetkowym, spotkała się z młodzieżą tej 
szkoły. Mówiła o pracy w policji i swoich suk-
cesach sportowych, był też wspólny trening.

OSP KOLUMNA - druhowie otrzy-
mali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
GBA2,5/16 MAN. W uroczystości uczestni-
czyli m.in.: parlamentarzyści, łódzki komen-
dant wojewódzki PSP, przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Łasku i Starostwa Powiatowego, 
a także Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

KIERMASZ WIELKANOCNy - odbędzie 
się 2 kwietnia na pl. 11 Listopada, w godz. 10-14. 
Urząd Miejski zaprasza zarówno handlowców, jak 
i wystawców oraz mieszkańców. Na 26 marca za-
planowano jarmark świąteczny w Buczku.

DOTOWANy WĘGIEL w gminie Łask - 
do końca grudnia 2022 roku na zgłoszone do 
PGG zapotrzebowanie wysokości 2875 t do 
mieszkańców trafiło 569,6 t. Na okres od stycz-
nia do kwietnia br. zgłoszono zapotrzebowanie 
2625 t, po interwencji samorządu i korekcie  
-  PGG obiecuje dostawę 2592 t. Od 1 stycznia 
do 13 marca br. odbiorcy otrzymali 1636,5 t  
węgla.

AURA w marcu, mimo niewielkich przy-
mrozków (nocnych) i wręcz symbolicznych 
opadów śniegu, okazała się dla nas łaskawa. 
Wiosenne promienie słońca już w drugiej po-
łowie miesiąca wlały w nasze serca sporo opty-
mizmu. Łagodna zima to także mniejszy wyda-
tek na kosztowny dziś i deficytowy opał.

NARKOTyKI - u dwóch mężczyzn z ła-
skiej gminy policjanci z Wydziału Kryminal-
nego KPP znaleźli narkotyki, za których posia-
danie grozi surowa kara - do 3 lat pozbawienia 
wolności. Zatrzymano ich wieczorem przy le-
sie w pobliżu Łasku. Trzeba nie mieć wyobraź-
ni, by w czasach pandemii covid-19 i innych 
nietuzinkowych problemów, z jakimi musimy 
się borykać, sięgać po środki odurzające i nisz-
czące zdrowie. 

NOCNy POŻAR domku letniskowego 
w Widawie - podczas gaszenia ognia strażacy od-
kryli zwłoki 59-letniego mieszkańca. Przyczyną 
pożaru było prawdopodobnie zaprószenie ognia.
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Dotychczasowa sala gimnastyczna była miejscem, w którym z tru-
dem realizowano program zajęć. Modernizacja pomieszczenia była nie-
zwykle pożądana i konieczna, dlatego 15 stycznia 2021 roku zatwierdzo-
no projekt przebudowy. Niestety z powodu pandemii prace budowlane 
zaczęły się dopiero w lipcu 2022 roku. Całość zadania zrealizowanego 
przez łaski samorząd ostatecznie kosztowała 679.497,36 zł. W ciągu sze-
ściu miesięcy powstał piękny obiekt sportowy, który będzie służył wielu 
pokoleniom uczniów.

Uroczystość z udziałem burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka oraz 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Okupie Jolanty Wilczyńskiej, a także 
zaproszonych gości, m.in.: naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Pro-
mocji i Spraw Społecznych UM - Jadwigi Kurkowskiej, radnych, dyrek-

otwaRCie sali gimnastyCznej w okupie
23 lutego br. otwarto uroczyście wyremontowaną salę gimnastyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. Po wielu latach oczekiwań i starań spełniło się marzenie uczniów, 
nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców Okupa.

Za nami kolejny komediowy wieczór 
w Łaskim Domu Kultury. Tym razem 
w sali widowiskowej wystąpił Rafał 
Rutkowski ze swoim programem pt. 
„Kochajcie się Bracia i Siostry”.

Rafał Rutkowski to aktor teatralny, filmo-
wy i telewizyjny. Jest absolwentem Wydziału 
Aktorskiego warszawskiej PWST. Od ponad 
26 lat występuje na scenach całej Polski i za-
granicznych. Został wielokrotnie nagrodzony 
za swoje teatralne role. To także dyrektor ar-
tystyczny niezależnej grupy teatralnej „Teatr 
Montownia”. Na stałe związany z teatrami 
Krystyny Jandy w Warszawie.

śmiejmy się, bRaCia i siostRy

Zarząd Rejonowy Oddział PZERiI w Łasku zorganizował 
spotkanie dla pięknej związkowej płci z okazji Dnia Kobiet, 
oczywiście także z udziałem naszych wspaniałych panów.

Przewodnicząca Mirosława Klepczyńska przypomniała, że w Polsce 
Dzień Kobiet został zorganizowany po raz pierwszy 24 marca 1924 r., czy-
li 99 lat temu, przez Centralny Wydział Kobiecy PPS. Po wojnie Dzień 
Kobiet stał się świętem państwowym, a zniesiono je dopiero w 1993 r. 
Czasy się zmieniają, ale my nadal obchodzimy ten dzień w piękny spo-
sób, o czym świadczy nasze spotkanie. I jak przystało na ten miły dzień, 
każda z pań obdarowana została pudełeczkiem czekoladek i tulipanem  
– symbolem piękna i budzącej się wiosny. 

(MK)

świętowały senioRki

W programie „Kochajcie się Bracia i Sio-
stry” punktuje absurd i głupotę, którą zauważa 
we współczesnym świecie. Z perspektywy doj-
rzałego mężczyzny komentuje świat social me-
diów, kulturę i politykę w naszym kraju.

Widzowie podczas występu dowiedzieli się 
między innymi, dlaczego coraz trudniej zrobić 
w polskim filmie karierę przez łóżko oraz o tru-
dach wychowania hokeisty. Dowiedzieli się też 
jak zostać chirurgiem amatorem, dlaczego nud-
na telewizja jest fascynująca i kto w Polsce jest 
mistrzem w obrażaniu się.

Przed Rafałem Rutkowskim wystąpił Szymon 
Baraniecki, a całość poprowadził Bartosz Pająk.

Michał Jędrasik

torów okolicznych szkół i przedszkoli, rodziców i przedstawicieli firm 
wykonawczych stała się okazją do przypomnienia przez dyrektor pla-
cówki historii renowacji sali gimnastycznej i podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do modernizacji obiektu.

Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali się w pięk-
nym montażu sportowo-artystycznym, nawiązującym tematycznie do 
igrzysk olimpijskich. Zachwyt wzbudził szczególnie taniec z szarfa-
mi, który został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie uro-
czystości zaproszeni goście zostali poproszeni o strzelenie pierwszego 
symbolicznego gola, który ma rozpocząć sportową przygodę i rozwój 
sportowych marzeń.

Patrycja Pietrasik
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