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Odnowiona sala gimnastyczna przy SP nr 1 
w Łasku czeka na powrót uczniów. Obiekt przy 
ul.  Narutowicza  przeszedł  metamorfozę,  aby 
sprostać wymaganiom i niespożytej energii na-
szej młodzieży. Prace wykonała firma Defero, 
a ich koszt to ponad 500 tys. zł.

zmodernizowano 
salę gimnastyczną 
przy Sp nr 1

KGW „Sięganowianki” wraz z miejscową 
OSP zorganizowało (19 grudnia) akcję 
z odblaskami pod nazwą „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. 

Podczas  wcześniejszej  akcji  „Maseczka 
dla Seniora” kilkoro mieszkańców Sięganowa 
zgłosiło  zapotrzebowanie  na  odblaski.  KGW 
wystąpiło z pismem do KPP w Łasku o pomoc 
w zorganizowaniu nowej inicjatywy. Policjanci 
wyrazili zgodę i dostarczyli odblaski. 

 Akcją z odblaskami panie wyszły naprze-
ciw potrzebom mieszkańców wsi. Dzięki temu 
są oni bardziej widoczni i bezpieczniejsi. KGW 
dziękuje  funkcjonariuszom  KPP  w  Łasku  za 
możliwość zorganizowania akcji, panie wierzą, 
że w przyszłości powtórzą podobne inicjatywy. 

odblaski dla mieszkańców sięganowa

Roczny podatek dochodowy PIT nie  traf ia  w całości  do skarbu państwa.  Duża jego część (ok.  40%) 
zostaje  przekazana do gminy,  w której  zosta ł  roz l iczony.  Złóż  deklarację  podatkową PIT za  2020 
rok w Urzędzie  Skarbowym w Łasku i  wpisz  gminę  Łask jako miejsce  zamieszkania .

rozlicz pit w gminie łask

Płacąc podatki w swoim miejscu zamiesz-
kania wspierasz lokalną społeczność i decydu-
jesz o realizowanych w gminie Łask przedsię-
wzięciach.  Rozliczając  PIT  w  naszej  gminie, 
współfinansujesz  m.in.  lokalne  inwestycje, 
edukację dzieci, rekreację, sport i kulturę.

Zameldowanie nie  jest konieczne, wystar-
czy że mieszkasz w gminie Łask.

Regulacje dotyczące wyboru miejsca, w 
którym chcemy się rozliczyć, dotyczą osób 
pracujących na umowach cywilnoprawnych, 
umowach o pracę oraz przedsiębiorców.
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W gminie Łask utworzono dwa punkty szczepień:
-  Szpital w Łasku - ul. Warszawska 62A, tel. 43 676-10-11
-  Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku - ul. Polna 12, 
tel. 43 676-33-55

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
1.  zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
Możemy to zrobić samemu lub poprosić o pomoc kogoś bliskiego z ro-
dziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu ko-
mórkowego.  Na  podany  numer  zostanie wysłany  SMS  z  potwierdze-
niem  umówienia  wizyty  na  szczepienie. W  ten  sposób można  zareje-
strować swoich dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji wybierzemy 
dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymamy SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2.  zapisać się przez Internetowe Konto pacjenta – (wymagany Profil Za-
ufany)
System zaproponuje pięć dostępnych  terminów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko naszego adresu. Jeśli żaden z proponowanych 

ruszyły szczepienia seniorów przeciw covid-19
Narodowy Program Szczepień wszedł w nowa fazę. 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw 
covid-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, a od 22 stycznia z takiej możliwości mogą korzystać osoby powyżej 
70. roku życia. Ostatecznie 25 stycznia rozpoczęły się długo wyczekiwane szczepienia dla zarejestrowanych 
seniorów. Stopniowo szczepionka będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. 

Pani
Marii Krawczyk 

Dyrektor Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 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

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
Pana

ŚP. KRZYSZTOFA
NOWAKOWSKIEGO

Przewodniczącego  
Rady Powiatu Łaskiego

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego 
współczucia składają

Starosta Łaski Piotr Wołosz 
wraz z Zarządem Powiatu Łaskiego

Wiceprzewodniczący wraz z Radnymi 
Powiatu Łaskiego

oraz Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łasku

Panu
 Andrzejowi Zielińskiemu

Przewodniczącemu 
Rady Gminy Buczek

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Buczek
wraz z pracownikami Urzędu 

w Buczku,
Radni Gminy Buczek 

oraz Sołtysi Gminy Buczek

29  stycznia  w  spotkaniu  online  wezmą 
udział przedstawiciele ministerstw: Infrastruk-
tury, Klimatu i Środowiska, Funduszy i Polity-
ki Regionalnej, a także Wód Polskich (KZGW 
i RZGW), GDOŚ oraz NFOŚiGW.

Jak mówią eksperci –  łaska oczyszczalnia 
jest  jednym  z  najnowocześniejszych  w  swej 
klasie  obiektów  w  Polsce,  a  nawet  Europie. 
Nowa  technologia  to  przede  wszystkim  eko-
logia  i  poszanowanie  dla  wód  gruntowych 
oraz  powierzchniowych  poprzez  ograniczenie 
przedostawania  się  niebezpiecznych  substan-
cji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Przy-
pomnijmy,  że  koszt  całego  projektu  to  ponad  
67,5  mln  zł,  z  czego  34,8  mln  zł  pozyskano  
z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. 

MJ

łaska oczyszczalnia wzorem dla innych
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprosił przedstawicieli gminy Łask na spotkanie, w ramach którego 
projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy 
Łask” zostanie przedstawiony jako wzorowy przykład wydatkowania funduszy unijnych.

terminów nie będzie nam pasował albo zechcemy zaszczepić się w in-
nym  punkcie,  w  innym mieście  –  będzie  taka możliwość. Wystarczy, 
skorzystać  z  dostępnej wyszukiwarki  i wskazać  dogodną  dla  nas  datę  4

Pani
Jolancie Wyruch

p.o. Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia 

i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Wiceprzewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku
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zdaniem burmistrza

3

Covid-19 nadal, a może coraz bardziej, groźny. Jak donoszą media, około 500 osób umiera 
w ciągu doby, a 8 – 10 tys. jest w tym czasie zakażanych.  Ruszyły szczepienia, najpierw  
dla tzw. grupy zero. W najbliższym czasie mają być opublikowane przepisy określające zasady 
zapisywania na szczepienia. Ale groźny jest nie tylko covid.

KOLEJNA ŚMIERĆ
22 grudnia po wieloletniej walce z chorobą zmarł Krzysztof Nowa-

kowski. Na  rzecz mieszkańców naszej gminy pracował od 1986  roku, 
a zatem ponad 34 lata, pełniąc różne funkcje i zajmując się kilkoma ob-
szarami działalności gminy. Lata wytężonej pracy sprawiły, iż doskonale 
znał problemy i potrzeby mieszkańców naszej gminy. Pracował przy wie-
lu inwestycjach infrastrukturalnych. Mogę powiedzieć, że rozumieliśmy 
się i że na Krzysztofie można było polegać. Był dobrym organizatorem, 
czego najlepszym przykładem były wyjazdy szkoleniowo – turystyczne 
sołtysów gminy Łask. Panie i panowie sołtysi pogłębiali swoją wiedzę 
w zakresie funkcjonowania samorządów gminnych. Mieli  także możli-
wość wymiany doświadczeń z wieloma samorządowcami, poczynając od 
Prezydenta Zamościa hrabiego Zamojskiego,  a na pani Burmistrz Pie-
szyc kończąc. Wyrazem mojego zaufania było powołanie Krzysztofa na 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Łasku. Niech spoczywa w pokoju. W pamięci wielu pozostanie na 
zawsze.

TO JUŻ ROK
11  grudnia  minął  rok  od  oddania  do  użytku  nowej  oczyszczalni 

ścieków w Łasku. Miniony rok pokazał, że ta niezwykle ważna i wręcz 
konieczna  inwestycja  to ogromny sukces naszej  społeczności  lokalnej. 
Sukces będący wynikiem pracy  i  trafnych decyzji wielu osób na czele 
z prezesem MPWiK Mariuszem Sowińskim, któremu 10 lat temu zaufa-
łem i który wraz z pracownikami zadanie wykonał, zdecydowanie prze-
kraczając wstępne założenia. W fachowych ogólnopolskich periodykach 
„Forum Eksploatatora”  i  „Kierunek Wod.  - Kan.” kilka artykułów po-
święcono naszej oczyszczalni. Między innymi w pierwszym periodyku 
z listopada – grudnia 2020 r. na str. 36 dr inż. Ewa Witkowska napisała: 
„Modernizacja oczyszczalni  ścieków  jest potężnym wyzwaniem finan-
sowym,  organizacyjnym,  projektowym  i  logistycznym,  wymagającym 
wieloletnich przygotowań, zarówno związanych z kwestiami  formalno 
– prawnymi,  jak  i  z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projekto-
wej. Sam okres realizacji zadań budowlanych na terenie inwestycji przez 
zespół wykonawców stanowi zwieńczenie kilku lat wcześniej wykona-
nej pracy”. I dalej pani dr napisała: „Oczyszczalnia Ścieków w Łasku, 
w wyniku modernizacji zakończonej pod koniec 2019 r., stała się jedną 
z najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie.” Możemy być dumni?

Oczywiście,  bez  fałszywej  skromności  możemy  być  dumni.  Ktoś 
zapyta: a co mieszkańcy z tego mają? I na to we wspomnianych perio-
dykach jest odpowiedź. Na str. 34 powołanego „Forum Eksploatatora” 
czytamy: Po całym procesie technologicznym roczna ilość osadu do za-
gospodarowania zmniejszyła się z ok. 5 000 Mg/rok (średnia z lat 2014 
– 2018) do ok. 700 Mg/rok przyjaznego dla środowiska bezwonnego gra-
nulatu. Tzn. z 5 tys. ton do 700 ton rocznie. Jest to efektem nowoczesne-
go procesu wyciskania wody z osadu, a następnie jego suszenia w trzech 
potężnych, widocznych z daleka suszarniach.

 Nastąpiło radykalne zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów, które 
jeszcze niedawno w zależności od kierunku wiatru docierały nawet do 
centrum miasta lub okolicznych sołectw. Warto także podkreślić, iż wy-
konana inwestycja uchroniła nas od wysokich opłat za zanieczyszczanie 
środowiska.

Podsumowując, chcę podkreślić, że kiedy postawiłem na Mariusza 
Sowińskiego,  wiedziałem  że  to  człowiek  ambitny,  ciągle  podnoszący 
swoje kwalifikacje, zdobywający kolejne uprawnienia w zakresie swo-
jej pracy zawodowej. I nie zawiodłem się. Takie efekty można osiągnąć 
tylko wtedy, gdy stawia się na  fachowość, a nie partyjne kumplostwo. 
Dlatego w gminie Łask ważne funkcje pełnią i bezpartyjni i członkowie 
różnych partii. Jak to jest w innych samorządach - wystarczy rozejrzeć 
się dokoła… 

PRZYJAZNA GMINA
Na obrzeżach miasta oraz na obszarach przylegających do niego jak 

na  drożdżach  rosną  nowe  domy. Niektóre  okazałe,  nawet  z  basenami. 
Ostatnio zauważyłem to zjawisko w Kolumnie. Myślę, że  jest  to efekt 
konsekwentnego inwestowania w kanalizację sanitarną. Drogi są bardzo 
ważne, ale często w rozmowach z mieszkańcami podkreślają oni potrze-
bę oraz korzyści płynące z dostępu do kanalizacji sanitarnej. Przez ostat-
nie  10  lat wybudowaliśmy  około  60  km kanalizacji  sanitarnej, w  tym 
ponad 15 km w Kolumnie oraz znaczną część na obrzeżach miejskich. 
Opisane zjawisko pokazuje, że gmina Łask jest przyjazna mieszkańcom 
i że warto tutaj mieszkać. 

13 stycznia 2021 r.    
Gabriel Szkudlarek

ruszyły szczepienia...
i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiadomienie 
SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym 
terminem.
3.  zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego 
-   43 675-52-38 – GPZOZ Łask
-   43 675-90-26 – GPZOZ Łask
-   43 675-43-25 – GPZOZ Kolumna
-   43 675-12-95 – GPZOZ Bałucz
4. wysłać SMS o treści: SzczepimySie na nr 664 908 556. System pokie-
ruje nas krok po kroku: najpierw zostaniemy poproszeni o przekazanie nu-
meru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje 
najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko naszego miej-
sca zamieszkania. Jeśli nie będzie on dla nas dogodny, będzie można wybrać 
inną datę. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymamy SMS 
przypominający o terminie i miejscu wizyty.

TRANSPORT PACJENTóW 
Osoby, które będą chciały zaszczepić się, ale mają trudność z dotar-

ciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorgani-
zowanego transportu.

Gmina Łask udostępnia specjalny nr telefonu 43 676-83-71 w celu 
przekazywania mieszkańcom niezbędnych informacji dla osób chcących 
skorzystać z transportu do punktów szczepień oraz zbierania informacji 
o potrzebach w tym zakresie.  

Decyzją wojewody łódzkiego transport taki powinien być przezna-
czony dla osób:
- posiadających  aktualne  orzeczenie  o  niepełnosprawności  w  stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze 
niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Pod wskazany numer można dzwonnic w godz. 8.00-15.00.
Przed umówieniem się na transport pacjenta należy wcześniej doko-

nać rejestracji i uzyskać termin szczepienia.
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/szczepimysie

MJ
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Śmierć  ludzi,  którzy  odcisnęli  swój  ślad 
na życiu naszego miasta i kraju, jest olbrzymią 
stratą. Czy  tych    twórców, polityków  i  samo-
rządowców ktoś zastąpi, czy uda nam się wy-
pełnić wyłom, jaki powstał w naszym życiu?

odchodzą wielcy
W końcu ubiegłego roku pożegnaliśmy kilku wielkich. W październiku odszedł 
znakomity poeta i pisarz Rafał  Orlewski, który spoczął na piotrkowskim cmentarzu. 
Na początku listopada zmarł Andrzej Owczarek, b. senator, b. burmistrz i radny 
Sejmiku Wojewódzkiego. W następnym  miesiącu znów dowiedzieliśmy się o odejściu 
znakomitego pisarza i dziennikarza związanego od młodości z Łaskiem Eugeniusza 
Iwanickiego. Zarówno A. Owczarek jak i E. Iwanicki spoczęli na łaskiej nekropolii.

Pogrzeb Eugeniusza Iwanickiego

Rafał Orlewski spoczął na piotrkowskim cmentarzu

Andrzej Owczarek spoczął w grudniu na cmentarzu w Łasku

Pozostały po nich ich dzieła umysłu, dokona-
nia, które zmieniały nasze życie i pamięć. Mówi 
się, że  ludzie nie umierają,  jeśli żyje o nich pa-
mięć. Pamiętajmy zatem o tych, którzy odeszli…

(P)

SESJE  –  30  grudnia  2020  r.  odbyła  się 
nadzwyczajna  sesja  Rady  Miejskiej  Łasku, 
podczas  której  dokonano  zmian  w  budżecie, 
podjęto  uchwałę w  sprawie  udzielenia  pomo-
cy finansowej na rzecz powiatu w ramach pro-
jektu dotyczącego modernizacji transportu pu-
blicznego,  radni  zajmowali  się  także zabiega-
mi  pielęgnacyjnymi  pomnika  przyrody  na  pl. 
Gwiaździstym.

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Miej-
skiej w Łasku odbędzie się 3 lutego w sali kon-
ferencyjnej  Starostwa  Powiatowego.  Radni 
zajmą  się m.in. wysokością  stawki  za  śmieci, 
strategią  rozwoju  gminy Łask,  statutem ŁDK 
i  dotacjami  dla  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków.

Na  28  stycznia  zaplanowano  sesję  Rady 
Powiatu. Najważniejsze tematy: zmiany w bu-
dżecie  na  2021  rok,  zaprzysiężenie  nowego 
radnego Andrzeja Banaszczyka  i wybór prze-
wodniczącego  Rady  Powiatu,  który  zastąpi 
zmarłego Krzysztofa Nowakowskiego.

ŁASKOWIANIN  awansował  na  stano-
wisko komendanta miejskiego policji w Piotr-
kowie Trybunalskim  –  po  10  latach  kierowa-
nia  Komendą  Powiatową  Policji  pow.  łódz-
kiego  wschodniego  w  Koluszkach  Krzysztof 
Dąbrowski  został  komendantem  miejskim 
w Piotrkowie Trybunalskim. Gratulujemy!

PRZYBYWA  połączeń  autobusowych 
w  woj.  łódzkim  -  marszałek  województwa 
Grzegorz  Schreiber  poinformował  o  urucho-
mieniu 39  linii  autobusowych  (1500 km  tras) 
łączących  prawie  260  miejscowości,  które 
dotąd pozbawione były  tego typu kontaktu ze 
światem. W  tym  roku  autobusy  dotrą  do  120 
spośród 177 gmin woj. łódzkiego.

MISTRZOWIE SPORTU - w plebiscycie 
sportowym „Dziennika Łódzkiego” na najlep-
szego sportowca dekady wśród mężczyzn zwy-
ciężył  mieszkaniec  Łasku  Michał  Bryl  (siat-
kówka plażowa UKS SMS Łódź), wśród kobiet 
najlepszą  okazała  się  Karolina  Kubiak  (kick-
boxing - Klub Sztuk Walki „Proyama” Łask), 
trenerem dekady został Stanisław Kołodziejski 
(kickboxing „Proyama” Łask), zaś w plebiscy-
cie na drużynę dekady na IV miejscu uplasował 
się łaski Klub Sztuk Walki „Proyama” Łask.

E-SKIEROWANIA  są  już  faktem.  Od  
8  stycznia  ich wydawanie wszystkim  pacjen-
tom  jest  obowiązkowe. To  ciąg dalszy proce-
su, który zapoczątkowany został wydawaniem 
elektronicznych recept.

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia  i powitanie 
Nowego Roku przebiegały,  jak  informuje  po-
licja  w  Łasku,  bardzo  spokojnie,  bez  poważ-
niejszych  interwencji.  Odnotowano  łącznie  
14 zdarzeń, w tym 1 wypadek drogowy (2 oso-
by  ranne).  Pandemia  koronawirusa  spowodo-
wała, że znaczna część mieszkańców pozostała 
w domach przed telewizorami.

AURA  –  w  połowie  stycznia  przyszła 
wreszcie  prawdziwa  zima  z  kilkunastoma 
stopniami mrozu  i  śniegiem. Największą  fraj-
dę  sprawiła  dzieciom,  które  od  lat  nie mogły 
korzystać z sanek i zabawy śnieżkami. Gorzej 
było  z  kierowcami,  bo  na  drogach  panowały 
trudne warunki jazdy.
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Budżet gminy Łask na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 127.293.621,56 zł, w tym 
dochody majątkowe w kwocie 6.762.215,93 zł,  dochody bieżące w kwocie 120.531.405,63 zł  
oraz  wydatki  w  wysokości  137.555.761,56 zł,  w  tym  wydatki  majątkowe  w  kwocie 
19.017.255,41 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 118.538.506,15 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidy-
wane wykonanie za rok 2020 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów po-
datkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Łasku na rok 2021. Dochody 
z podatków oraz innych znaczących pozycji dochodów kształtują się następująco:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej –   42.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości –   13.410.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego –   467.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego –   90.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych –   660.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –   1.280.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –   43.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn –   160.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień –   16.300,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
(refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON) –   70.700,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej –   320.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –   10.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –   201.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –   26.282.097,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –   600.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości –   850.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa –  26.431.212,00 zł.

Gmina Łask,  jako podmiot organizujący odbiór odpadów komunalnych od mieszkań-
ców, w budżecie po stronie dochodów przyjęto kwotę 6.300.000,00 zł. 

Wydatki gminy na 2021 rok ustalono w łącznej kwocie 137.555.761,56 zł, w tym wydat-
ki majątkowe w kwocie 19.017.255,41 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 118.538.506,15 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowią:

budżet gminy łask na 2021 rok
Budżet gminy Łask na 2021 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów, przedstawiony radnym miejskim, omówiony 
na posiedzeniach kolejnych komisji rady miejskiej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi  
i uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 16.12.2020 roku wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2035.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2021 roku planowana na początek roku to 
19.017.255,41 zł.

W budżecie gminy Łask zabezpieczono również wydatki na zadania realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego w wysokości 679.446,91 zł.

Na dzień 1.01.2021 r. stan zadłużenia gminy Łask wynosi 21.456.380,00 zł. 
W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 14.700.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wydatki inwestycyjne. Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano w 2021 roku na poziomie 
4.437.860,00 zł.

W budżecie 2021 roku przewidziano również dochody z  tytułu środków pozyskanych 
ze źródeł zewnętrznych:
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrono-
wicach” – 136 314,00 zł
-  dotacja  z  PROW  na  zadanie  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  we Wronowicach”  – 
843.089,00 zł
- dochody uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone do 
realizacji na zadania w 2021 r. – 2 591 434,00 zł
 - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w gminie 
Łask” – 1.895.050,83 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Rewitalizacja pl. Szarych Szeregów w Łasku - 
338 328,10 zł.

Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym na rok kalendarzowy. W ciągu roku 
w toku wykonywania zadań ulega on różnym zmianom po stronie dochodów jak i wydatków. 
Zmiany następują z powodu otrzymania dodatkowych, wcześniej nie zaplanowanych docho-
dów i z tego powodu można zwiększyć wydatki, zmiany następują również między poszcze-
gólnymi grupami wydatków, choćby z powodu uzyskania oszczędności w wyniku przetargów 
publicznych, czy zmiany zakresu projektów. Należy więc traktować przyjęte kwoty jako wyj-
ściowe określające poziom planowanych dochodów i wydatków.

Szczegółowe  dane  budżetu  gminy  Łask  na  rok  2021  można  pozyskać  na  stronie  
www.lask.pl

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach  513.409,74 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask 421 395,00 zł

Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku 300 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie 529 760,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin 550 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach  600 000,00 zł

Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz 3 300 000,00 zł

Przebudowa ul. Gdańskiej w Łasku 24 600,00 zł

Przebudowa ul. Kanarkowej we Wronowicach 40 000,00 zł

Przebudowa ul. Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym 34 000,00 zł

Przebudowa ul. Słowiczej we Wronowicach 40 000,00 zł

Przebudowa ul. Tuwima w Łasku 40 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie 50 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze 80 000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 63/3) w Anielinie 150 000,00 zł

Przebudowa dróg wewnętrznych w Orchowie 39 000,00 zł

Budowa altany na działce gminnej nr 100/15 w Gorczynie  22 000,00 zł

Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działki gminnej nr 192/1 
w Woli Łaskiej

27 000,00 zł

Rewitalizacja budynku kamienicy przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku 
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

3 398 000,00 zł

Termomodernizacja budynków kamienic przy ul. Warszawskiej 2 i 2a 
w Łasku

60 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 we Wronowicach 25 000,00 zł

Wykup gruntów i nieruchomości 103 000,00

Dotacja celowa dla OSP Okup na zakup stolarki okiennej 30 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 zł

Budowa boiska przy SP w Wiewiórczynie 36 000,00 zł

Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Okupie 30 000,00 zł

Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego 
w Szkole Podstawowej w Okupie

24 600,00 zł

Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask 2.701.322,44 zł

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Łasku

332 000,00 zł

Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Łasku - Kolumnie

17 000,00 zł

Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Łasku

40 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezali-

czanych do sektora finansów publicznych - 
Dotacja celowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji     

100 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie 41 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej 30 000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask 558 437,89 zł

Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta 30 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezali-
czanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe dla miesz-
kańców w ramach projektu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Łask”  

40 000,00 zł

Budowa zbiornika wodnego w Łasku 73 185,00 zł

Rewitalizacja placu Szarych Szeregów w Łasku 3 047 315,34 zł

Zakup altany ogrodowej wraz z montażem w Bałuczu 25 000,00 zł

Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Zielęcicach 10 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Łopatkach 35 000,00 zł

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 511 230,00 zł

Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie  100 000,00 zł

Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie  80 000,00 zł

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie 13 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści 24 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych

180 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Sięganowie 11 000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 80 000,00 zł

Zakup wraz z montażem wiaty - zadaszenia wolnostojącego na obiek-
cie skateparku

50 000,00 zł



uchwalono budżet powiatu 
łaskiego na 2021 rok

styczeń 2021 r.

8

Zakres prac obejmował: 
- zamontowanie w miejscowości Podgórze 
znaków aktywnych dla dwóch przejść dla 
pieszych i przejazdów dla rowerzystów na 
drodze powiatowej Pstrokonie – Widawa 

-  zamontowanie w miejscowości Marzenin progów zwalniających wy-
spowych  (tzw.  poduszka  berlińska)  oraz  montaż  znaków  aktywnych 
dla dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej  Zduńska Wola – 
Pruszków
-  zamontowanie w miejscowości Czestków progów zwalniających wy-
spowych  (tzw. poduszka berlińska) na drodze powiatowej Czestków – 
Pruszków
-  zamontowanie w Łasku na ulicy 9 Maja  (droga powiatowa) progów 
zwalniających wyspowych (tzw. poduszka berlińska) oraz montaż zna-
ków aktywnych dla dwóch przejść dla pieszych
-  zamontowanie  w miejscowości  Kwiatkowice  progów  zwalniających 
wyspowych  (tzw.  poduszka  berlińska)  na  drodze  powiatowej  Łask  – 
Kwiatkowice.

Koszt robót i dokumentacji wyniósł 94.279,50 złotych brutto i w ca-
łości został pokryty ze środków własnych powiatu łaskiego.

będzie bezpieczniej
Jeszcze w grudniu 2020 roku powiat łaski zakończył zadanie pod nazwą „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

Budżet  powiatu  jest  rocznym  planem  dochodów  i wydatków  oraz 
przychodów i rozchodów jednostki uchwalonym na rok kalendarzowy. 

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2021 rok to kwota 49 785 550 zł, 
w tym dochody majątkowe 2 421 852 zł. W porównaniu do 2020 roku 
wpływy zwiększyły się o 4 637 337 zł.

Na dochody ogółem składają się:
-  dochody własne  17 314 717 zł  34,78%
-  subwencje  21 477 705 zł  43,14%
-  dotacje    7 722 230 zł  15,51%
-  pozostałe dochody i środki pozyskane    3 270 898 zł  6,57%

                                              Razem 49 785 550 zł 100%
W  ramach  planowanych  dochodów  własnych  wpływy  z  udziałów 

w podatku dochodowym to kwota 12 057 206 zł i stanowią 24,21% ogó-
łu,  są  one wyższe  o  8  681  zł w porównaniu  do  2020  r. Natomiast wy-
sokość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 43% dochodów powiatu, 
jest wyższa o 6,50% w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym 
subwencja oświatowa  jest wyższa o 7,37%, czyli o 1 129 234 zł. Nato-
miast planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały w wysokości 19 606 
007 zł, czyli o  3 145 278 zł więcej niż planowana subwencja oświatowa. 

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 48 542 260 zł, w tym wydat-
ki majątkowe 5 591 617 zł. Natomiast w 2020 roku wydatki stanowiły 
kwotę 43 715 293 zł, w tym wydatki majątkowe to 3 008 493 zł. Ogółem 
wydatki w 2021 r. są większe o 4 826 967 zł w porównaniu do 2020 r.  

W związku z realizacją programu naprawczego w 2021 roku nie pla-
nuje się zaciągania nowych kredytów lub pożyczek. Natomiast do spłaty 
w 2021 roku planuje się raty pożyczek w kwocie 1 243 290 zł.

Limit  wydatków  na  wieloletnie  programy  to  kwota  łączna  
5 648 685 zł, w tym:
-  1 000 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska 
wraz z budową odwodnienia
-  1  100  000  zł  –  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2302E  Prusz-
ków-Marzenin:  etap  I  na  odcinku  ok.  1900 m  od  drogi wojewódzkiej  
nr 481 do mostu na rzece Grabi

Podczas sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 grudnia 2020 r. radni w głosowaniu, 14 głosami „za”,  
1 głosem „wstrzymującym się” oraz 1 głosem „przeciw”, przyjęli budżet na 2021 rok.

-  700  000  zł  –  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2302E  ul.  Zduń-
ska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m  
od ronda przy S-8 do Ośrodka Zdrowia
-  900 000 zł - Remont drogi powiatowej nr 2305E Wola Buczkowska - 
Gucin na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 483 
w kierunku Gucina
-  958 961 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomoderniza-
cja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I
-  586 521 zł - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego
-  281 135 zł - Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice 
– budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńsko-
wolskiego i powiatu łaskiego - projekt partnerski
-  122 068 zł – Erasmus + „Potrawy pachnące ziołami”.

W  związku  z  realizacją  przez  Związek  Powiatów  Województwa 
Łódzkiego  zadania  pn.  „Budowa  systemu  informacji  przestrzennej 
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa 
łódzkiego” wkład powiatu na 2021 r. wynosi 586 521 zł, a w latach 2022-
2023 to kwota 214 000 zł. 

W ramach zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Łasku 
planuje  zakup  urządzenia  wielofunkcyjnego  do  druku  wielkoformato-
wego w kwocie 50 000 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego za 
kwotę 15 000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie łaskim na po-
szczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:
-  oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
  opieka wychowawcza  19 606 007 zł  40,39%
-  drogi publiczne powiatowe 
  (w tym majątkowe 3 981 135 zł 
  tj. ponad 60% ogółu wydatków na drogi)  6 595 587 zł  13,59%
-  administracja publiczna  7 996 417 zł  16,47%
-  pomoc społeczna, rodzina i pozostałe 
  zadania polityki społecznej  5 174 096 zł  10,66%
-  bezpieczeństwo publiczne  4 855 236 zł  10,00%
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7 -  ochrona zdrowia  1 115 970 zł  2,30%
-  gospodarka mieszkaniowa  296 249 zł  0,61%
-  obsługa długu   236 000 zł  0,49%
-  działalność usługowa  1 079 807 zł  2,22%
-  rezerwy  1 158 241 zł  2,39%
-  nieodpłatna pomoc prawna  132 000 zł  0,27%
-  pozostałe wydatki  296 650 zł  0,61%
                                                  Razem 48 542 260 zł 100%

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2021 roku dług powiatu będzie sta-
nowił kwotę 9 460 181 zł,  która dotyczy pożyczki  z budżetu państwa 
zaciągniętej w 2013 r. na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku oraz poży-
czek z WFOŚiGW w Łodzi.

Natomiast  zgodnie  z  regułą  wynikającą  z  art.  243  ustawy  o  fi-
nansach  publicznych,  dla  każdej  jednostki  samorządu  terytorialne-
go  obliczany  jest  indywidualny  wskaźnik  maksymalnego  obciąże-
nia  budżetu  z  tytułu  spłaty  długu.  Przy  realizacji  założonej  w  pro-
jekcie  prognozy  kwoty  długu  obciążenie  budżetu  powiatu  łaskiego 
z  tytułu  spłaty  długu  kształtować  się  będzie w 2021  r.  poniżej  ustalo-
nego  wskaźnika  dopuszczalnego,  zatem  spełniona  zostanie  reguła  
z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2021 r.  roku stanowi 3,83%, 
przy dopuszczalnym wskaźniku 18,78%. Również wskaźniki spłaty zo-
bowiązań, czyli spłaty pożyczek są zachowane w latach następnych obję-
tych Wieloletnią Prognozą Finansową powiatu, do 2028 roku, czyli daty 
spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpi-
talu oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

W latach 2021-2028 spełniona została również zasada z art. 242 usta-
wy o finansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są 

wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłaco-
ne raty pożyczki z budżetu państwa i pożyczek z WFOŚiGW. Raty poży-
czek w 2021 r. wynoszą 1 243 290 zł. 

Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2021 r.  i w kolej-
nych latach musi uwzględniać postanowienia wynikające z umowy po-
życzki  zawartej  8  listopada 2013  r.  pomiędzy Skarbem Państwa  a po-
wiatem łaskim. Pomimo realizacji programu naprawczego w 2021 r. na 
inwestycje  została przeznaczona kwota prawie 5,6 mln zł. 

Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione podczas obrad wszyst-
kich komisji Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną.

Ponadto  projekt  budżetu  powiatu  łaskiego  na  2021  rok  został  za-
opiniowany  pozytywnie  przez  RIO  w  Łodzi,  co  potwierdza  uchwała 
nr  I/184/2020  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej pro-
jektu uchwały budżetowej powiatu łaskiego na 2021 rok. 

Wpłynęła również pozytywna opinia RIO w Łodzi w zakresie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale I/183/2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grud-
nia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu powiatu łaskiego. 

Zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego są ograniczo-
ne. Rozmiary wydatków publicznych są określone wysokością osiąga-
nych dochodów. Rolą władz powiatu  łaskiego  jest  takie  kształtowanie 
polityki  finansowej,  aby  z  jednej  strony  zaspokajać  bieżące  potrzeby 
mieszkańców, a z drugiej dbać o jego dalszy rozwój.

Dorota Cieślak 
skarbnik powiatu łaskiego 

uchwalono budżet powiatu łaskiego na 2021 rok

Z  bezpłatnej  pomocy  prawnej,  może  skorzystać  osoba,  której  nie 
stać  na  odpłatne  porady  i  która  złoży  stosowne  oświadczenie. W  celu 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku stwier-
dzenia,  że  przedstawiony  przez  osobę  uprawnioną  problem  nie  może 
być rozwiązany w całości, albo w części poprzez udzielenie nieodpłat-
nej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma 
wyłącznie  charakteru  prawnego,  adwokat  lub  radca  prawny  informują 
osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy 

nieodpłatna pomoc prawna
W powiecie łaskim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielają jej adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych 
przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporzą-
dzonej przez starostę.

W związku z zagrożeniem zarażenia  się koronawirusem wszystkie 
porady prawne na terenie powiatu łaskiego odbywają się tylko przez sys-
tem elektroniczny.

Więcej  szczegółowych  informacji  dotyczących  pomocy  prawnej 
wraz z dniami i godzinami pracy punktów znajdą Państwo na stronie po-
wiatu łaskiego www.lask.com.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Praw-
na”. W powyższej zakładce można znaleźć również druk „zgłoszenie po-
rady na odległość”. 

Piecza  zastępcza  obok  rodziny  adopcyjnej  jest  jedną  z  najbardziej 
optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym 
opieki rodziców.

Zadaniem rodziny zastępczej  jest  stworzenie dziecku  lub dzieciom 
warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, 
psychicznego,  jak  i  społecznego, m.in.  poprzez  zapewnienie  dzieciom 
prawidłowej edukacji,  rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpo-
wiednich warunków bytowych, organizacji  czasu wolnego oraz wypo-
czynku. 

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

Rodzinie zastępczej przysługuje stałe świadczenie na pokrycie kosz-
tów utrzymania dziecka oraz pomocy i wsparcia ze strony specjalistów, 
również w formie regularnych szkoleń. 

zostań rodzicem zastępczym  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin 
zastępczych. Wiele dzieci, z różnych powodów, nie może wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Konieczne jest zapewnienie 
im opieki i pomocy ze strony dorosłych, którzy będą w stanie stworzyć im nowy dom. 

Pełnienie  funkcji  rodziny  zastępczej  daje  wiele  satysfakcji,  a  dla 
dziecka jest okazją do poznania, czym jest prawdziwy dom i doświad-
czenia miłości ze strony swoich opiekunów. Takie sytuacje są bezcenne  
i  pozwalają  dzieciom  wchodzić  w  dorosłe  życie  z  pozytywnymi  do-
świadczeniami, które wpływają na ich dalsze losy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku  serdecznie  zapra-
sza wszystkie osoby, które chciałyby zostać  rodziną zastępczą, do sie-
dziby Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku od poniedziałku do piątku  
w następujących godzinach: 
poniedziałek: 8:00 – 16:00, 
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

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

Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej



dodatkowe 
instalacje 
fotowoltaiczne
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W pierwszym półroczu 2021 roku zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drogach w miejscowościach: Czestków F, 
Luciejów - Krzewina, Luciejów Środkowy, Luciejów - od drogi 
powiatowej w stronę Sycanowa, łącznie ok. 5 km.

Nowe ulice otrzymają mieszkańcy osiedla truskawkowego (ul. Du-
kat, Faworytka, Elsanta), którzy po dwóch latach od sprzedaży przez gmi-
nę działek oprócz kanalizacji i wody będą cieszyć się nową nawierzch-

inwestycje drogowe w 2021 roku
nią  asfaltową  do  swoich  posiadłości. Koszt  inwestycji  to  ok  2 mln  zł  
- te inwestycje są już po przetargach.

W drugim półroczu 2021  roku  (jak  tylko będą  sprzyjać warunki at-
mosferyczne, rozpocznie się realizacja inwestycji) planowane są również 
kolejne inwestycje drogowe - 10 km, m.in.: ul. Brojce, Brodnia Buczek, 
Wola Buczkowska, Sycanów k. szkoły, Bachorzyn, Czestków-Dąbrówka. 

Łącznie plan inwestycji drogowych na rok 2021 to 15 km nowych dróg.

Gmina Buczek informuje, że Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkie-
go wyraził zgodę na zamontowanie do-
datkowych dwóch paneli fotowoltaicz-
nych na wykonywanej instalacji. Wy-
konawca - Firma EKO-SOLAR sp. z 
o.o. udzielił zgody na wykonanie takiej  
instalacji i objął ją gwarancją. 

Koszt  wykonania  dodatkowej  instalacji 

pokrywa uczestnik projektu z własnych środ-

ków w porozumieniu z wykonawcą. Po zain-

stalowaniu dodatkowych paneli moc instala-

cji będzie wynosić 3,3 kW.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku uprzejmie informuje, że przystąpił do Narodowego Programu Szczepień 
w kierunku SARS-CoV-2.

Informacji związanych z wytycznymi udziela Rejestracja przychodni w godzinach jej pracy. Numer tel. 43 67 74 029

szczepienia w buczku

Ogólna kwota dochodów budżetu gmi-
ny Buczek na rok 2021 to 26.432.178 zł.

Z czego kwota 937.550 zł, to dochody 
majątkowe, natomiast kwotę 25.494.628 zł, 

stanowią dochody bieżące. 
Ogólna  kwota  wydatków  budżetu  gminy  na  rok  2021  to 

28.384.143,28 zł.
Z czego kwota 2.928.000 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), 

natomiast kwotę 25.456.143,28 zł, stanowią wydatki bieżące. 
Po  raz  pierwszy  deficyt  budżetu,  czyli  różnica między  dochoda-

mi a wydatkami,  pokryty  został własnymi  środkami pieniężnymi,  co 
świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy. Środki pochodzą 
z rozliczenia poprzednich lat. Budżet jest realistyczny, zabezpieczający 

budżet na rok 2021 przyjęty
W dniu 16 grudnia 2020 r. na XVII sesji Rady Gminy Buczek przyjęty został budżet gminy na rok 2021. 
Radni byli jednomyślni i przyjęli przedłożony przez wójta gminy budżet jednogłośnie. 

działalność wszystkich  jednostek  i  zadań  jakie  spoczywają na naszej 
gminie. Wierzymy, że uda się go wykonać bez przeszkód. 

Choć  kwota  planowanych  inwestycji  nie  jest  imponująca,  to  rok 
2021 zapowiada się że będzie rekordowy pod tym względem. Planuje 
się zwiększenie nadwyżki, która pozostanie po rozliczeniu roku 2020 
i przeznaczenie jej na inwestycje. Mamy również nadzieję na pozyska-
nie środków zewnętrznych, które zasilą budżet w trakcie roku. Zadania 
inwestycyjne  rozpoczęte w roku 2020 w znaczącej części będą prze-
niesione na rok 2021, co znacznie zwiększy kwotę planowanych wy-
datków majątkowych. Szacuje się, że kwota inwestycji może osiągnąć 
poziom 10 mln zł. Będzie to rok bardzo dużych inwestycji w zakresie 
dróg, planowana jest rozbudowa stacji uzdatniania wody i fotowoltaiki.

Sytuacja  finansowa  gminy  jest  bardzo  dobra,  gmina  nie  posiada 
kredytów i nie planuje ich zaciągać. 
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Zorganizowała  zbiórkę  dla 
dzieci  z  Fundacji  Gajusz,  brała 
udział  w  wielu  charytatywnych 
zawodach.  Empatii  musiała  na-
uczyć się od rodziców, którzy są 
głównymi  sponsorami  Gminne-
go  Klubu  Motorowego  Buczek 
i  dbają  o  rozwijanie  pasji wśród 
młodych zawodników.

Natalia w niedzielę 6 grudnia 
pojechała na  trening ze znajomy-
mi  na  tor  motocrossowy.  Jedna 
sekunda,  niefortunny  wypadek 
i Natalia doznała urazu kręgosłu-
pa. Obecnie przebywa w szpitalu, 
gdzie przeszła już dwie operacje. 
Nie wiemy  jeszcze dokładnie co 
dalej,  ale  już  wiemy,  że  będzie 
potrzebna rehabilitacja.

Dlatego  organizujemy  tę 
zbiórkę,  aby  odwdzięczyć  się 
Natalii  i  jej  rodzicom  za  to,  co 
zawsze  robią  dla  najbliższych, 
społeczności i najbardziej potrze-
bujących.

O  stanie  zdrowia Natalii  bę-
dziemy  na  bieżąco  informować. 
Na chwilę obecną mamy od niej 
informacje ze szpitala, że jest do-
brej myśli i szykuje się na walkę 
o jak najszybszy powrót do zdro-
wia.

Za  każdą  wpłatę  w  imieniu 
Natalii,  jej  rodziców  i  swoim 
dziękujemy!

Rodzina, Chłopak i Przyjaciele
   Link do zbiórki: 
www.pomagam.pl/razemznatka

potrzebna pomoc dla natalki
Natalia to młoda, zdolna i zawsze uśmiechnięta dziewczyna, która uwielbia góry, snowboard i jazdę na motocyklu. Oprócz tego jest 
wspaniałą córką, siostrą, ciocią, dziewczyną i przyjaciółką, na którą zawsze można liczyć. Jeździ na motocyklu już parę ładnych lat 
i niejednego chłopaka potrafi wyprzedzić na torze. Wyróżnia ją waleczność i pracowitość, które przekładają się na liczne puchary 
i zdobyte Mistrzostwa Polski w Super Enduro. Natalia niejednokrotnie pokazała jak piękne i dobre ma serce.

Urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rol-
nej, zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 
- do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) w terminie od 1 lutego 2021 r. 
do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 styczna 2021 r.
1.   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r wynosi: 100 litrów na  
1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł 
na 1 litr oleju.

zwrot podatku akcyzowego w 2021
2.   Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wyso-
kości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeli-
czeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedza-
jący (czyli w 2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła 
z 2020 roku).

W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego hodowli bydła 
do wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwier-
dzających  zakup  paliwa,  ale  także  dokument  potwierdzający  średnią 
roczną liczbę bydła DJP wydany przez ARiMR.

Wniosek  wraz  z  fakturami  należy  złożyć  w  Urzędzie  Gminy  
w Buczku (pok. nr 1- hol).

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku zaprasza na odpłatne badanie laboratoryjne przeciwciał  ANTY-SARS-
-COV-2 (IgG, IgM).

Badania odbywają się poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-10.00 w gabinecie zabiegowym. Koszt badania 75,00 zł.

badania na przeciwciała anty-sars-cov-2



styczeń 2021 r.

Do  biblioteki  wpłynęło  13  recenzji  ksią-
żek – 7 w kategorii wiekowej 10 – 15 lat oraz 
6 w kategorii powyżej 18 roku życia. W okre-
sie przedświątecznym z wielką przyjemnością 
czyta się książki o tematyce Bożego Narodze-
nia.  Uczestnicy  naszego  konkursu  zapoznali 
się  z  książkami,  w  których  Boże  Narodzenie 
obchodzone  jest  w  sposób  szczególny.  Bez 
względu  na  to  jakie  jest  nasze  podejście  do 
świąt,  książki  takie  skłaniają  nas  do  refleksji, 
zadumy. Siła tych świąt jest tak duża, że nawet 
bohater książki „Opowieść Wigilijna” Charle-
sa Dickensa  ulega  tej magii.  Święta  niosą  ze 
sobą nadzieję, pragnienie zmian, chęć przeży-
cia czegoś niezwykłego. Każdy pragnie w tym 
dniu  podzielić  się  życzliwością  i  radością. W 
święta Bożego Narodzenia nie ma miejsca na 
samotność. O  tym wszystkim napisali uczest-
nicy naszego konkursu w swoich recenzjach.

Komisja  nagrodziła  dwie  osoby  w  kate-
gorii wiekowej 10 – 15 lat i dwie w kategorii 
dorośli. Laureatami zostali: Alicja Kredens (13 
lat), Karina Szczupak (10 lat), Emilia Tarka (36 
lat) i Anna Szczepaniak (29 lat). Dla pozosta-

konkurs świąteczny rozstrzygnięty
W grudniu wójt gminy Buczek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną ogłosil i  dla mieszkańców 
gminy konkurs na recenzję książki o tematyce bożonarodzeniowej. 

łych uczestników przygotowane zostały świą-
teczne podziękowania.

Wójt  gminy Buczek  i Gminna Biblioteka 

dziękują wszystkim za udział w konkursie i za-
praszają do wzięcia udziału w konkursie świą-
tecznym za rok!

mieszkańcu, zapisz się 
na kolonoskopię!
Wszystkich mieszkańców w wieku 50-65 lat zachęcamy  do wykonywania kolonoskopii 
przesiewowej celem wczesnego wykrycia, bądź zapobiegnięcia rozwoju raka jelita 
grubego. Rak jelita grubego rozwija się najczęściej z polipa. W trakcie badania możliwe 
jest jego usunięcie. 

W Urzędzie Gminy w Buczku utworzony został telefoniczny 
punkt potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi sars-cov-2.

Zarejestrowani na szczepienie przeciwko wirusowi mieszkańcy będą 
mogli  skorzystać  ze  specjalnie  zorganizowanego  dowozu  do  punktu 
szczepień.

Kto może skorzystać z dowozu:
1.  osoby  niepełnosprawne  posiadające  aktualne  orzeczenie  o  niepeł-

transport na szczepienia

Krew w kale, bóle brzucha, chudnięcie, tzw. 
objawy  alarmujące  zazwyczaj  świadczą  już  o 

zaawansowanej  postaci  raka  jelita  grubego. 
Badanie wykonywane jest całkowicie za darmo.

Nie czekaj, aby nie było za późno. Badania wy-
konywane są przez doświadczony zespół w znieczu-
leniu ogólnym pod nadzorem anestezjologa. Budzisz 
się i wyrażasz zdziwienie, że to już jest za Tobą. Nie 
należy obawiać się kolonoskopii tylko jej wyniku. 

W  okresie  pandemii  covid-19  w  ośrodku 
przestrzegamy ogólnie przyjętych zasad zapo-
biegających jego rozprzestrzenianiu. 

Podjąłeś  decyzję  zadzwoń:  795-882-230, 
42  213-64-12  (w  tygodniu  godz.  8-21,  sob. 
godz.  8-14,  a  lekarz wyznaczy  termin wizyty 
kwalifikującej w Urzędzie Gminy w Buczku.

Zapraszamy!

nosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio  
I grupę z w/w schorzeniami
2.  osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miej-
sca zamieszkania punktu szczepień.

Informacje  w  powyższym  zakresie  udzielane  będą  w  Urzędzie 
Gminy w Buczku od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod nr  tel.  
43 677-40-11, 509-200-570.

Od trzech lat przez gminę Buczek biegnie sieć gazowa 
z Łasku do Zelowa. Sieć ta przebiega na terenie 
po byłych torach kolejowych, który to od 7 lat są 
własnością gminy Buczek. O taką trasę przebiegu sieci 
zabiegaliśmy wspólnie z gminą Zelów i co, jak widać, 
udało się.

gmina buczek z gazem
Obecnie projektowany jest pierwszy etap gazyfikacji w miejscowo-

ściach Bachorzyn - Buczek - Czestków i z projektu PGNiG i wydanych 
pozwoleń wynika, że gaz najpóźniej będzie do końca 2021 roku, a przy-
łącza - do połowy roku 2022. Realizacja tej inwestycji jest szczególnie 
istotna dla gminy ze względu na efekt ekologiczny w postaci zmniejsze-
nia zadymienia, a co się z tym wiąże dla mieszkańców - możliwość życia 
w czystym powietrzu.
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Rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wy-
dawania  dowodów  osobistych  i  ich  obiegu w  całej Unii  Europejskiej. 
Zamierzeniem  rozporządzenia 2019/1157  jest  ograniczenie  ryzyka  fał-
szowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności do-
kumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie 
zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa 
do  swobodnego przemieszczania  się. Ujednolica ono  również krajowe 
przepisy w tym zakresie. 

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkow-
skie UE, należy przede wszystkim:
-  wprowadzenie  do  dowodu  osobistego  drugiej  cechy  biometrycznej, 
tj. odcisków palców; spowoduje to konieczność osobistego stawiennic-
twa w urzędzie przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego; 
będzie to procedura podobna do tej, która ma miejsce przy wydawaniu 
paszportów
-  wprowadzenie procedury pobierania odcisków palców nie będzie do-
tyczyło dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od których pobranie od-
cisków palców będzie fizycznie niemożliwe
-  nie będzie zatem możliwe składanie wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego w postaci elektronicznej przez osoby powyżej 12. roku życia
-  do  warstwy  graficznej  dowodu  osobistego  powróci  podpis  posiada-
cza (podpisu nie będą składać dzieci do 12. roku życia oraz osoby, które  
z powodu niedającej się usunąć przeszkody nie mogą złożyć podpisu),
-  wprowadzenie dowodu osobistego z 12-miesięcznym terminem waż-
ności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców, 
np.  chwilowy brak możliwości  pobrania  odcisków palców może mieć 
miejsce w  sytuacji,  gdy osoba  ubiegająca  się  o wydanie  dowodu oso-
bistego, w wyniku doznanego wypadku, ma zasłonięte np. gipsem  lub 
bandażem palce dłoni, co uniemożliwia pobranie odcisków palców.

Od 2 sierpnia br. w nowym dokumencie będą odciski palców

W świetle akt łaskiego USC

dowody osobiste po nowemu
Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy 
zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii 
i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Dowody osobiste nadal będą wydawane na 5  lat  (dzieciom do 12. 
roku życia) i 10 lat (osobom powyżej 12. roku życia). Dla osób, które nie 
będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe 
regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługi-
wanej przez urzędników, a więc urzędnik przyjedzie do obywatela.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw zapisano, że będzie to urzędnik organu gminy, 
na terenie której siedzibę mają władze powiatu. 

Dowody  osobiste  będą  wymieniane  na  nowe  sukcesywnie,  z  datą 
upływu terminu ważności dotychczasowych.

Jeżeli obywatel będzie chciał posiadać nowy dowód, w którego war-
stwie elektronicznej będzie już zamieszczona druga cecha biometryczna, 
czyli odciski palców, będzie mógł to uczynić nie czekając na datę upływu 
ważności dotychczasowego dowodu osobistego.

Lilia Ślusarczyk-Grącka

Jaki był miniony rok pod względem liczby urodzin, zgonów 
i zawartych związków małżeńskich? – pytamy panią kierownik 
łaskiego Urzędu Stanu Cywilnego Lilię Ślusarczyk-Grącką.

 - Jeśli idzie o urodzenia – odnotowaliśmy ich 86, w tym 26 trans-
krypcji. Rok wcześniej urodzin było 142, w tym 44 dotyczące transkryp-
cji. Dla porównania podam, że w 2018 roku urodzeń było 150, w tym 28 
transkrypcji.

W  2020  roku  zawarto  104  małżeństwa  (145  w  roku  2019  i  137 
w roku 2018), z czego 3 poza lokalem USC. Spośród tych 104 zawartych 
małżeństw 65 dotyczyło ślubów konkordatowych, były 2  transkrypcje. 
W 2019 roku ślubów było 145, a rok wcześniej – 147, w tym 44 śluby 

najpopularniejsze imiona: jakub, kacper i wojciech
cywilne. Warto przypomnieć, że opłata za ślub poza lokalem USC wy-
nosi 1000 zł.

  Na skutek pandemii covid-19 śluby konkordatowe zamieniane były 
na cywilne.

A jak przedstawia się umieralność mieszkańców w aktach USC?
- W 2020 roku zmarło 416 osób (w tym 4 transkrypcje). W 2019 roku 

zgonów było 370, a rok wcześniej – tyle samo. 
Czytelników z pewnością zainteresują  imiona nadawane dzieciom. 

W  poszczególnych  latach  panują  różne mody,  mające  często  związek 
np.  z bohaterami popularnych  seriali  telewizyjnych. W ubiegłym  roku 
najpopularniejsze  imiona męskie  to:  Jakub, Kacper  i Wojciech. Wśród 
dziewczynek dominowały wówczas: Amelia, Mia i Zuzanna. Ta Mia, jak 
się okazuje, pojawiła się w tym roku po raz pierwszy.

Rok  wcześniej  wśród  chłopców  najpopularniejsze  były  następujące 
imiona: Wojciech, Antoni i Jakub, ale rodzice wybierali też: Franciszka, Fili-
pa, Szymona, Igora, Aleksandra, Ignacego, Natana, Oskara, Jana i Tomasza. 
Dla porównania podajemy jeszcze rok 2018, gdy popularne były następujące 
imiona: Wojciech, Antoni, Jakub, Mikołaj, Franciszek, Filip i Szymon.

Jeśli idzie o dziewczynki, w 2018 roku najpopularniejsze były Anny, 
Hanny, Amelie, Michaliny, Kaje i Zuzanny, pojawiła się też Miranda. 

Warto dodać, że rodzice coraz częściej wybierają polskie, stare imio-
na. To z pewnością dobry trend, pozwalający uniknąć modnych imion, 
narzucanych przez media.

(P)
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Warto  przypomnieć,  że  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Tadeusza 
Kościuszki w Łasku to szkoła z tradycjami. Niedawno, bo w 2016 roku, 
obchodziło piękny jubileusz 100-lecia istnienia placówki. W minionym 
roku  szkoła miała  kolejny  powód  do  świętowania  i  radości  -  30-lecie 
nadania imienia. 

Trzy dekady wstecz społeczność szkolna obrała patronem liceum Ta-
deusza Kościuszkę, polskiego bohatera, o którym mawiano, że był czło-
wiekiem, który wyprzedził swoje czasy. W świadomości Polaków, a co 
ciekawe i Amerykanów, zapisał się jako znakomity dowódca, inżynier, 
człowiek,  który  przywiązywał wielkie  znaczenie  do  ideałów wolności 
i  tolerancji. Wartości,  którym hołdował,  są  ciągle ważne  i  szczególnie 
bliskie uczniom łaskiego liceum, którzy postanowili uhonorować swoje-

pod urokiem patrona
Myliłby się ten, kto sądzi, że covid-19 sparaliżował szkolne życie. Zdalne nauczanie zmieniło oblicze 
oświaty, wyznaczyło nowe tory pracy, ale nie uśpiło działań  w łaskim liceum.

Podczas  tegorocznych   „Biblioferii” czytelnia zamieniła się w „fa-
brykę  kreatywności”.  Codzienne,    bezpłatne warsztaty,  które  odbywa-
ły  się  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  10-12,  inspirowały  małych 
uczestników  do  ręcznego    wykonywania  przedmiotów  na  podstawie 
odczytywanych  bajek.  Każdego  dnia  inna  książeczka  była  motywem 
przewodnim danych zajęć. Uczestnicy samodzielnie tworzyli bohaterów 
lub  przedmioty  z  opowiadań:  od  filcowych  ptaszków,    poprzez  jeżyki 
z włóczki, figurki  z modeliny, kaktusy z gliny,  śniegowe kule,  skrzaty 
skandynawskie i wiele innych pięknych rękodzieł.

Bibliotekarki zadbały, by spotkania z bajką odbyły się w przyjaznej 
atmosferze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Kilkuosobowe grupy 
podczas zajęć  rozwijały małą motorykę, ćwiczyły koncentrację  i cierpli-
wość. Warsztaty antystresowe wspomagały dzieci w tym trudnym czasie. 

Do zobaczenia za rok!
Magdalena Płosa

b i b l i o f e r i e  2 0 2 1
Dobiegły końca ferie w Bibliotece Publicznej w Łasku. Jak co 
roku Filia dla dzieci zorganizowała najmłodszym, pozostającym 
w domach, kreatywne zajęcia i możliwość kontaktu z literaturą.

go patrona. I tak oto na jednym ze szkolnych korytarzy powstała ścianka 
poświęcona pamięci Kościuszki, która ma przypominać o pięknych tra-
dycjach narodowych, a jednocześnie urzeka swoim urokiem i elegancją. 

Już we wrześniu dyrekcja szkoły, pracownicy i uczniowie snuli plany 
jak uhonorować patrona, jak uczcić ów dzień. Pomysłów i inicjatyw było 
wiele. Młodzież próbowała stworzyć oś czasu z wydarzeniami z życia 
polskiego generała, zaczęła pracę nad przygotowaniem folderu okolicz-
nościowego, a utalentowani młodzi artyści rozpoczęli próby do spekta-
klu o Kościuszce. Niestety, z powodu koronawirusa plany musiały ulec 
zmianie i niektóre działania zostały odłożone, przynajmniej do czasu za-
kończenia pandemii. 

Ścianka  to niejedyny akcent upamiętniający bohatera narodowego. 
Symbol czapki kościuszkowskiej znalazł się na nowym logo szkoły, któ-
re od września 2020 roku firmuje liceum i które ma przypominać o pięk-
nej  stuletniej  tradycji  łaskiej  szkoły. Szkoły, która ukształtowała wiele 
wybitnych osobowości. 

Czas mija, a I LO ciągle trwa, rozwija się, pięknieje, pielęgnuje trady-
cje i realizuje ambitne działania. Nieustannie obserwujemy jak w świetle 
bohaterskiego  patrona  rodzą  się  kolejne  talenty. To  nie  dziwi,  bo wy-
bierając na licealnego przywódcę bohatera spod Racławic, społeczności 
szkolnej przyświecały słowa: „Za tych, co odeszli, za tych, którzy two-
rzyli przeszłość, za tych, którzy tworzą teraźniejszość”, które doskonale 
oddają niepowtarzalny charakter łaskiego liceum tworzącego jutro.

Ewa Ołownia
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- „Polska Zbrojna”: Sobota, a Pan 
w pracy… Czy to oznacza, że rozmawiam 
z pilotem pełniącym dyżur bojowy? 

- „Sox”, pilot F-16:  Nie mogę  odpowie-
dzieć na to pytanie (śmiech).

- Na czym polega taki dyżur? 
-  Dyżury  w  systemie  sojuszniczym  i  na-

rodowym  piloci  m.in.  z  jednostek  w  Łasku 
i Krzesinach pełnią na zmianę przez cały rok. 
Podczas jednego dyżuru, który trwa 24 godzi-
ny, w gotowości do wykonywania zadań w jed-
nostce wojskowej czekają nie tylko piloci, ale 
cały zespół, np. personel SIL (Służby Inżynie-
ryjno-Lotniczej – przyp. red.), nawigatorzy czy 
kontrolerzy ruchu lotniczego. W gotowości są 
także odpowiednio przygotowane i skonfiguro-
wane samoloty.

- Musicie być gotowi do szybkiego pode-
rwania myśliwców…

-  Tak,  zgodnie  z  natowskimi  przepisami 
musimy wystartować w  kilka minut  od  ogło-
szenia  alarmu.  Para  dyżurna może  być  pode-
rwana do samolotów naruszających przestrzeń 
powietrzną lub do maszyn, które mają np. pro-
blemy z łącznością. W czasie krajowego dyżu-
ru  strzeżemy porządku w polskiej  przestrzeni 
powietrznej. Ale podobne zadania podczas dy-
żurów bojowych wykonywali piloci z 32. Bazy 
chociażby w czasie natowskiej misji Baltic Air 
Policing, gdy od stycznia do maja stacjonowali 
w Estonii. Tam jednak strzegli przestrzeni po-
wietrznej krajów bałtyckich.

- Ile dyżurów bojowych i startów na 
alarm „Alfa Scramble” za Panem? 

- Kilkadziesiąt dyżurów już za mną, wiele 
z nich kończyło się poderwaniem pary dyżur-
nej. Powody alarmów były różne, np. musieli-
śmy przechwycić i rozpoznać w powietrzu ma-
szyny naszego północno-wschodniego sąsiada 
lub reagować, gdy ktoś naruszał przepisy, albo 

Za sterami F-16 spędziłem ponad 1000 godzin, a mimo to ciągle czegoś się uczę. To niezwykły samolot: podnosi adrenalinę, daje siłę  
i poczucie bezpieczeństwa, ale też uczy pokory – mówi „Sox”, instruktor z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z okazji Święta 
Lotnictwa Polskiego opowiada nam o swojej służbie i misji w Kuwejcie, która była sprawdzianem dla polskiego lotnictwa bojowego. 

każdy lot uczy pokory
znalazł  się  w  strefie  objętej  zakazem  lotów. 
Moi koledzy z jednostki byli też podrywani do 
samolotów, które miały problemy z łącznością 
lub miały problemy techniczne.

- Czy któryś z tych alarmowych lotów 
szczególnie Pan wspomina? 

- Tak. Kilka  lat  temu  dostaliśmy  zadanie, 
by  przechwycić  samolot,  który  naruszył  stre-
fę ograniczenia lotów. Okazało się, że tym sa-
molotem była akrobacyjna Extra 300. To było 
wyzwanie,  m.in.  ze  względu  na  osiągi  tego 
małego samolotu. Extra leciała wolno i nisko, 
tzn. około 600 metrów nad ziemią. Przechwy-
ciliśmy ją, ale  lot z małą prędkością na  takiej 
wysokości  jest  trudny  i  wymaga  ogromnego 
skupienia. Poza tym, im niżej tym większe za-
grożenia dla odrzutowców, np. ze względu na 
większą liczbę ptaków.

- Poderwanie pary dyżurnej musi budzić 
emocje? 

- Wszystkie loty na F-16 są emocjonujące 
i podnoszą adrenalinę. Ten samolot już tak ma 
(śmiech).

- Co Pana przyciągnęło do lotnictwa? 
Właśnie adrenalina? 

- Moja wielka życiowa przygoda z lotnic-
twem zaczęła się w 2006 roku. Czternaście lat 
temu wstąpiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił  Powietrznych  (dziś  Lotnicza  Akademia 
Wojskowa – przyp. red.). Nie kończyłem Lot-
niczego Liceum Ogólnokształcącego ani nie la-
tałem szybowcami. Zaczęło się po prostu – od 
filmów: „Top Gun” czy „Żelazny orzeł”. Kino 
stworzyło  w  mojej  wyobraźni  obraz  pilota, 
czyli człowieka wyjątkowego. Kogoś, kto ma 
możliwość  operowania  sprzętem  niedostęp-
nym dla każdego.

- Studia ukończył Pan jako pilot samo-
lotu odrzutowego. Skoro „Top gun” to rozu-
miem, że marzył Pan o F-16… 

- Jak zaczynałem studia w „Szkole Orląt”, 
to  samoloty F-16 dopiero  lądowały w Polsce. 
Oczywiście,  że  marzyłem  o  lataniu  „efem”. 
W czasie studiów dawałem z siebie wszystko, 
żeby  dostać  szasnę  i  latać wielozadaniowymi 
F-16. Kryteria doboru pilotów na  ten  typ ma-
szyn  były  jednak  surowe.  Na  przydziały  na 
koniec  studiów  wpływ  miały  predyspozycje 
lotnicze,  oceny  instruktorów  z  praktyk  lotni-
czych, wyniki w nauce oraz znajomość języka 
angielskiego.

- Udało się. Trafił Pan do 32. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego w Łasku. 

- Tak i krótko po rozpoczęciu służby w Ła-
sku zostałem skierowany na  szkolenie w Sta-
nach  Zjednoczonych.  Tam  ukończyłem  kurs 
angielskiego, szkoliłem się na Talonie i w koń-
cu na F-16. Chciałem być pilotem w jednostce 
bojowej – i w końcu poczułem, że nim jestem!

- Jako pilot z jednostki bojowej wyjechał 
Pan do Kuwejtu, by wziąć udział w mię-
dzynarodowej operacji „Inherent Resolve” 
przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. Pro-
wadziliście nad Irakiem rozpoznanie z po-
wietrza w dzień i w nocy, fotografowaliście 
cele zgodnie z zapotrzebowaniem dowódz-
twa operacji. Na podstawie tych zdjęć okre-
ślano bojowników ISIS i weryfikowano sku-
teczność nalotów. 

- To był sprawdzian dla naszego lotnictwa 
bojowego. Byliśmy dobrze wyszkoleni i przy-
gotowani do tych zadań. Wiedzieliśmy, że na-
sza  praca wielokrotnie  pomogła w określeniu 
pozycji bojowników, a  tym samym w realiza-
cji głównych celów misji. To budowało nasze 
morale.  Byliśmy  potrzebni  i  dobrze wykony-
waliśmy  swoją  robotę. Współdziałając w  śro-
dowisku  międzynarodowym  mieliśmy  także 
okazję, by doskonalić swoje umiejętności,  jak 
np.  tankowanie  w  powietrzu.  Podczas  jednej 
misji  piloci  tankowali  samolot  średnio  dwa 
razy. Doświadczenie wówczas zdobyte procen-
tuje do dziś.

- Bał się Pan? 
- Wykonywaliśmy loty na dużych wysoko-

ściach (powyżej 8 km – przyp. red.), by unikać 
zagrożenia. Ale  nie  oszukujmy  się:  lataliśmy 
w strefie działań wojennych, a zagrożenie prze-
ciwlotnicze było duże. Wiedzieliśmy o tym, że 
ISIS  przeprowadziła  egzekucję  zestrzelone-
go  jordańskiego pilota. Każdy w jakiś sposób 
odczuwał zagrożenie. Na szczęście, wpływało 
ono  na  nas  mobilizująco.  Zawsze  dokładnie 
analizowaliśmy sytuację  taktyczną  i planowa-
liśmy misje, tak aby jak najlepiej je wykonać, 
a jednocześnie, by minimalizować ryzyko.

- Za sterami F-16 spędził Pan ponad 
1000 godzin. Czy latanie „efem” jeszcze cie-
szy? 

-  Oczywiście!  Ten  samolot  jest  niesamo-
wity. Każdy  lot  podnosi  adrenalinę,  daje  siłę, 
ale  też  uczy  pokory,  bo  pokazuje,  że  uczyć 
się  trzeba  ciągle.  F-16  daje  pilotom  poczucie  
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Organem prowadzącym Bibliotekę Pedagogiczną w Łasku  jest  sa-
morząd województwa łódzkiego, biblioteka funkcjonuje w mieście Ła-
sku i tu realizuje zadania na rzecz szkół z powiatu łaskiego. Likwidacja 
biblioteki na terenie powiatu łaskiego to kolejny krok do obniżenia rangi 
naszego  powiatu. Nie można  doprowadzać  do  ulokowania wszystkich 
instytucji tylko w dużych miastach i ograniczać dostęp mieszkańcom re-
gionu do ich zasobów i możliwości korzystania z jej oferty edukacyjnej. 
Zasoby Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu to przeszło 109000 wolu-
minów, księgozbiór wszystkich filii, który ma być umieszczony w cen-
tralnej placówce to przeszło 176000 woluminów. Biblioteka w Sieradzu 
nie posiada odpowiedniej powierzchni lokalowej, aby przyjąć te zbiory. 
Wobec tego ulegną one likwidacji. Zbiory biblioteczne to także czasopi-
sma, zbiory specjalne, w tym książki audio. Jesteśmy placówką skompu-
teryzowaną od 2008 roku. Nasz czytelnik ma dostęp do katalogów on-
-line 24 h na dobę, może zamawiać i rezerwować książki o każdej porze 
dnia, ma dostęp do komputerowej bazy artykułów z czasopism, umożli-
wiamy także dostęp do wirtualnych bibliotek (IBUK-LIBRA).

Biblioteka Pedagogiczna istnieje w naszym mieście i powiecie już od 
69 lat i zostanie w dzień swoich 70 urodzin. tj. 1 września 2021 r., zlikwi-
dowana. Przetrwała mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych 
i burz dziejowych, jakie się przetaczały przez nasz kraj. Od skomputery-
zowania biblioteki w 2009 r. do chwili obecnej do biblioteki zapisało się 
18541 użytkowników. Jej zbiory stały się podstawą do napisania wielu 
prac magisterskich, nie tylko z dziedziny pedagogiki i psychologii. Dłu-
goletnia i owocna współpraca na rzecz społeczności lokalnej wpisała się 
na trwałe w zadania oświatowe, edukacyjne i kulturalne naszego powia-
tu. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność w zakresie wspomagania 
dużej liczby szkół i placówek oświatowych. Oprócz wypożyczania ksią-
żek w bibliotece odbywa się wiele innych działań: zajęcia biblioteczne, 

optymalizacja = likwidacja
biblioteki pedagogicznej w łasku
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaplanował w 2021 r.  optymalizację i reorganizację 
18 filii  bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim, w tym filii w Łasku, o czym wicemarszałek 
Zbigniew Ziemba poinformował opinię publiczną podczas konferencji prasowej w dniu 7 bm. Dla nas 
jest to de facto fizyczna likwidacja 18 placówek w małych miastach na terenie całego województwa 
łódzkiego i utrudnienie społeczeństwu dostępu do oświaty i kultury z terenów wiejskich.

warsztaty, konkursy, pikniki, festyny, akcje czytelnicze, wystawy, szko-
lenia, warsztaty dla nauczycieli, spotkania z ciekawymi  ludźmi. Reali-
zujemy projekty zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. W ubiegłym roku 
pozyskaliśmy 20 000 zł na zakup nowości wydawniczych i sprzętu w ra-
mach zadania z Budżetu Obywatelskiego. Teraz ten zasób po przeniesie-
niu  biblioteki  będzie  służył  społeczeństwu  Sieradza  zamiast  naszemu. 
Ponadto współpracujemy z wieloma instytucjami, czynnie uczestniczy-
my w życiu kulturalno-społecznym.

Kierujemy do Państwa prośbę o poparcie naszego stanowiska, aby 
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Łasku mogła dalej funkcjo-
nować na terenie Łasku i świadczyć usługi dla naszego lokalnego środo-
wiska. Zbieramy na facebooku i w lokalu biblioteki podpisy pod petycją 
w sprawie nielikwidowania placówek.

Ilona Pluszyńska – kierownik
Likwidacja placówek kulturalnych to prolog czegoś gorszego,  

co znamy z dziejów nie tylko naszego kraju. Podczas ostatniej wojny 
światowej hitlerowcy wyrzucali na bruk książki i je palili. Jak to się 
skończyło – wiemy wszyscy doskonale.

Marszałek województwa dla zmylenia ludzi mówi o jakiejś optyma-
lizacji, zamiast powiedzieć wprost, że chodzi o likwidację i zmarnowa-
nie nie tylko dorobku takich bibliotek jak łaska, ale też odcięcie wie-
lu ludzi od książki, bo jakieś książkomaty nie zastąpią placówki żywej, 
organizującej na co dzień kawał życia kulturalnego i służącej przede 
wszystkim edukacji. Taka polityka decydentów województwa nie ma 
racji bytu, a szukanie oszczędności i pieniędzy w takiej placówce jak  
Biblioteka Pedagogiczna, jest po prostu błędem.

Przyłączamy się do apelu bibliotekarzy, bo przecież chodzi tutaj nie 
tylko o nich, ale o edukację i kulturę społeczeństwa. Czyżby decydenci 
tak mocno oderwali się od rzeczywistości, że tego nie rozumieją?

bezpieczeństwa. Dzięki F-16 lotnictwo smaku-
je najlepiej.

Służba w jednostce bojowej  to ciągłe wy-
zwania.  Za  mną  wiele  międzynarodowych 
szkoleń,  m.in.  ćwiczenia  „Trident  Juncture 
2015”  czy  „Tactical  Leadership  Programme”, 
dwie  zmiany  PKW w Kuwejcie. A  niedawno 
wróciłem  ze  Stanów  Zjednoczonych,  gdzie 
ukończyłem  szkolenie  instruktorskie  na  F-16. 
Dziś stawiam sobie nowe cele: chcę szkolić ko-
lejnych pilotów F-16.  I chciałbym, aby każdy 
mój uczeń był lepszym pilotem ode mnie.

Rozmawiała: 
Magdalena Kowalska-Sendek

 
Autor zdjęć: Staff Sgt. Jonathan Snyder 
____________________________________
Sox ma 33 lata. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (dziś 
LAW) w Dęblinie. W powietrzu spędził ok. 
1400 godzin, z czego ponad 1000 na F-16. 
W przeszłości pilotował Cesnę 152, PZL-130 
Orlik, TS-11 Iskra, T-6 i T-38. Jest dowód-
cą klucza i instruktorem. Dwukrotnie służył 
w ramach misji „Inherent Resolve”.
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Dzięki analizie krzyżowej porównuje się informacje z różnych baz 
danych,  m.in.  bazy  oświatowej,  bazy  pomocy  społecznej  czy  danych  
z  urzędu  stanu  cywilnego.  Pomocny  tu  jest  program  „rodzina  500+”, 
„Dobry Start”, dane z: przedszkoli,  żłobka,  szkół, wspólnot oraz  spół-
dzielni mieszkaniowej. 

Przypomnę, że system opłat za odpady komunalne w gm. Łask opie-
ra się na deklaracjach składanych przez rzeczywiście mieszkające osoby, 
a nie osoby zameldowane. W deklaracjach z danej nieruchomości winny 
znaleźć się wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku, tj. od niemowlę-
cia do seniora. Spodziewam się, że na efekty wprowadzenia tej aplika-
cji nie będziemy długo czekać i uda nam się odnaleźć brakującą liczbę 
mieszkańców gminy Łask, którzy śmieci produkują, a za nie nie płacą. 

Problem uchylania się mieszkańców od opłat za śmieci to kłopot 
wielu samorządów, podobnie jak problem konieczności wprowadza-
nia coraz większych opłat dla mieszkańców. Wiele osób nierzetelnie 
składa deklaracje i unika w ten sposób zapłaty za produkowane przez 
siebie odpady. Przez takie działanie oszukiwana jest gmina, która na-
licza opłaty,  ale przede wszystkim  inny uczciwy mieszkaniec, gdyż 
właściciele  nieruchomości  zaniżający  liczbę  zamieszkałych  osób 

kto w gminie łask nie płaci za śmieci? 
Nieustannie szukamy instrumentów uszczelnienia systemu śmieciowego. Prowadzimy kontrole, wzywamy do złożenia wyjaśnień 
w sprawie nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych, a w ostatnim czasie dzięki dobrej współpracy z gminą Świdnik udało nam 
się nieodpłatnie pozyskać aplikację, która jest narzędziem do wskazywania błędnej ilości mieszkańców w składanych deklaracjach. 

oszukują swoich sąsiadów, którzy przez to płacą wyższe opłaty. Dzie-
je się to dlatego, że „system śmieciowy” musi się sam finansować co 
oznacza, że wpłaty zbierane od mieszkańców i podmiotów wchodzą-
cych w  skład  systemu muszą pokryć koszty  ich  odbioru  i  zagospo-
darowania. Ponadto,  brakująca  liczba mieszkańców oznacza deficyt  
w systemie odpadowym, a tym samym pomniejszone możliwości in-
westycji i remontów. 

W Urzędzie Miejskim w Łasku trwa właśnie aktualizacja danych do 
poszukiwania  tych, którzy niewpisani zostali do deklaracji. W mieście 
Świdnik dzięki tej aplikacji wyłapano w ciągu jednego roku ponad 1300 
osób, które mieszkają na terenie miasta, ale za śmieci nie płaciły. 

 A to oznacza, że odnalezieni w ten sposób mieszkańcy, musieli pła-
cić za 3 lata wstecz plus odsetki. 

Na przykładzie Świdnika wiemy, że aplikacja  ta nie  tylko pomaga 
namierzyć osoby, które wymknęły się z systemu opłat za śmieci, ale dzia-
ła też prewencyjnie, gdyż mieszkańcy sami się zgłaszają, aby poprawić 
złożone deklaracje. Liczymy, że i tak będzie w gminie Łask. 

Lidia Sosnowska 
zastępca burmistrza Łasku

Smartfon  zastąpił  nam  wiele  urządzeń.  Od  tych  najprostszych, 
jak zegarek  i kalendarz, po odtwarzacz muzyki  i właściwie kompu-
ter. Dzięki systemom pozwalającym na pobranie tysięcy aplikacji mo-
żemy na telefonie zrobić prawie wszystko. Coraz rzadziej odpalamy 
„peceta”, nawet jeśli go uwielbiamy i też dumnie nosi wizerunek nad-
gryzionego jabłka. 

Komórka jest z nami wszędzie – w tramwaju, w kolejce do kasy, 
na mało porywającym wykładzie. Budzimy się sprawdzając co wie-
czorem działo  się na  facebooku  i  idziemy  spać oglądając YouTube. 
Coraz częściej mówimy do swojego smartfonu dyktując mu wiadomo-
ści. Mamy w nim setki zdjęć, numerów, maila, zdalny dysk z danymi, 
aplikacje bankowe i zakupowe. Jeszcze niedawno z tych wszystkich 
usług korzystaliśmy na komputerze. A na komputerze był antywirus.

Niebezpieczeństwo numer 1 – brak antywirusa
Szczególnie narażeni są użytkownicy Androida, który pozwala na 

pobieranie aplikacji z różnych źródeł, nie tylko z oficjalnego sklepu 
tak jak Apple. Ale nie tylko fałszywe aplikacje są groźne dla naszych 
danych. Zagrożenie stanowić mogą też phishingowe (czyli wyłudza-
jące  dane)  e-maile  oraz wyskakujące  reklamy  na  stronach, w  które 
możesz kliknąć nawet przez przypadek. Aplikacja antywirusowa wy-
kryje  fałszywe  aplikacje  i  próby  wyłudzeń  danych.  Pomoże  także 
gdy  telefon  zostanie  zgubiony  lub  skradziony  – wiele  antywirusów 
pozwala  na  zdalne  usuwanie  danych,  a  nawet  na  zdalne  włączanie 
kamery.  Selfie  rabusia  z  pewnością  przyda  się  policji.  Gdzie  kupić 
antywirus na komórkę? U tych samych producentów, u których kupo-
waliśmy antywirusy na komputery albo u operatorów.

Niebezpieczeństwo numer 2 – brak blokady 
Tak  jak nie zostawiasz otwartych drzwi do domu,  tak nie zosta-

niby telefon, a jednak komputer
Wszystko byłoby teraz łatwiejsze gdybyśmy wciąż używali niezawodnej Nokii 3310. Nikt nie zauważyłby awarii mediów 
społecznościowych podczas dużego festiwalu, nikt nie kupowałby powerbanków i nie drżał za każdym razem gdy smartfon spada 
ekranem na chodnik. Pomimo tych wad pokochaliśmy smartfony, ale pamiętajmy że wiąże się z tym kilka niebezpieczeństw.

wiaj otwartego dostępu do swojego telefonu. W czasach weryfikacji 
odciskiem palca, twarzą czy wzorkiem ułożonym z kropek nie warto 
podawać swoich danych na tacy.

Niebezpieczeństwo numer 3 – modne aplikacje
Wszyscy  używają  aplikacji  zamieniającej  twoją  twarz  w  twarz 

babci? I wygląda to tak autentycznie! Koledzy z roku ściągnęli super 
grę  i  chcesz  się  zmierzyć? A może  zależy Ci  na  posiadaniu  płatnej 
apki,  ale  znalazłeś  gdzieś  za  darmo? Zastanów  się  dwa  razy  zanim 
ściągniesz cokolwiek spoza zaufanego sklepu z aplikacjami. Spraw-
dzaj  też  szczegółowo  (chociaż  wiadomo,  że  na  małym  ekranie  ni-
komu  nie  chce  się  czytać  długich  regulaminów),  jakich  uprawnień 
udzielasz aplikacjom. Nie udzielaj uprawnień, których dana aplikacja 
nie potrzebuje, dbaj o swoje dane. 

Podsumowując, pamiętaj że Twój telefon to nie tylko Twój mini 
komputer. To także wielki dysk danych i portfel. Jeśli nie chcesz żeby 
spotkały Cię nieprzyjemności związane z wyciekiem danych, używa-
jąc  smartfona pamiętaj o czyhających niebezpieczeństwach. Albo… 
Poszukaj w szufladzie Nokii 3310!

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z najwięk-
szych  programów  edukacji  finansowej  w  Europie.  Jest  on  realizo-
wany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez War-
szawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, 
studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy doty-
czącej  ekonomii,  finansów,  bankowości,  przedsiębiorczości,  cyber-
bezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Zakupiony  sprzęt  i  wyposażenie  jest  nie-
zbędne do udzielania pomocy osobom poszko-
dowanym bezpośrednio na miejscu wypadków 

i zdarzeń drogowych. Pozwoli on ratownikom w odpowiednich warun-
kach i przy pełnym komforcie nieść pomoc.

- Dziękuję wszystkim  tym,  którzy  pracowali  nad  przygotowaniem 
wniosku o dofinansowanie. W szczególności panu Bogdanowi Grąckie-
mu, pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, kryzysowych, 
obronnych i bezpieczeństwa publicznego oraz druhowi Tomaszowi Miel-
czarkowi,  komendantowi  gminnemu  OSP,  którzy  wspólnie  pracowali 
nad przygotowaniem dokumentacji – powiedział w trakcie uroczystości 
Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice. 

W ramach wniosku zakupiono dla jednostek:
-  OSP Bilew - 6 kompletów ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjal-
nych,  6  szt.  kominiarek niepalnych,  6  szt.  pasów  strażackich,  1 maszt 
oświetleniowy, 1 przedłużacz bębnowy, 1 szelki bezpieczeństwa.
-  OSP Marzenin - 2 komplety ubrań specjalnych, 1 przedłużacz bębno-
wy, 2 szt. kominiarek niepalnych, 1 szelki bezpieczeństwa.
-  OSP Siedlce - 4 komplety ubrań specjalnych, 4 szt. kominiarek niepal-
nych, 4 pary rękawic specjalnych, 1 szelki bezpieczeństwa.
-  OSP Grabno  -  1 komplet  ubrań  specjalnych,  1 kominiarka niepalna,  
1 para rękawic specjalnych.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wziął udział poseł na Sejm RP 
Tadeusz Woźniak,  który wspierał  gminę  i  druhów w procesie  przygo-
towywania wniosku  o  dofinansowanie.  Gratulacje  przekazali  również: 
przewodniczący  Rady  Gminy  Sędziejowice  Jarosław  Bartczak  oraz 
zastępca komendanta powiatowego PSP w Łasku mł. bryg. mgr Karol  
Bednarski.

Całkowity  koszt  zakupu  sprzętu  i wyposażenia wyniósł  40.400  zł, 
z czego 39.996 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

więcej sprzętu dla osp!
Blisko 40 tys. zł otrzymała gmina Sędziejowice z Funduszu Sprawiedliwości na wsparcie jednostek OSP. 
28 grudnia 2020 r. w sali OSP Bilew odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu. 

W  ramach  zadania  rozbudowano  ponad  
1,5  km  drogi,  powstały  ponad  2  km  chodni-
ka, do tego 1,3 km ciągu pieszo-rowerowego, 
a  więc  niechronieni  uczestnicy  ruchu  mają 
swoją  infrastrukturę. Co  jest ważne,  bo  odci-
nek  przebiega  przez  teren  zabudowany.  Do 
tego wybudowano 10 nowych przejść dla pie-
szych – 7 na drodze wojewódzkiej i 3 na dro-
gach  innej  kategorii,  są  one  dobrze widoczne 
i oświetlone. Droga zyskała  także 30 nowych 
lamp.  Powstały  również  zatoki  autobusowe, 
co wpłynie pozytywnie na poprawę płynności 
i bezpieczeństwa ruchu.

Ważnym  elementem  jest  nowe,  cztero-
-wlotowe  rondo  o  średnicy  10 metrów,  które 
powstało w miejscu dotychczasowego niebez-
piecznego  skrzyżowania  z  drogą  powiatową. 

bezpieczniej w pruszkowie
Zakończyły się prace na drodze wojewódzkiej w Pruszkowie. Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł.

Nie  trzeba  być  zameldowanym  pod  adre-
sem wskazanym w deklaracji (zgodnie z prze-
pisami liczy się miejsce zamieszkania na dzień 
31 grudnia 2020 r.).

rozlicz pit w gminie sędziejowice
Złóż deklarację podatkową PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Łasku i wpisz gminę Sędziejowice jako 
miejsce zamieszkania, a dzięki temu część Twojego podatku dochodowego będzie przeznaczona na działania 
realizowane w naszej gminie. To tylko dwie rubryki do wypełnienia, a zmienić mogą wiele!

Dokładnie 38,16% Twojego podatku zasili 
budżet gminy Sędziejowice. Podatek dochodo-
wy od osób fizycznych jest głównym z docho-
dów naszej gminy.

Uzyskane  dochody  zostaną  przeznaczone 
na lokalne inwestycje: remonty dróg, oświetle-
nie ulic czy utrzymanie świetlic.

Wybudowano  nowe  odwodnienie,  ponad  sto 
zjazdów publicznych i indywidualnych.

Wartość zadania to 20,3 mln zł, a inwesty-
cja finansowana jest ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powia-
towe:  Łask  i Wieluń.  Odcinek w  Pruszkowie 
był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia 
była wąska,  posiadała  spękania,  do  tego  brak 
było  chodników,  co  na  terenie  zabudowanym 
stanowiło istotny problem.
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W ramach projektu odbywały się zajęcia karate dla dzieci w różnym 
wieku. W kursach aktywnie uczestniczyło 33 młodych karateków. Po-
nadto na zajęcia przychodziły dzieci i młodzież, chcące sprawdzić swoją 
kondycję oraz zweryfikować zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

Postępy  w  nauce  wszystkich  uczestników  zostały  ocenione  przez 
grupę instruktorów karate z Polskiej Federacji Shidokan, a najlepszym 
wręczono certyfikaty i nadano stopnie uzyskane w trakcie egzaminu. 

karate w żaglinach
Z końcem 2020 r. zakończyły się zajęcia karate dla dzieci. Odbywały się w sali OSP w Żaglinach,  
a zorganizowano je w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus”.

- Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, ma-
gii i czarów. Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie mi-
łości. By podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt w przedszkolu od-

będzie ogród dydaktyczny
Przedszkole w Dobrej

Przedszkolaki z Dobrej wciąż wspominają świąteczno-noworoczny czas, w którym atrakcji im nie brakowało.

- Uczestnicy kursu „Karate dla dzieci” otrzymali nagrody w postaci 
statuetek oraz dyplomów. Wszystkim młodym sportowcom gratulujemy 
zaangażowania i życzymy kolejnych sukcesów w tej dyscyplinie sporto-
wej. – podsumowała Urszula Wedmann, sołtys Żaglin.

Projekt  dofinansowany  został  w  całości  z  budżetu  województwa 
łódzkiego w ramach IV edycji „Łódzkie na plus” na 2020 r. Kwota dofi-
nansowania wyniosła 16,8 tys. zł.

były się Jasełka i Mikołajki. Dzieci w scenografii nawiązującej do Betle-
jem przedstawiły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu anio-
łów do żłóbka przybyli rozradowani pastuszkowie. Pokłony złożyli także 
królowie. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami i pastorałka-
mi. Przedszkolaki świetnie wcieliły się w swoje role. Takie wspólne spo-
tkania pokazują, jak ważna jest tradycja świąt i jak bardzo rodzinne jest 
to święto – podkreśla Anna Szymańska, dyrektor Przedszkola w Dobrej.

W grudniu 2020  r. przy przedszkolu  ruszyły pierwsze prace ziem-
ne. Powstanie tutaj ogród dydaktyczny dofinansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i budżetu 
gminy Sędziejowice. Zostanie zagospodarowana przestrzeń, która będzie 
sprzyjać nauce,  zabawie oraz odpoczynkowi przedszkolaków na  świe-
żym powietrzu. Na wiosnę - w marcu - przedszkole liczy na pomoc chęt-
nych rodziców przy realizacji tego przedsięwzięcia. Zostaną zasadzone 
kwiaty i krzewy.
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Priorytetowym  przedsięwzięciem  była 
przebudowa  obiektu,  polegająca  na  wybudowaniu  szybu  windy  we-
wnątrz budynku wraz z zakupem i montażem windy. Inwestycję zreali-
zowano w okresie sierpień – listopad 2020 r. 

Na ten cel gmina pozyskała 70.119,22 zł z PFRON w ramach progra-
mu ,,Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, czyli 
likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania. Pozostałą 
kwotę 57.600  zł  stanowiło dofinansowanie  z  rezerwy celowej budżetu 
państwa. Łączny koszt przebudowy budynku, dzięki któremu możliwy 
był  zakup  i montaż windy  dwuprzystankowej, wyniósł  130.489,50  zł. 
Inwestycję wykonała firma budowlana AND-BUD z Brzeźnia. 

Winda w ŚDS jest urządzeniem o napędzie hydraulicznym, dwuprzy-
stankowa, o nośności 400 kg, w pełni przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych. Kabina windy jest nieprzelotowa dostosowana do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Panel sterowania kabiny wyposażony w przy-
ciski podświetlane, z Braillem zawierające następujące elementy: elek-
troniczny piętrowskazywacz, awaryjne oświetlanie kabiny w przypadku 
braku zasilania, sygnalizację przeciążenia kabiny, przyciski dyspozycji, 
przyciski z wygrawerowanymi strzałkami i podświetlaniem z blach nie-
rdzewnych  i wyświetlaczami elektronicznymi. Drzwi kabiny otwierają 
się automatycznie.

Montaż  windy  poprawił  komfort  przebywających  tu  uczestników. 
Realizacja inwestycji w znaczący sposób przyczyniła się do wzrostu ja-
kości świadczonych usług. Winda stworzyła możliwość swobodnego do-
stępu do pomieszczeń na piętrze budynku i zajęć się tam odbywających 
dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją  ruchową, poruszających się 
na wózkach. Zakup i montaż windy pozwolił na likwidację i zniesienie 
barier  architektonicznych w Ośrodku. Winda zapewniła  swobodną ko-
munikację podopiecznym pomiędzy kondygnacjami budynku. 

Małgorzata Kaźmierczak
kierownik ŚDS

nowocześniej w śds w dąbrowie widawskiej
Rok 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej był pełny 
wyzwań, zmian i wytężonej pracy. Dzięki pozyskanym środkom  wykonano prace 
inwestycyjne mające na celu poprawę funkcjonalności Ośrodka. 

Poświęcenia  dokonał  ks.  proboszcz  z  Grabna  Grzegorz  Świech. 
Otwarcia dokonaliśmy wspólnie z panią sołtys Anną Mucha Piórek oraz 
radnym Rady Gminy Widawa Janem Kratą. 

To bardzo potrzebna  i długo wyczekiwana  inwestycja w  sołectwie 
Ligota. Z placu  zabaw będzie korzystało ponad 20 dzieci,  a  z  siłowni 
młodzież i dorośli. 

Po przecięciu wstęgi dzieci z wielką energią rozpoczęły zabawę. To 
piękny prezent pod choinkę. Koszt całkowity inwestycji wraz z projek-

ligota ma nowy plac zabaw
20 grudnia 2020 r. w miejscowości Ligota odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu. 

tem to ok. 150.000 zł. Udało się nam pozyskać dofinansowanie w kwocie 
60.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Radosławowi Marco-
wi i panu marszałkowi województwa łódzkiego za udzielone dofinanso-
wanie.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa
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Liderem  edycji  „Szlachetnej  Paczki”  w  rejonie  widawskim    była 
Magdalena Piątek, pracownik GOPS Widawa, i 8 wolontariuszy. W ra-
mach akcji nieocenioną pomoc wolontariuszom  podczas rozwożenia pa-
czek dla rodzin świadczyli druhowie OSP Widawa. 

„Szlachetna Paczka” działa dzięki zaangażowaniu wspaniałych ludzi  
którym wsparcie, dobroć, chęć niesienia bezinteresownej pomocy miesz-
kańcom gminy Widawa sprawia ogromną przyjemność i satysfakcję.

Magdalena Piątek
lider „Szlachetnej Paczki”

szlachetna paczka
W gminie Widawa po raz siódmy wolontariusze brali 
udział w „Szlachetnej Paczce” - rejon gmina Widawa. 
W 2020 roku 10 rodzin z gminy otrzymało mądrą pomoc: 
odzież, obuwie, węgiel, piec węglowy, łóżka, meble, 
kuchenkę gazową, lodówkę art. spożywcze i chemiczne. 
Łączna wartość paczek dla potrzebujących rodzin 
wyniosła 30.000,00 zł.

Przebyta  operacja  usunięcia  guza mózgu,  intensywne  leczenie  onkolo-
giczne: chemioterapia oraz radioterapia, pozwalają na radość życia Nadii i jej 
rodziców, lecz już w innym obliczu – obliczu niepełnosprawności córki spo-
wodowanej chorobą i utratą wzroku po przebytej operacji. Nadia obecnie nie 
widzi,  wymaga opieki i pomocy rodziców  w codziennym funkcjonowaniu. 

Dziewczynka od września 2020 rok wróciła do szkoły – Nadia jest 
obecnie uczennicą III klasy Szkoły Podstawowej w Chociwiu, gdzie przy 
pomocy nauczyciela wspomagającego kontynuuje naukę razem z rówie-
śnikami. Marzeniem Nadii oraz jej rodziców jest możliwość przeprowa-
dzenia za granicą specjalistycznej operacji, która daje nadzieje na choćby 
częściowy powrót wzroku dziewczynki. 

Szanowni Państwo, w ramach prowadzonych licytacji internetowych 
udało się wylicytować przedmioty na łączną kwotę 12.570,00 zł, ponad-
to na subkonto wpływały dowolne wpłaty od darczyńców i wpłaty z 1% 
przy  rocznym  rozliczeniu,  które  uczyniły  łączną  kwotę  20.000,00  zł. 
Tradycyjnie na zakończenie akcji charytatywnej w dniu 8.01.2021 roku 
wójt gminy Widawa wraz z członkami komitetu organizacyjnego odwie-
dził Nadię  i  jej  rodziców w  ich miejscu  zamieszkania. Wizyta  odbyła 
się w bardzo miłej atmosferze i gościnności ze strony rodziców dziew-
czynki. Za  ten piękny sukces akcji charytatywnej wójt gminy Widawa 
oraz komitet organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom i instytucjom, które przekazywały przedmioty na licytacje, brały 
aktywnie udział w licytacjach. Drodzy Państwo, to dzięki Państwa  pięk-
nemu gestowi pomocy drugiemu człowiekowi udało się już po raz szósty 
pomóc rodzinie z problemem niepełnosprawności  w  gminie Widawa.

pomoc dla nadii
W dniu 31 grudnia 2020 roku Komitet Organizacyjny akcji charytatywnej na rzecz dziewięcioletniej Nadii Świstek 
zakończył licytacje internetową. Akcja była przeprowadzana na stronie facebook Pomoc dla Nadii w okresie 
wrzesień – grudzień 2020 r. Celem akcji charytatywnej była pomoc rodzicom  w zebraniu środków  na pokrycie 
kosztów dalszego  leczenia po zdiagnozowanej  chorobie nowotworowej. 

Podpisałem  ze  starostą  łaskim,  reprezen-
tującym Skarb Państwa, w tej sprawie akt no-
tarialny darowizny. Wartość nieruchomości  to 
182.000  zł.  Powierzchnia  użytkowa  budynku 
wynosi  228  m2.  Powierzchnia  użytkowa  bu-
dynków gospodarczych wynosi łącznie 64 m2.

Nieruchomość  stanowi  teraz  własność 
gminy Widawa. Powiększyliśmy w ten sposób 
majątek  gminny.  Budynek  przeznaczony  jest 

nowa własność gminy widawa
17 grudnia 2020 roku przejęl iśmy jako gmina Widawa budynek oraz garaże wraz z  działką  
po byłym posterunku pol icj i  w Widawie przy  ul .  Wieluńskiej .

na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Widawie. 

W  przyszłości  planowane  jest  wykonanie 
projektu  technicznego  oraz  złożenie  stosowa-
nych wniosków o dofinansowanie remontu bu-
dynku. Dziękuję wojewodzie łódzkiemu i sta-
roście za pomoc.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

Szanowni  Państwo,  informujemy,  że  nadal można  pomagać Nadii  
Świstek  z  Rudy  poprzez  dobrowolne  wpłaty  na  konto  Fundacji 
Avalon  62  1600  1286  0003  0031  8642  6001  z  dopiskiem  Świstek 
13398  oraz  przekazywanie  1%  przy  rozliczeniu  rocznym  na  numer  
KRS 0000270809  z  dopiskiem Świstek  13398.  Zachęcamy  do  dalszej 
pomocy na rzecz Nadii.

Agnieszka Leopolska
kierownik GOPS w Widawie
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Urodził  się 17  listopada 1957  roku w Ła-
sku. W  1978  roku  kończy  naukę w  sędziejo-
wickim Zespole  Szkół  Rolniczych,  zdobywa-
jąc  tytuł  technika  rolnika.  Sporo  lat  później, 
bo  w  2000  roku  finalizuje  pięcioletnie  studia 
administracyjne  na  Uniwersytecie  Łódzkim. 
Chłonny  wiedzy  nie  poprzestaje  na  tym  – 
w 2015 roku zalicza studia podyplomowe z za-
kresu ochrony środowiska i przyrody.

Pracę  zawodową  rozpoczyna  w  połowie 
1978  roku  w  Wojewódzkim  Związku  Kółek 
Rolniczych w Sieradzu, mającym swoją siedzi-
bę w Łasku, w Wydziale Organizacji Produkcji 
Rolnej,  a  następnie  Wydziale  Samorządowo-
-Organizacyjnym. W WZKR pracuje do końca 
sierpnia 1980 roku.

W latach 1980-1986 wraz z rodzicami pro-
wadzi  gospodarstwo  rolne.  14  stycznia  1986 
roku  podejmuje  pracę  w  Urzędzie  Miasta 
i Gminy w Łasku, kierując Wydziałem Rolnic-
twa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Leśnictwa. 
Od 1990 roku do 2002 roku jest naczelnikiem 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska.  Zna  doskonale  problematykę  i  spe-
cyfikę  gminy.  Jest  cenionym  pracownikiem. 
To  dlatego  w  listopadzie  2002  roku  zostaje 
pierwszym  zastępcą  burmistrza  Łasku  Jacka 
Pałuszyńskiego. Wspomnianą funkcję pełni do  
7 grudnia 2006 roku.

Od marca następnego  roku aż do 2 wrze-
śnia 2015 roku jest naczelnikiem Wydziału Go-
spodarki  Komunalnej  i  Inwestycji,  następnie 
kieruje  Wydziałem  Gospodarki  Komunalnej 
i Zarządu Dróg w budynku przy ul. Warszaw-
skiej 14.

Na  Jego  aktywność  zawodową  przez  lata 
nakłada  się  praca  społeczna.  To  typowe  dla 
Pana  Krzysztofa.  Mimo  natłoku  zajęć,  znaj-
duje czas na pracę społeczną. W latach osiem-
dziesiątych  ubiegłego wieku  należy  do  grona 

pożegnaliśmy krzysztofa 
nowakowskiego (1957-2020)
Choć wiedziałem, że od lat zmaga się z chorobą, jego śmierć była dla mnie zaskoczeniem. Rozmawialiśmy niejednokrotnie na temat 
choroby, ale zawsze był optymistą i nie dopuszczał tej najgorszej myśli. Wspominam go wyjątkowo ciepło, bo był człowiekiem 
nietuzinkowym, życzliwym, kochającym życie i ludzi.

Transportu, Rolnictwa  i Leśnictwa  oraz  prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jako radny 
działa aktywnie na rzecz poprawy infrastruktu-
ry i ochrony środowiska. W 2018 roku zostaje 
przewodniczącym Rady Powiatu Łaskiego.

Za  rzetelną pracę zawodową  i działalność 
społeczną  uhonorowany  został  m.in.:  Srebr-
nym  Krzyżem  Zasługi  (2009),  Brązowym 
Medalem  „Za Zasługi  dla Obronności Kraju” 
(2014).  Medalem  Honorowym  „Za  Zasługi 
dla Ochotniczego  Pożarnictwa Miasta  i Gmi-
na Łask” (2011), Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (2004), a  także Złotą Hono-
rową  Odznaką  Związku Młodzieży Wiejskiej 
(1984). 

Zapamiętam Go jako człowieka niezwykle 
pracowitego  i  konsekwentnego,  życzliwego, 
uczynnego, koleżeńskiego, mającego zaufanie 
do ludzi. Gdy przed laty „Panorama” nie mia-
ła  swojego  kąta  w  magistracie,  bez  wahania 
udostępniał  swój  gabinet  zastępcy  burmistrza 
na  spotkania  dziennikarza  z  czytelnikami. To 
jedyny  znany  mi  taki  przypadek,  wiele  mó-
wiący  o  człowieku.  Swój  przyjazny  stosunek 
do ludzi, z którymi pracował i działał społecz-
nie,  pojmował  też  jako  swoiste  zobowiązanie 
i  podziękowanie.  Zapewne  dlatego  drukował 
sporo artykułów na  łamach „Panoramy”, pro-
mując  szczególnie  społeczników  spod  znaku  
św. Floriana.

29  grudnia  na  borszewickim  cmentarzu 
pożegnali Go  najbliżsi,  przyjaciele  i  znajomi. 
Odszedł  człowiek,  po  którym  pustkę  trudno 
będzie wypełnić.

(P)

reaktywującego  Związek  Młodzieży  Wiej-
skiej  w  ówczesnym  województwie  sieradz-
kim. Przez lata zawodowo zajmuje się gospo-
darką komunalną zarówno w mieście, jak i na 
wsi,  stąd walczy  o  poprawę warunków  życia 
mieszkańców  poprzez  budowę  wodociągów, 
kanalizacji  i  dróg,  ale  i  wiejskich  świetlic 
i  strażnic OSP.  Jest  też  pomysłodawcą  ilumi-
nacji  łaskiej  kolegiaty,  która  po  wielkim  re-
moncie odzyskuje blask. Troszczy się również 
o  powiększenie  i  unowocześnienie  cmentarza  
w  Borszewicach.  Zajmuje  się  też  miejscami 
pamięci o żołnierzach obu wojen światowych. 

Osobnym  polem  społecznej  aktywności 
Pana Krzysztofa  są Ochotnicze  Straże  Pożar-
ne. Od 2002  roku  jest  członkiem OSP w Ba-
łuczu  i Okupie. W  latach 2006-2011 wchodzi 
w  skład Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP w Łasku, jest też członkiem Pre-
zydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego 
OSP w Łasku. I znów dba o poprawę bazy stra-
żaków, przyczyniając się do zakupu pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych  dla  druhów  w Anieli-
nie, Kolumnie i Teodorach. W 2007 i 2010 roku 
uczestniczy w  akcjach  ratowniczych,  koordy-
nując działania przeciwpowodziowe w  łaskiej 
gminie.

Silnie związany z wsią  i Kopyścią, w 2014 
roku  przewodniczy  komitetowi  obchodów  110. 
rocznicy  urodzin  Jana  Izydora  Sztaudyngera. 
Jest  to  wydarzenie  dużej  miary,  przypomina 
nie  tylko  o  związkach  poety  z  Kopyścią,  ale 
też  znakomicie  promuje  wieś.  Pan  Krzysztof 
doprowadza również do wydania drukiem nie-
publikowanych wcześniej utworów fraszkopi-
sarza w książce „Pogwarki o Kopyści”.

Jest  jeszcze  jedno  pole  dużej  aktywności 
Krzysztofa Nowakowskiego –  samorządy. Od 
2010 roku  jest  radnym Rady Powiatu Łaskie-
go, pełniąc funkcje przewodniczącego Komisji 
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Na 
jeszcze jedno zdjęcie kolegiaty
Myślałem, że już tak starego zdjęcia łaskiej 
kolegiaty nie uda się znaleźć, tymczasem 
dzięki życzliwej pomocy Zbigniewa Fran-
czukowskiego z Polanicy Zdroju otrzyma-
łem reprodukcję fotografii z 1908 roku, 
zamieszczonej w rzadkim dziś wydawnic-
twie „Historye cudownych obrazów Naj-
świętszej Maryi Panny w Polsce” autorstwa  
ks. Alojzego Fridricha. Wspomniany kon-
terfekt łaskiej świątyni znajduje się w 3 to-
mie tego wydawnictwa, które ukazało się 
drukiem w 1908 roku w Krakowie.

Wspomniane  zdjęcie  zasługuje  na  szcze-
gólną  uwagę,  bowiem  ukazuje  łaską  świątynię  
w  nietypowym  ujęciu.  Widać  na  nim  parkan, 
który  otaczał  kolegiatę,  w  tym  także  niewielki 
przykościelny cmentarz. Dziś zamiast solidnego 
ogrodzenia  możemy  tylko  oglądać  fundament 
parkanu, zresztą po kilkakrotnej przebudowie.

Uważny  Czytelnik  dostrzeże  także  liczne 
zmiany  w  elewacji  budowli.  Bo  choć  świąty-
nia powstała w pierwszej połowie XVI stulecia, 
była  wielokrotnie  przebudowywana.  Ostatnie 
zmiany w elewacji zaszły podczas rewaloryzacji 
świątyni w poprzedniej dekadzie.

Niedawno w tym cyklu publikowałem cen-
ną  fotografię  tejże  budowli  z  1910  roku.  Zna-
komita  jakość  tego  dokumentu  przeniosła  nas 
w  czasie  do  początków  XX  wieku,  ukazując 

nie tylko same mury świątyni, ale i ówczesnych 
mieszkańców, co jest dodatkowym walorem tej 
fotografii.

(Saw.)

Autorka  tekstu  jest Aleksandra Dopko, zaś 
zdjęcia – niektóre oryginalne i rzadko publiko-
wane –pochodzą z różnych zbiorów. Zwróciłem 
uwagę na zdjęcia m.in. podziemi kolegiaty wy-
konane  podczas  ostatniego  remontu  przez  jed-
nego z ówczesnych pracowników łaskiego ma-
gistratu, jako że ta podziemna część XVI-wiecz-
nego zabytku jest nieczęsto odwiedzana. Cenne 
są też zdjęcia świątyni z początku ubiegłego stu-
lecia, choć czasami mylnie datowane.

Historia  kolegiaty  ukazana  została  na  szer-
szym tle, dowiadujemy się sporo o prymasie Janie 
Łaskim, a także tragicznych losach budowli, której 
nie  omijały  pożary.  Na  szczęście  odbudowywa-
no  świątynię,  zmieniając przy okazji  jej wnętrze 
i dostosowując do nowej mody. Dziś dominuje ba-
rok, ale trzeba pamiętać, że przed wiekami była to 
świątynia gotycka, niepospolitej urody.

Czytelników zainteresują z pewnością spore 
cytaty z dawnych opracowań dotyczących kole-
giaty, m.in. księży Kołdowskiego i Augustynika. 
Tworzą one swoisty klimat i są cennym uzupeł-
nieniem dziejów świątyni. W książce znajdzie-
my też sporo opisów współczesnych zabytków 
znajdujących  się  w  tych  wiekowych  murach, 
m.in.  obrazów  i  rzeźb.  Wśród  tych  ostatnich 
są  prace  Stanisława Wolnowicza  –  wybitnego 
artysty  rzeźbiarza  pracującego  przez  sporo  lat 
w Łasku, którego dzieła można oglądać w wielu 
świątyniach choćby w woj. łódzkim.

łaskie sanktuarium
Ukazała się drukiem książka poświęcona kolegiacie

Miłośnicy Łasku otrzymali niedawno miły prezent w postaci książki „Sanktuarium Matki Bożej w Łasku”, wydanej staraniem 
parafii i jej gospodarza. Pozycja wydawnicza zasługuje na uwagę choćby z tego powodu, że skierowana jest nie tylko do wiernych,  
ale i miłośników zabytków, jako że pokazuje historię kolegiaty, a także ciekawe zdjęcia współczesne i te pożółkłe za starości.

Znaczna część książki poświęcona jest tema-
tyce dziś nieco zapomnianej, a dotyczącej kultu 
Madonny  i  historii  alabastrowej  płaskorzeźby 
znajdującej się w jednej z kaplic. Przy okazji au-
torka prostuje często powtarzany błąd: wizerunek 
Najświętszej Maryi Panny podarował Janowi Ła-
skiemu papież Klemens VII,  a  nie Leon X,  jak 
podaje wiele opracowań. Od 1612 r.  spisywano 
cuda  mające  tu  miejsce  za  wstawiennictwem 
Madonny,  cytowane w  książce  ze  starych  źró-
deł pisanych.  „Księga  łask”  to wyjątkowa  lek-
tura świadcząca nie tylko o pobożności naszych 
przodków, jest też znakomitą ilustracją obycza-
jowości.

Jak  przystało  na  tego  typu  wydawnictwo, 
znalazł się w nim także modlitewnik, co jest tak-
że swoistym nawiązaniem do tutejszej tradycji, 
wszak ksiądz Grzegorz Augustynik w jednej ze 
swoich książek, wydanych współcześnie w for-
mie  reprintu,  także  przybliżył  wiernym  teksty 
modlitewne.

I na koniec – rozdział „Kolegiata w fotogra-
fii”  uzasadniający  w  części  nazwanie  wydaw-
nictwa  albumem.  Na  kilkudziesięciu  stronach 
znalazły się najstarsze przekazy ikonograficzne 
kolegiaty,  a  także  współczesne  dobrej  jakości 
fotografie. Przed laty ukazał się już typowy al-
bum  poświęcony  kolegiacie,  ale  był  on  nisko-
nakładowy i raczej nieosiągalny, teraz natomiast 
licząca prawie 160 stron książka jest stosunko-

wo  tania.  Fotografie  dokumentują  też  zmiany, 
choćby wielki  remont  i  zmiany w  poprzedniej 
dekadzie. Ikonografia dokumentuje zmiany, ale 
też przypomina to, co działo się  tak niedawno, 
a już powoli znika z naszej pamięci.

Łaskiej parafii należą się słowa uznania za 
sfinalizowanie tego potrzebnego wydawnictwa. 
Stanowi ono cenne uzupełnienie opracowań po-
święconych  najcenniejszemu  zabytkowi  Łasku 
i historii grodu nad Grabią.

Na zakończenie z kronikarskiego obowiąz-
ku  przypomnijmy,  że  książkę firmuje  zarówno 
łaska  Parafia  Niepokalanego  Poczęcia  NMP 
i  św.  Michała Archanioła,  jak  i  lubelskie  wy-
dawnictwo JUT.

(RP)



a  następnie  przenosi 
się  do  podłaskiego 
Orchowa i zagospo-
darowuje  tamtejszą 
szkółkę.  W  1954 
roku  zamieszkuje 
w Orchowie.

Szkółka  drzew 
i  krzewów  w  tej 
miejscowości  jest 
nietypowa.  Wszyst-
kie  wyhodowane 
drzewa  sadzone  są 
wzdłuż  dróg,  wiele 
trafia  przed  budynki 
urzędów  i  do  repre-
zentacyjnych w tam-
tych  latach  parków, 
np.  Parku  Kultu-
ry  i  Wypoczynku 
w  Chorzowie.  Pan 
Maksymilian  pokazywał mi  też  zdjęcia,  na  których widać  było  oka-
załe  drzewa,  które  zawożono  do  stolicy  i  sadzono w  okolicy  Pałacu 
Kultury  i Nauki, wiele  też okazów ze  szkółki w Orchowie  trafiło do 
Zygier, gdzie posadzono je w pobliżu gigantycznego masztu radiowo-
-telewizyjnego. Okazuje się, że drzewka eksportowano też do Szwecji 
i Holandii. „Produkcja” w Orchowie była tak dobra i wydajna, że drze-
wami  obsadzano  także  drogi w  innych  rejonach  kraju, m.in. wzdłuż 
trasy Warszawa – Katowice.

Praca w szkółce dostarcza mu sporo satysfakcji, ale chyba najbar-
dziej cieszy się, gdy może upiększać zielenią bliski mu Łask. To z jego 
inicjatywy  powstają  oryginalne  oazy  zieleni  przy  łaskich  szkołach, 
świątyniach, w parku miejskim i na terenie jednostki wojskowej. Sam 
sadzi wiele drzew i krzewów, sam je dogląda przez lata. Choć stara się 
zarazić swoją miłością do przyrody łaską młodzież, nie ogląda się na 
nią  i  pielęgnuje  swoje  roślinki. Po  latach  jego dzieło kontynuują  już 
profesjonalni młodzi następcy, m.in. Krzysztof Nowakowski i Wioletta 
Rabenda.

Pan  Maksymilian  jest  społecznikiem  z  prawdziwego  zdarzenia. 
Oprócz troski o zazielenianie Łasku, znajduje też czas na działalność 
w wielu organizacjach, m.in. związkowych i zawodowych drogowców 
i  transportowców, należy do organizacji kombatanckiej, działa w To-
warzystwie Przyjaciół Łasku,  troszczy się  też o zabytki  jako członek 
PTTK. W  dowód  uznania  otrzymuje  wiele  odznaczeń  i  dyplomów, 
łącznie  z  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  ale  jak 
mówi, najbardziej liczy się ludzka życzliwość i pamięć.

M. Dąbkowski umiera 23 kwietnia 2001 roku. Odchodzi tak samo 
cicho jak żył. Dziś mało kto o nim pamięta. Spoczął na łaskim cmen-
tarzu. Jeszcze czasami starsi łaskowianie wspominają drobnego ener-
gicznego mężczyznę,  który  doglądał  zieleni  miejskiej.  Te  wspaniałe 
iglaki rozrosły się i wciąż zdobią Łask. Nie zamierzam namawiać rad-
nych i mieszkańców grodu nad Grabią, by uczcili pamięć Maksymilia-
na Dąbkowskiego nazwą którejś z ulic, ale przydałby się skwer imienia 
tego społecznika. Okazja ku temu się niedługo nadarzy – we wrześniu 
przypadnie 20 rocznica śmierci pana Maksymiliana.

Stanisław Barcz
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wielcy bezimienni? (4)

Tak  właśnie  było  z  Maksymilianem  Dąbkowskim,  który  zmarł 
w 2001 roku w wieku 89 lat. Pana Maksymiliana znałem dziesiątki lat 
i  ceniłem  go  za  pracowitość,  życzliwość  i  społeczne  zaangażowanie 
w upiększanie Łasku. Robił bardzo dużo, by na ulicach miasta pojawiła 
się piękna zieleń, dbał o nią nie pytając o zapłatę. Zapewne do dziś wie-
lu mieszkańców pamięta drobnego żwawego staruszka, który doglądał 
drzewek i krzewów, a przy okazji uczył młodzież szacunku do przyrody.

Pan  Maksymilian,  którego  przez  lata  nazywałem  ogrodnikiem 
miejskim,  choć  faktycznie  kogoś  takiego w  tamtych  latach  nie  było 
w  grodzie  nad  Grabią,  był  postacią  niezwykle  ciekawą.  Urodził  się 
17 kwietnia 1912 roku we wsi Jastrzębniki w Kaliskiem. W rodzinnej 
wsi kończy szkołę powszechną, a następnie rozpoczyna naukę zawo-
du ogrodnika, praktykując w wielu gospodarstwach, m.in. w Chwali-
bogowie k. Gniezna, Turku i Sieradzu. Pracując w majątku Mikulice, 
należącym wówczas do Wandy i Czesława Murzynowskich, otrzymuje 
któregoś dnia wezwanie do odbycia obowiązkowej służby wojskowej 
w  Krotoszynie.  Chłonny  wiedzy  kończy  szkołę  podoficerską  w  Po-
znaniu i szkołę dla podoficerów zawodowych w stolicy. Gdy wybucha 
wojna,  otrzymuje  przydział  do  1 Batalionu  jako  podoficer  sanitarny.  
12 września 1939 roku zostaje ranny w Czerchowie k. Łęczycy i dosta-
je się do niewoli. Trafia do szpitala dla jeńców polskich znajdującego 
się w w sieradzkim klasztorze sióstr urszulanek.

Na  szczęście  rany nie  są groźne  i  szybko  się goją, więc wkrótce 
jako  sanitariusz  spieszy  z  pomocą  innym  jeńcom.  22  stycznia  1940 
roku wywieziony zostaje do stalagu XXI A w Ostrzeszowie. Niemcom 
brakuje  rąk do pracy, więc wielu  jeńcom pozwalają  opuści  obóz,  by 
wsparli gospodarkę III Rzeszy. Dąbkowski trafia do majątku Biskupi-
ce, zarządzanego wówczas przez Niemców. Powierzają mu obowiąz-
ki  ogrodnika.  Dąbkowski  szybko  poznaje mieszkańców  okolicznych 
wsi i obserwuje tragiczną wprost sytuację Polaków. Wspiera okoliczną 
ludność warzywami i owocami, a ponieważ pracuje wśród Niemców, 
dowiaduje się o planowanych aresztowaniach i wywózkach na roboty 
do Rzeszy, ostrzega wielu mieszkańców, a ci po prostu „znikają”. Dąb-
kowski działa też w konspiracji pod ps. „Derna”.

Po zakończeniu wojny pan Maksymilian opuszcza majątek Bisku-
pice, który zostaje rozparcelowany i rozpoczyna się nowa karta dziejów 
tej miejscowości. Dąbkowski nie porzuca jednak ogrodnictwa i zatrud-
nia się w Rejonie Dróg Publicznych w Sieradzu, gdzie pracuje aż do 
1978  roku,  czyli  do  przejścia  na  emeryturę.  Jeszcze  zakłada  szkółkę 
drzew w Charłupi Małej, gdzie początkowo mieszkał wraz z rodziną, 

W długoletniej pracy dziennikarskiej spotykałem się czasami z bardzo dziwną 
reakcją rodzin ludzi zasłużonych dla miasta czy regionu. Trudno mi było wówczas 
zrozumieć tych, którzy nie chcieli, by pisano o ich krewnym. „Umarł, niech 
spoczywa w spokoju!” – usłyszałem kiedyś w odpowiedzi na moje nalegania, by rodzina podzieliła się wspomnieniami, 
udostępniła dziennikarzowi dokumenty czy inne pamiątki pozostałe po zmarłym. Odnosiłem wrażenie, że najbliżsi  
z jakiegoś nieznanego mi powodu na zawsze zamknęli księgę życia zmarłego i nie chcą jej otworzyć. Czy słusznie?

Maksymilian Dąbkowski

Maksymilian Dąbkowski podczas urządzania zieleni przed  
Szkołą Podstawową nr 1 w Łasku
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Czy  szczepionka  okaże  się  antidotum  na  koronawirusa?  -  pokaże 
czas. Nie mamy jednak wyboru, bo przecież wciąż nie ma skutecznego 
leku na  covid-19,  a  szczepionka  jest  jedyną nadzieją na  zahamowanie 
pandemii nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Stąd tak wiel-
ka presja na szczepienia.

Choć w kraju obserwuje się niewielkie zmniejszenie liczby zakażeń 
i zgonów, do optymizmu jeszcze bardzo daleko. Widać to także na pod-

koronawirus wciąż groźny
Lekceważenie pandemii koronawirusa sprawiło, że wiele osób nie poddało się w porę leczeniu, co przyniosło tragiczne 
skutki. Przyszło jednak opamiętanie i wyciąganie należytych wniosków, bo podczas rozpoczętego 15 bm. zapisywania 
na szczepienia pojawiło się bardzo dużo chętnych. A przecież tego dnia ruszyły zapisy dla seniorów.

stawie danych liczbowych w woj. łódzkim, gdzie w pierwszej połowie 
stycznia dzienne przyrosty zakażeń oscylowały między 300 i ponad 1000 
osób, zaś zgony kształtowały się średnio na poziomie 30 osób dziennie.

W  powiecie  łaskim  wg  danych  rządowych  w  pierwszej  połowie 
stycznia codziennie średnio przybywało ok. 7 osób zakażonych, zaś wal-
kę z koronawirusem przegrywała 1 osoba.

(p)

Kto może oddać osocze? Osoby w wieku 18-65 lat, które przechoro-
wały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), 
zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

-  28 dni od zakończenia objawów
- 18 dni od zakończenia  izolacji w przypadku osób, które przeszły 

zakażenie w sposób bezobjawowy.

32. blt: kolejni dawcy osocza
Kolejni żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oddali 15 bm. osocze w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie 
chorych na covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Dostępne wyniki wskazują,  że  przetaczanie  osocza  ozdrowieńców 
jest skuteczne i może pomóc chorym na COVID-19. Jeden dawca, jed-
norazowo  może  być  źródłem  leku  dla  trzech  pacjentów.  Jeżeli  jesteś 
ozdrowieńcem i chcesz oddać osocze krwi, skontaktuj się z najbliższym  
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Knop  dostrzegał  to  co  piękne  i  tkwiące 
korzeniami w naszej tradycji  i kulturze – stąd 
rysunek  łaskiej  Madonny  znajdującej  się  od 
wieków w kolegiacie, ale i kapliczki. Dostrzegł 
też piękno w urokliwym dworze w Ostrowie, 
a także w starej pompie znajdującej się na ła-
skim rynku. Nawet stary pomnik w rynku, któ-
ry przeszedł już do historii, dzięki rysownikowi 
zyskał na urodzie…

(P)

piórkiem j. knopa po łasku
Takich rysunków właściwie teraz nie ma. A przecież Łask jest wdzięcznym tematem dla wielu twórców. Jerzy 
Knop potrafił nie tylko znakomicie rysować starą i współczesną architekturę, ale też potrafił dostrzec jej 
twórców i źródła. Stąd rysunki kolegiaty, ale i pierwszego poety łaskiego – jak pisze we wstępie do niewielkiej 
książeczki „Z piórkiem po Łasku” Feliks Rajczak - Grzegorza Zdziewojskiego.
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Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które taki status posia-
dają.  Jednakże  nie  należy  zapominać  o  tych  lokalnych,  prowadzących 
działalność w poszczególnych gminach czy powiatach. 

Z licznej grupy organizacji społecznych działających w gminie Łask, 
tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 
2021 organizacjami uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:
1.  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42,
 98–100 Łask, numer KRS 0000178398 
2.  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 2020r. w rubryce „cel szczegóło-
wy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
3.  Stowarzyszenie  „Akcja  dla  Kolarstwa”,  ul.  Jodłowa  5/9,  98–100 
Łask, numer KRS 0000204657
4.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98–100 Łask, 
numer KRS 0000198329
5.  Stowarzyszenie Amazonek Łask  – Kolumna,  ul.  Łączna  1,  98–100 
Łask, numer KRS 0000346625 

bądźmy lokalni przekażmy
podatku dla opp z gminy łask

Doświadczenie prezesa i chęć pomocy w rozwiązaniu potrzeb lokalnej 
społeczności poprzez stworzenie świetlicy wiejskiej i lokum dla miejscowe-
go koła gospodyń przyczyniła się do podjęcia wraz z Zarządem OSP decyzji 
o przekazaniu w użyczenie gminy Łask na okres dekady  znacznej  części 
budynku. 

To milowy krok, który umożliwił zaplanowanie i prowadzenie remontu 
obiektu przez gminę przy początkowym ogromnym wkładzie własnym jego 
mieszkańców.  Wielkim  zrozumieniem  wykazali  się  radni,  zatwierdzając 
środki w budżecie na prace remontowe. Rolą sołtysa natomiast było przeko-
nać mieszkańców do jednomyślnego głosowania w sprawie przeznaczenia 
środków z funduszy sołeckich na ten właśnie cel. To mrówcza praca zapo-
czątkowana wcześniej, gdy podjęto działania w celu założenia Koła Gospo-
dyń zgodnie z nową ustawą z 2018  roku. Odzew społeczny przerósł naj-
śmielsze oczekiwania. Powstała najliczniejsza wiejska organizacja zrzesza-
jąca blisko 70 pań, co pretendowało KGW Teodory do zajęcia III-go miejsca 
w województwie łódzkim i pierwszego w powiecie łaskim pod względem 
liczebności jej członkiń.

Powód do dumy, a zarazem zmartwienie, gdzie panie mają prowadzić 
swoją  działalność  statutową  i  społeczną? Gdzie  będą mogły  się  spotykać 
i przygotowywać dożynkowe potrawy i kulinaria? Decyzja mogła być tylko 
jedna i najrozsądniejsza! Należy stworzyć zainteresowanym miejsce w jed-
nym obiekcie z możliwościami do funkcjonowania. 

Szybki odzew, a zarazem ukłon Zarządu OSP w stronę mieszkańców, 
poprzez oddanie w użyczenie znacznej część swojej własności na cele pro-

świetlica naszych marzeń
Piękna i wieloletnia tradycja funkcjonowania OSP w Teodorach przez pokolenia wypełniała życie lokalnej 
społeczności i jego aktywnych ochotników, druhów i druhen. To niewątpliwa zasługa zarządów OSP pod 
przewodnictwem Mirosława Chęcińskiego, który od ponad 30 lat pełni zaszczytną funkcję prezesa.

społeczne  został  bardzo  pozytywnie  odebrany  przez  burmistrza  Gabriela 
Szkudlarka, co w pierwszym możliwym po spełnieniu formalności czasie, 
skutkowało  rozpoczęciem prac  remontowych przez firmę Piotras. Nadzór 
merytoryczny nad przebiegiem prac to oczko w głowie zastępcy burmistrza 
Łasku Lidii Sosnowskiej.

Mieszkańcy w czynie  społecznym przepracowali kilkaset godzin, ob-
niżając  tym  sposobem  koszty wydatków  na  prace  przygotowawcze  i  po-
rządkowe wokoło obiektu i w samym budynku. Ogromne wsparcie udzielili 
lokalni przedsiębiorcy, m.in.: Tabor-Bogdan Janeczek, EMMA-Mieczysław 
Muszyński,  Mariusz  Stępień,  Henryk  Cybulski,  Łukasz  Cebulski,  Artur 
Gwis, bracia Piotr i Marcin Adamkiewicz, Jacek Podwysocki, Xella Teodory, 
Andrzej Adamiec  i zawsze niezawodni w sprawach społecznych państwo 
Małgorzata Kasperska-Stec z mężem Maciejem. To wielkie dzieło rodzące 
się z aktywnego działania przez ludzi i dla ludzi daje nam ogromną satysfak-
cję i powód do dumy. Nasze dzieci i młodzież będą miały gdzie się podziać, 
uczyć kultury i rozwijać. To chyba najlepsze, co my, dorośli, możemy dla 
nich zrobić!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy na każdym etapie prac poma-
gają i wspierają. W imieniu społeczności sołectwa Teodory, jak również so-
łectw ościennych: Aleksandrówka, Maurycy i Rokitnicy wypowiadam ma-
giczne słowo: dziękujemy! 

Sławomir Sobór,
sołtys sołectwa Teodory

Początkowe miesiące każdego roku to czas, w którym dokonujemy rozliczeń z fiskusem. Od kilku już lat w tym właśnie okresie istnieje 
możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. 

6.  Stowarzyszenie  Wspierania  Rozwoju  osób  niepełnospraw-
nych  „Krąg  Dobrych  Serc”,  ul.  Mickiewicza  6,  98-100  Łask,  
numer KRS 0000321325
7.  „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 
 98–100 Łask, numer KRS 0000344864 

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych or-
ganizacji możemy wesprzeć  jej  lokalną  działalność  statutową,  prowa-
dzoną na terenie naszej gminy. 

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce skła-
danego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, 
której chcemy przekazać 1% oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% 
należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy. 

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu do rozliczania 
podatków – PITax.pl Łatwe podatki, udostępnionego w ramach projektu 
„Wspieraj  lokalnie”, do którego w poprzednim roku przystąpiła gmina 
Łask.

Program dostępny jest na stronie internetowej gminy Łask. 
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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)

W  związku  z  panującą  pandemią,  w  celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, jak i usprawnie-
nia  pracy,  składane  wnioski  o  zwrot  podatku 
akcyzowego  muszą  być  kompletnie  wypeł-
nione,  wraz  z  wymaganymi  dokumentami.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na po-
danie  prawidłowego  numeru  konta  bankowe-
go, na które będzie dokonywany zwrot. 

Wnioski będą przyjmowane przez pra-
cowników od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30- 12.30 w Urzędzie Miejskim 
w Łasku, po wcześniejszym umówieniu ter-
minu pod nr. telefonu 43 676 83 21. 

zwrot podatku akcyzowego
Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 
2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza Łasku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.  

Do wniosku należy dołączyć:
1.  faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające 
zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., 
2.  oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności 
rolniczej  ze  wskazaniem:  formy  prawnej  be-
neficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, 
klasy działalności - klasa PKD, 
3.  dokument  wydany  przez  kierownika  biura 
powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Mo-
dernizacji  Rolnictwa  zawierający  informacje  
o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych by-
dła będącego w posiadaniu producenta rolnego,

 4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, rów-
nież te zarejestrowane.

Limit  zwrotu  podatku  akcyzowego w  2021  r. 
wynosi  100,00  zł  (100  l  x  1,00  zł  x  ilość  ha 
użytków rolnych) oraz 30,00 zł (30 l x 1 zł x 
średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 
1-30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 

Wzory  dokumentów  znajdą  Państwo  na 
stronie www.lask.pl

Wydział  Oświaty,  Kultury,  Promocji  i  Spraw 
Społecznych  Urzędu  Miejskiego  w  Łasku 
przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowa-
niu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoho-
lizmowi, do 31 stycznia 2021  r. należy uiścić  
I  ratę  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 
oraz  należy  złożyć  oświadczenie  o  wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020.

pierwsza rata
W  przypadku  niezłożenia  oświadczenia 

w  terminie,  tj.  do  31  stycznia  2021  r.,  przed-
siębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności 
w  terminie  30  kolejnych  dni,  przy  czym  jest 
wówczas  zobowiązany  do  dokonania  opłaty 
dodatkowej  w  wysokości  30%  opłaty  należ-
nej za korzystanie z zezwoleń w danym roku 
kalendarzowym.  Niezłożenie  oświadczenia  
i niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w wy-
mienionym  terminie  spowoduje  wygaśnięcie 
zezwoleń. 

Druk  oświadczenia  o  wartości  sprzedaży 
napojów  alkoholowych  za  rok  2020  -  do  po-
brania  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  (pokój 
100,  parter)  w  Urzędzie  Miejskim  w  Łasku, 
ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask, lub na BIP 
Urzędu Miejskiego w Łasku,  zakładka KAR-
TY  USŁUG  Urzędu  Miejskiego  w  Łasku  – 
Wydział  Oświaty  Kultury  Promocji  i  Spraw  
Społecznych.

Burmistrz  Łasku  informuje,  że  termin  wnie-
sienia opłaty od posiadania psów za rok 2021 
upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku. Opła-
ta od posiadania  jednego psa w kwocie 48  zł 
płatna  jest  jednorazowo  bez wezwania  na  ra-

opłata od posiadania psów
chunek: Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 
3288 1111 0000 2807 7365.

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Łasku przypomina o terminie 
wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wie-
czyste gruntów, który upływa z dniem 31 mar-
ca 2021 r. Wysokość opłaty rocznej za rok 2021 
pozostaje bez zmian.

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności, w odniesieniu 
do nieruchomości oddanych na cele mieszkaniowe, 
płatne  są  do  31 marca  br. Wysokość  opłaty  prze-
kształceniowej za rok 2021 pozostaje bez zmian.

Opłaty  należy  wpłacać  na  rachunek  gmi-
ny  Łask  w  Banku  PEKAO  S.A.I.O/  ŁASK  
91  1240  3288  1111  0000  2807  7365.  Infor-
macje  w  przedmiotowej  sprawie  można  uzy-
skać  pod  numerem  telefonu:  43  676-83-40,  
43 676-83-41, 43 676-83-54.

Gdy  pojawił  się  większy  śnieg,  mieszkańcy  
ze  zdumieniem  odkryli  śniegowe  rzeźby  na 
„Witamince”.  Nieznany  twórca  ulepił  męż-
czyznę siedzącego na murku, pojawiły się  też 
zwierzątka.  Kogo  zimowy  puch  zainspirował 
do tworzenia rzeźb?

Żywot tych nietypowych ozdób okazał się 
krótkotrwały,  bo  komuś  najzwyczajniej  prze-
szkadzały i zniszczył niektóre. A szkoda, czyż-
by  jakiś  „esteta”  uważał,  że  skoro w mieście 
nie ma ani  jednej  rzeźby z prawdziwego zda-
rzenia, to tak ma być na wieki…

(pe)
Fot. Lask online

opłaty za użytkowanie 
wieczysterzeźbiarz z fantazją
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Był  absolwentem  Państwowej  Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Najchęt-
niej malował pejzaże, ale też i portrety, kwiaty, 
kompozycje figuralne. Jak pisał o nim Andrzej 
Grun, tworzył przede wszystkim to, co widział 
i przeżył. Po powrocie z Jugosławii, gdzie zo-
baczył  inne  słońce  i  światło,  zaczął malować 
zupełnie  inaczej.  Dla  niego  czymś  najdosko-
nalszym, z czym się zetknął, była natura.

Cichy i skromny, z pozoru jakby nieobec-
ny,  uprawiał  wiele  technik  i  dyscyplin.  Po-
ciągała  go  rzeźba.  Twierdził,  że  wszystko  co 
tworzy,  jest  niedoskonałe,  że  wiele  mógłby 
wyrazić za pośrednictwem innych technik. Był 
przekonany, że rzeźba może pokazać psychikę 
człowieka lepiej, a z pewnością inaczej niż ob-
raz na płótnie.

ireneusz olszewski – malarz światła i emocji
Dziesięć lat temu, 18 stycznia 2011 roku w wieku 81 lat zmarł znakomity malarz Ireneusz Olszewski. Choć urodzony 
na ziemi łaskiej i przez lata bezustannie tęskniący do nadgrabiańskich krajobrazów, większość życia związał  
z Łodzią. Mieszkał przy ulicy Gdańskiej, a na Retkini miał swoją pracownię malarską. 

Maluchy  zapoznały  się  z  informacja-
mi,  które  znajdują  się  na  tablicach  stojących 
wzdłuż  wijących  się  serpentyną  dróżek,  do-
tyczących  np.  zwierząt  oraz  roślin  pobliskich 
lasów, historii powstania miasta – ogrodu Ko-
lumny  oraz  zasad  bezpiecznego  zachowania 
w  lesie.  Zgadywały  też  nazwy  grzybów,  krę-
cąc specjalną kostką z  ich ilustracjami, dzięki 
czemu utrwaliły sobie, które z nich są jadalne, 
a których należy się wystrzegać. 

Dzieci  zakręciły  również  przyrodniczym 
kołem,  ukazującym  im  owoce  leśne,  które 
mogą  znaleźć  i  przekąsić  podczas  długiego 
spaceru po leśnych zakamarkach.

M.W., J.K.

przedszkolaki na leśnym skwerze
Dzieci z grupy „Wiewióreczki” oraz „Motylki” wybrały się na spacer w celu poznania najnowszej atrakcji  
na terenie rodzimej Kolumny - ścieżki edukacyjnej na Leśnym Skwerze przy dworcu PKP. 

Przekazane do muzealnego archiwum dwie fo-
tografie  najprawdopodobniej  dotyczą  historii 
Bałucza. Na jednej z nich fotograf upamiętnił 
grupę  uczniów  przed  budynkiem  szkoły,  na 
drugiej  -  strażaków OSP Bałucz. Do  tej  pory 
kilka osób z okolic Bałucza oglądało te zdjęcia 
i miało duże wątpliwości co do wiarygodności 
ich opisu. Dlatego zwracamy się z prośbą o po-
moc. Może ktoś z Państwa posiada wiedzę, któ-
ra na 100% potwierdzi  te  informacje bądź  im 
zaprzeczy. Kontakt: tel. 43 821 70 62, e-mail: 
biblioteka_lask_muzeum@wp.pl lub osobiście 
w siedzibie Muzeum, pl. 11 Listopada 7.

Lidia Olszewska, MHŁ

W „Galerii  pod Korabiem” w  Łasku  nie-
jednokrotnie  prezentowano  jego  obrazy. 
Wzbudzały zainteresowanie, bo Olszewski był 
mistrzem  światła  i  emocji.  Zapewne  dlatego 
obrazy jego są dziś poszukiwane i cenione.

(P)
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