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Mimo panującej wciąż pandemii, uroczysta sesja zgromadziła wielu 
mieszkańców z Radą Miejską na czele z jej przewodniczącym Rober-
tem Bartosikiem, a także burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem. Wśród 
gości było wielu parlamentarzystów reprezentujących różne opcje poli-
tyczne, wchodzących w skład Komitetu Obchodów Jubileuszu Nadania 
Praw Miejskich Łaskowi, posłowie: Agnieszka Hanajczyk, Dariusz Joń-
ski, Marek Matuszewski, Piotr Polak, Paweł Rychlik i Tadeusz Woźniak, 
a także senator Maciej Łuczak. Nie zabrakło też przedstawicieli władz 
wojewódzkich: przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwo-
ny Koperskiej i radnej Sejmiku Jolanty Zięby Gzik oraz przedstawicie-
la wojewody Marcina Buchali, a także powiatu: starosty łaskiego Piotra 
Wołosza i wicestarosty Teresy Wesołowskiej. Przybyli też przedstawicie-

INAUGURAcJA OBcHODÓW 600-LEcIA 
NADANIA PRAW MIEJSKIcH ŁASKOWI
Taki jubileusz zdarza się tylko raz. Obchody okrągłej rocznicy 600-lecia nadania Łaskowi praw miejskich zainaugurowano 
10 stycznia br. w Łaskim Domu Kultury. Przez cały rok różnorodne wydarzenia przypominać będą ten przełomowy 
w dziejach grodu nad Grabią moment, a także wielowiekowe dzieje miasta, jego rozwój i losy mieszkańców.

le gmin powiatu łaskiego: wójt Sędziejowic Dariusz Cieślak, wójt Wi-
dawy Michał Włodarczyk i wójt Wodzierad Renata Szafrańska, a także 
zastępca dowódcy 32. BLT płk Krzysztof Bień, komendant Żandarmerii 
w Łasku mjr Dariusz Rozkosz, komendant powiatowy PSP st. brygadier 
Piotr Rudecki, dziekan dekanatu łaskiego ks. Jarosław Wojtal, będący 
też członkiem wspomnianego Komitetu Honorowego, byli również re-
prezentanci lokalnych stowarzyszeń i organizacji oraz przedsiębiorców. 

Odczytano przesłania, jakie nadesłali listownie Honorowi Obywate-
le Gminy, a jednocześnie członkowie Komitetu Honorowego: abp Wła-
dysław Ziółek i profesor Marian Marek Drozdowski, dzięki filmowi do 

zebranych przemówił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, przekazując 
mieszkańcom Łasku najlepsze życzenia z okazji jubileuszu.

We wspomnianych listach i przesłaniu wojewody padło sporo ser-
decznych słów pod adresem współczesnych mieszkańców, nawiązują-
cych jednocześnie do dziedzictwa dziejowego, szczególnie będących 
swoistym testamentem najsławniejszego z synów tej ziemi Jana Łaskie-
go - kanclerza wielkiego koronnego i prymasa Polski. Do tych słów na-
wiązywali potem w wypowiedziach parlamentarzyści, akcentując przede 
wszystkim wielowiekowe budowanie wspólnoty lokalnej.

Otwierający sesję przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik 
przypomniał, że we wrześniu 1422 roku Łask otrzymał prawa miejskie 

od króla Władysława Jagiełły, a obchody 600-lecia tej rocznicy w uro-
czysty sposób wpłyną na umocnienie lokalnej tożsamości. Z kolei bur-
mistrz Gabriel Szkudlarek w nawiązaniu do historii miasta wspomniał, 
że dzięki mieszkańcom Łask od lat odnosi liczne sukcesy, jak choćby ten 
z 2013 roku, gdy zdobył I nagrodę w kraju za najlepiej zrewitalizowaną 
przestrzeń publiczną, obecnie chlubi się nowoczesną oczyszczalnią ście-
ków, wkrótce oddana zostanie do użytku po rewitalizacji kamieniczka 
przy pl. 11 Listopada 1, przeznaczona na siedziby dla lokalnych organi-
zacji i stowarzyszeń. Współczesny Łask to także miasto róż, zagłębie sto-
larki budowlanej, a wreszcie miejsce służby znakomitych pilotów F-16 
oraz Żandarmerii Wojskowej.



„RÓżE PRzEDSIęBIORczOścI” 
DLA NAJLEPSzYcH
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Nagroda gospodarcza „Róża Przedsiębiorczości” przyznawana 
jest od roku 2015. W dotychczasowych pięciu edycjach uhonorowano  
15 firm działających w gminie Łask. Oto laureaci 6. i 7. edycji. 

NaGrODy BurmisTrza ŁasKu 
„róża PrzeDsięBiOrczOści 2020”

W kategorii Handel – Przedsiębiorstwo Handlowe „metalbud” – 
ewa i zdzisław Krakowscy

„Metalbuid” to rodzinna firma założona w 1998 r. Od początków 
działalności związana z szeroko rozumianą branżą budowlaną. Pierwsza 
siedziba mieściła się przy ul. Słowackiego 13 w Łasku. W odpowiedzi na 
potrzeby lokalnego rynku firma sukcesywnie rozszerzała swoją działal-
ność, co wymagało kolejnych zmian lokalizacji. Obecnie firma zaprasza 
swoich klientów do nowoczesnego, okazałego sklepu przy ul. Warszaw-
skiej 131 na os. „Przylesie”.

Na przestrzeni niemal 24 lat „Metalbud” zaopatrywał setki prywat-
nych inwestycji, począwszy od materiałów na budowę domu, po pro-
dukty wykończeniowe. Współpracuje również z największymi dewelo-
perami. Dzięki nawiązaniu w 2020 r. umowy z Bricomarche, jak rów-
nież całkowitej przebudowie konceptu handlowego, „Metalbud” rozsze-
rzył swoją ofertę o nowe kategorie, co dało w ofercie sprzedaży niemal 
30.000 produktów. 

Podczas uroczystej sesji rady miejskiej Łasku w dniu 10 stycznia br. odbyło się także wręczenie Nagród Gospodarczych Burmistrza 
Łasku „róża Przedsiębiorczości”. z powodu pandemii koronawirusa w ubiegłym roku nie odbyło się wręczenie tych nagród, dlatego 
teraz uhonorowano laureatów edycji za 2020 rok i za rok 2021. Jak stwierdziła sekretarz gminy Beata mielczarek, wręczenie tych 
nagród jest wyrazem uznania władz dla przedsiębiorców przyczyniających się do rozwoju i promocji miasta.

Firma była wielokrotnie wyróżniana za swoje wyniki sprzeda-
ży przez znane marki budowlane, jak np. Xella, Libet, Knauf, Mapei, 
Kerakoll. Firma wśród największych wartości przedsiębiorstwa uznaje 
kapitał ludzki. Jej pracownicy to wykwalifikowana i doświadczona ka-
dra. Niektórzy są z nią nieprzerwanie od ponad 20 lat, a w połączeniu 
z młodą, szybko uczącą się częścią nowej kadry, gwarantują dynamiczny  
rozwój na rynku klientów indywidulanych i biznesowych. 

Panu
robertowi majczykowi

radnemu rady Powiatu Łaskiego
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powody śmierci

mamy
starosta z zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący rady z radnymi  
Powiatu Łaskiego

Pracownicy starostwa Powiatowego 
w Łasku

Pani 
Beacie Pokorskiej-Galowicz

Dyrektor zespołu szkół 
mundurowo-Technicznych w Ostrowie

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powody śmierci

BraTa
starosta z zarządem Powiatu Łaskiego 

Przewodniczący rady 
z radnymi Powiatu Łaskiego

Pracownicy starostwa Powiatowego 
w Łasku

Pani
monice Biniek

inspektorowi urzędu stanu cywilnego 
w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TaTy
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami urzędu miejskiego 

w Łasku oraz
Przewodniczący i radni rady miejskiej 

w Łasku

Wicewojewoda pogratulował na-
grodzonym. Podkreślił, że jest to nie 
tylko sposób docenienia, ale również 
podziękowania za trud ich codziennej 
pracy.

Wyróżnienia odebrali:
1.  Ewa Bednarek-Czujko
2.  Andrzej Dejnarowicz
3.  Anita Dylik
4.  Renata Fidyk
5.  Bogumiła Gajda
6.  Jadwiga Kurkowska
7.  Beata Mielczarek

ODzNAczENIA DLA ŁASKIcH SAMORząDOWcÓW

8.  Małgorzata Nicińska
9.  Aleksandra Olejniczak
10. Edwarda Szmigielska
11. Małgorzata Śliwakowska
12. Lilia Ślusarczyk-Grącka
13. Beata Szukalska
14. Małgorzata Jochymczak
15. Mariusz Koper
16. Agnieszka Tyluś
17. Małgorzata Dębska-Ksyta
18. Małgorzata Gawlikowska
19. Julita Skurpel
20. Izabela Smażek

Wicewojewoda łódzki Karol młynarczyk wręczył zasłużonym 
pracownikom urzędu miejskiego w Łasku oraz miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łasku medale nadane 
przez prezydenta rP za Długoletnią służbę.
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zDANIEM BURMIStRzA

INAUGURAcJA OBcHODÓW 600-LEcIA 
NADANIA PRAW MIEJSKIcH ŁASKOWI

Do 600-letnich dziejów miasta nawiązy-
wało również wystąpienie łaskiego historyka, 
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 Łuka-
sza Mikły. Przedstawione przez niego dzie-
je Łasku „w pigułce” zaakcentowały mocno 
wkład mieszkańców w rozwój miasta, także 
tych, którzy rozsławili je zarówno w kraju, jak 
i poza granicami.

Osobny punkt uroczystej sesji Rady Miej-
skiej poświęcony został uhonorowaniu najlep-
szych firm w Łasku „Różą Przedsiębiorczości” 
za 2020 i 2021 rok. O tej prestiżowej nagro-
dzie i laureatach piszemy w osobnym artykule.  
Na zakończenie uroczystej sesji odbył się 

koncert zespołu znakomitego akordeonisty 
rodem z Łasku, dra sztuki Michała Gajdy. 
Od lat kształci on młodych muzyków stu-
diujących w poznańskiej Akademii Muzycz-
nej, jednocześnie koncertuje w kraju i poza 
jego granicami, wszędzie odnosząc sukcesy 
i zdobywając nagrody w konkursach. Piękne 
wykonania utworów na łaskiej scenie nagro-
dzone zostały hucznymi brawami i bisowa-
niem. Była to niewątpliwie uczta duchowa 
dla mieszkańców grodu nad Grabią, tym bar-
dziej cenna, gdyż w wykonaniu młodego uta-
lentowanego łaskowianina.

(P)
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JuBiLeusz
Kilka tygodni temu oglądałem program te-

lewizyjny o Nieborowie. W pałacu znajduje się 
bogata biblioteka. Jest wiele kosztownych, wy-
jątkowych ksiąg. Wśród wielu pereł jest jedna 
absolutnie wyróżniająca się i najcenniejsza – to 
Statut Jana Łaskiego z 1506 r. Miło mi było to 
słyszeć. Przypomnijmy, że Statut J. Łaskiego to 
zbiór wszystkich praw obowiązujących w kró-
lestwie polskim. W bieżącym roku będzie wie-
le informacji o przeszłości Łasku, dlatego tego 
wątku nie będę kontynuował.

10 stycznia uroczystą sesją Rady Miej-
skiej zainaugurowaliśmy obchody Jubileuszu 
nadania praw miejskich naszemu miastu. Ze 
względu na pandemię ograniczyliśmy liczbę 
gości. Wypada jednak zauważyć, że zaproszeni 
goście dopisali znakomicie, a wśród nich po-
słowie na Sejm RP: Agnieszka Hanajczyk, Da-
riusz Joński, Marek Matuszewski, Piotr Polak, 
Paweł Rychlik, Tadeusz Woźniak, a także se-
nator RP Maciej Łuczak. Wszyscy wymienieni 
Państwo są członkami Komitetu Honorowego 
Obchodów Jubileuszu 600–lecia Nadania Praw 
Miejskich Łaskowi. Władze samorządowe wo-
jewództwa reprezentowała przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Ko-
perska oraz radna tegoż Sejmiku Jolanta Zięba 
Gzik, natomiast w imieniu wojewody łódzkie-
go udział w uroczystości wziął Marcin Bucha-
li, doradca wojewody. Duchowieństwo repre-
zentował dziekan dekanatu łaskiego ks. Jaro-
sław Wojtal – członek Komitetu Honorowego, 
podobnie jak starosta łaski Piotr Wołosz. Byli 
przedstawiciele służb mundurowych: Wojska 
Polskiego płk Krzysztof Bień - zastępca do-
wódcy 32. BLT oraz mjr Dariusz Rozkosz - 

We wrześniu 1422 r. wielki król Polski Władysław Jagiełło nadał Łaskowi prawa miejskie. Warto podkreślić, 
że wydarzenie to miało miejsce na jeden rok przed nadaniem praw miejskich Łodzi (1423 r.). miasto rozwijało 
się, zwłaszcza kiedy było własnością zasłużonego dla Polski rodu Łaskich. Najwybitniejszy przedstawiciel 
rodu kanclerz wielki koronny i prymas Polski Jan Łaski, dodajmy - wybitny mąż stanu, wybudował piękną 
kolegiatę, która nadal jest naszą chlubą, a także w 1515 r. sprowadził do Łasku płaskorzeźbę matki Bożej 
Łaskiej, będącą od wieków celem pielgrzymek i ważnym dziełem sztuki uznawanym za najcenniejszy 
zabytek późnego włoskiego renesansu w Polsce.

komendant Żandarmerii w Łasku, Państwowej 
Straży Pożarnej st. brygadier Piotr Rudecki – 
komendant Powiatowy PSP, Policji – komisarz 
Dominik Rychłowski. Zaszczycili nas swoją 
obecnością wójtowie ościennych gmin: Rena-
ta Szafrańska - wójt gm. Wodzierady, Dariusz 
Cieślak - wójt gm. Sędziejowice, Michał Wło-
darczyk - wójt gm. Widawa. W uroczystości 
uczestniczyli także przedstawiciele łaskich sto-
warzyszeń i organizacji, przedstawiciele firm, 
przedsiębiorcy.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,  
iż udział w pracach Honorowego Komitetu 
osób z niekwestionowanym autorytetem, do-
świadczeniem, fachowością, wiedzą uświetnia 
Jubileusz oraz podnosi jego prestiż i znaczenie.

 Odtworzono przesłanie Tobiasza Bocheń-
skiego, wojewody łódzkiego (współprzewod-
niczącego Honorowego Komitetu) do miesz-
kańców Łasku. Przemawiało wielu mówców, 
odczytano listy okolicznościowe Honorowych 
Obywateli Łasku i jednocześnie członków Ko-
mitetu Honorowego arcybiskupa Władysława 
Ziółka i członka PAN prof. Mariana Marka 
Drozdowskiego. Padło wiele ciepłych słów 
pod adresem miasta i jego mieszkańców. Pan 
wojewoda m.in. powiedział: Jesteście jednym 
z najważniejszych miast naszego województwa, 
a z pewnością jednym z najistotniejszych i naj-
sławniejszych w przeszłości. Możecie chlubić 
się wielkimi obywatelami, jak choćby Jan Ła-
ski, jedna z najważniejszych postaci polskiej 
państwowości XVI wieku. kanclerz wielki ko-
ronny i prymas./.../W dzisiejszych czasach je-
steście sławni nie tylko z róż, ale również 
z tego, iż macie bazę lotnictwa, która broni 
przestrzeni powietrznej całej Europy Wschod-

niej i całej wschodniej flanki NATO. Jakże miło 
było słyszeć i takie słowa: miasto Łask /.../
dobrzy samorządowcy, którzy potrafią w nie-
łatwych czasach politycznych zaprosić wszyst-
kich, wszystkie partie do jednego stołu i pro-
sić, aby współpracowali ze sobą i promowali 
Łask. I ostatni cytat: Chciałbym pogratulować 
władzom miasta, ale przede wszystkim miesz-
kańcom tej wielosetletniej historii i budowania 
wspólnoty lokalnej, która jest tak ważna i nie-
zwykle dziś preferowana, jeśli chodzi o system 
państwowy. Ponieważ nie mam możliwości 
cytowania wszystkich mówców nie wskazuję 
autorów cytowanych wypowiedzi. Podkreślę 
jednak, że niezwykle cenne były zobowiązania 
dotyczące wsparcia naszych działań na rzecz 
dalszego rozwoju Jubilata – Łasku.

Na koniec jeszcze raz – wraz z przewodni-
czącym Rady Miejskiej - dziękujemy Wszyst-
kim Państwu za udział w tej ważnej dla naszej 
społeczności uroczystości, za życzliwość i de-
klarowane wsparcie.

DOBra WiaDOmOśĆ
11 stycznia odebrałem symboliczny czek 

na kwotę 825.900 zł w ramach programu cy-
frowa gmina, z przeznaczeniem na sprzęt i pro-
gramy informatyczne. Są to pieniądze unijne 
przyznane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Cze-
ki wręczali: sekretarz stanu w wymienionym 
ministerstwie, wojewoda łódzki i marszałek 
województwa. Pieniądze się przydadzą. Oby 
więcej takich dobrych informacji.

13 stycznia 2022 r.   
Gabriel szkudlarek
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Gmina Łask utworzyła rachunek bankowy 
przeznaczony do wpłat na jubileusz 600-le-
cia nadania praw miejskich Łaskowi. Zebrane 
środki zostaną wykorzystane na organizację 

Łask świętuje swoje 600-lecie. Z tej okazji za-
planowano wiele wydarzeń, które uświetnią ten 
jubileusz. Już 26 lutego na placu 11 Listopada 
czekać będzie na Was Łaski Pączek. W godzi-
nach 11-14 koła gospodyń wiejskich zaoferują 
wszystko, co najlepsze - wspaniałe słodkości 
i nie tylko. Będzie oczywiście niespodzianka. 
Gmina Łask rozda mieszkańcom 600 przepysz-
nych pączków! Tego dnia nikt nie będzie liczył 
kalorii. Zapraszamy!

mJ

I  t Y  MOżESz  zOStAć 
WSPÓŁORGANIzAtOREM 
JUBILEUSzU 600-LEcIA ŁASKU

ŁASKI PączEK

różnorodnych wydarzeń zaplanowanych na 
cały rok 2022.
Nr konta: 06 1240 6292 1111 0011 1039 7806

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

startujemy z naborem wniosków 
na dotację dla budowy przyłączy do 
kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców 
gminy Łask.

Planujemy złożyć wniosek do Wojewódz-
kiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi o dotację w ramach 
programu priorytetowego „Wykonanie pod-
łączeń kanalizacyjnych - II edycja” mające-
go na celu wsparcie wykonania przyłączeń 
do kanalizacji przez mieszkańców, czego 
efektem będzie m.in. spełnienie przez sa-
morządy wymogów dyrektywy „ściekowe”  
91/271/EWG.

Wszystkich chętnych nieprzyłączonych 
i niezdecydowanych zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: tech@mpwik-lask.pl lub pod nr tele-
fonu: 43 675-51-43 w godz. od 7 do 15.

MPWiK CZEKA NA WNIOSKI
Co można zyskać? WFOŚiGW w Łodzi 

udzieli dotacji do budowy instalacji w wysoko-
ści do 70% kosztów kwalifikowanych, tj. robót 
budowlano-montażowych - szczegóły w regu-
laminie.

Nabór wniosków prowadzimy w terminie: 
17 stycznia - 15 marca 2022 roku. Wnioski 
składamy w siedzibie Spółki.

Regulamin naboru oraz niezbędne dokumen-
ty dostępne na stronie: www.mpwik-lask.pl

Informacje dotyczące naboru w WFOŚiGW 
w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Pula środków w WFOŚiGW w Łodzi ogra-
niczona, dlatego nie zwlekajmy z decyzją na 
ostatnią chwilę.

Zapraszamy!
mariusz sowiński

prezes zarządu mWiK w Łasku

sesJe – najbliższa sesja Rady Miejskiej 
w Łasku odbędzie się 9 lutego br. Radni zajmą 
się m.in. dofinansowaniem doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, siecią szkół w gminie 
oraz zmianą statutu Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Z kolei obrady Rady Powiatu zaplanowano 
na 27 stycznia (godz. 8.30, sala konferencyjna 
Starostwa przy ul. Południowej). W porządku 
obrad znalazło się m.in.: uchwalenie zmian 
w budżecie na 2022 r., sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania łaskiego szpitala w III kwarta-
le 2021 r., ocena stanu bezpieczeństwa w po-
wiecie w 2021 r.

159 LaT Temu wybuchło Powstanie 
Styczniowe, w którym brało udział wielu miesz-
kańców ziemi łaskiej. Z okazji tej rocznicy w Sę-
dziejowicach, gdzie rozegrała się jedna z nielicz-
nych zwycięskich bitew podczas tego zrywu po-
wstańczego, odbyły się uroczystości rocznicowe 
z udziałem m.in. posłów Piotra Polaka i Pawła 
Rychlika, a także przewodniczącej Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego Iwony Koperskiej, władz 
lokalnych i przedstawicieli szkół. 

POżeGNaNie GeNeraŁa – 20 grud-
nia 2021 r. w 31. BLT odbyło się pożegnanie 
z garnizonem Poznań dowódcy 2. Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Irene-
usza Nowaka, wcześniej dowódcy 32. BLT.  
3 stycznia br. objął on obowiązki szefa Zarzą-
du Wojsk Lotniczych – zastępcy inspektora Sił 
Powietrznych. Z dniem 1 lutego br. obowiąz-
ki nowego dowódcy 2. SLT obejmie płk pil.      
Tomasz Jatczak, b. dowódca 32. BLT. 

samOcHODy dla OSP w powiecie ła-
skim – tylko 2 jednostki otrzymają dofinanso-
wanie państwa na zakup samochodów ratowni-
czo-gaśniczych w 2022 roku - w Maleni (gm. 
Buczek) i Kwiatkowicach (gm. Wodzierady. 
W obu przypadkach będą to pojazdy ciężkie. 
Łącznie w woj. łódzkim dofinansowanych zo-
stanie ok. 40 pojazdów, zaś w kraju – 456.

NOWi POLicJaNci – 11 bm. łódzki 
garnizon policji zasiliło 150 nowych funkcjo-
nariuszy, w tym 57 policjantek. Rotę ślubowa-
nia złożyło też 4 funkcjonariuszy, którzy będą 
pracować w Łasku. W ubiegłym roku chęć pra-
cy w policji w Łódzkiem zgłosiło 1100 osób, 
ale zatrudnienie zyskało tylko 572. Obecnie 
w policji w województwie pracuje ponad 6 tys. 
funkcjonariuszy.

sTuDNióWKa uczniów ZSO w Kolum-
nie odbyła się 8 stycznia. Życzenia przyszłym 
maturzystom złożył burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek i wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Sylwester Florczak. Młodzież bawiła się 
znakomicie do białego rana. Bal studniówkowy 
odbył się również w ZSR w Sędziejowicach.

PLasTycy amaTOrzy nie śpią zi-
mowym snem, wprost przeciwnie tworzą i to 
z wielkim zapałem. W „Galerii pod Korabiem” 
otwarto wystawę prac malarskich Stowarzy-
szenia Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej.  
57 prac, wielki potencjał artystyczny i orygi-
nalne patrzenie na otaczający świat…
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Budżet zakłada dochody w wysokości 111.191.590,00 zł, w tym 
dochody majątkowe w kwocie 2.783.961,00 zł oraz dochody bieżące 
w kwocie 108.407.629,00 zł, wydatki w wysokości 127.536.283,16 zł, 
w tym wydatki majątkowe w kwocie 17.456.168,35 zł oraz wydatki bie-
żące w kwocie 110.080.114,81 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 
w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz planowane 
wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z pod-
jętymi uchwałami Rady Miejskiej w Łasku na rok 2022.

Projekt budżetu był determinowany nowymi zasadami zawartymi 
w „Polskim Ładzie”, które miały odzwierciedlenie w dochodach z tytułu 
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.320.000,00 zł 
mniej niż pierwotnie zakładano w WPF na rok 2022 oraz zmienionymi 
zasadami dotyczącymi programu „500+”, przypomnijmy od czerwca 2022 
roku, program będzie realizowany przez ZUS, a nie przez gminy). Ważną 
kwestią dotyczącą równoważenia budżetu w 2022 roku jest poziom wydat-
ków bieżących, które określone na początek roku na 110.080.114,81 zł, przy 
wzroście wynagrodzeń oraz cenie usług z rosnącą inflacją będą trudne do 
zachowania na planowanym poziomie i prawdopodobnie będzie koniecz-
ność ich wielokrotnego modyfikowania, aby zapewnić wykonanie podsta-
wowych zadań, jakie ciążą na gminie.

Dochody z podatków oraz innych znaczących pozycji dochodowych 
w budżecie 2022 roku kształtują się następująco:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła-
canego w formie karty podatkowej  80.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości  14.400.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego  507.000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego  95.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych  690.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  1.480.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
  i opłat   42.000,00 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) 
 77.800,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej  370.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  20.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  735.000,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.620.010,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  926.030,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości  750.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa  26.845.784,00 zł.

Gmina Łask jako podmiot organizujący odbiór odpadów komunal-
nych od mieszkańców, w budżecie po stronie dochodów przyjęła kwo-
tę 9.405.043,00 zł zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkań-
ców oraz planowanym wzrostem opłaty od dnia 1.01.2022 r. Natomiast 
wydatki w tym zadaniu ustalono na poziomie 11.144.484,74 zł. Koszt 
rocznego odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych gminie Łask zaoferowany przez firmę „EKO-
REGION” Sp. z o.o. wynosi 10.675.468,74 zł, koszty obsługi admini-
stracyjnej systemu to 426.200,00 zł oraz koszty utrzymania PSZOK to 
42.816,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w systemie go-
spodarowania odpadami zostanie pokryta z innych dochodów własnych 
gminy.

W 2022 roku w budżecie gminy zaplanowano łącznie na inwestycje 
kwotę 17.456.168,35 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych największe pozycje stanowią:

BUDżEt GMINY ŁASK NA 2022 ROK
Budżet gminy Łask na 2022 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 jednomyślnie uchwalony na sesji rady miejskiej 29.12.2021 roku, wraz z Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2022-2035.

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask 175 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - etap III 2 469 306,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach (strona 
wschodnia) 

250 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa-
nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-
stycyjnych  
- Pomoc finansowa na rzecz województwa łódzkiego 
na roboty budowlane związane z  rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 483 Łask – Gorczyn – budowa ścieżki 
rowerowej 

287 800,00 zł

Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stry-
jewskie

800 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszcze-
wicach Nowych

1 000 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowo-
ści Krzucz

500 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie 1 000 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie 1 600 000,00 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Rembów 1 500 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Woli Łaskiej i Ostrowie 120 000,00 zł
Przebudowa dróg w Orchowie 75 000,00 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych na placu 11 Listo-
pada w Łasku

60 000,00 zł

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego 
w Łasku

77 751,00 zł

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku

260 000,00 zł

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Kolumnie 500 000,00 zł
Przebudowa ul. Prostokątnej w Łasku 200 000,00 zł
Przebudowa ulicy Chabrowej w Łasku 41 205,00 zł
Przebudowa ulicy Torowej i ulicy Łanowej w Łasku 48 585,00 zł
Przebudowa ulicy Zachodniej w Łasku 68 757,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości 
Podłaszcze

1 200 000,00 zł

Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej 110 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach 200 000,00 zł
Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej 
w gminie Łask

100 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 
we Wronowicach

45 000,00 zł

Wykup gruntów i nieruchomości 300 000,00 zł
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku 100 000,00 zł
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Łasku

140 000,00 zł

Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łasku 40 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku 
remizy strażackiej w Okupie Małym

215 000,00 zł

Dotacja celowa dla OSP w Wiewiórczynie na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 

415 007,65 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łasku 5 000,00 zł
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higienicz-
no-sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie

400 000,00 zł
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Ogólna kwota dochodów budżetu  
powiatu łaskiego na rok 2022 to  

46 369 877 zł, w tym kwota 306 064 zł to dochody majątkowe.  
Natomiast kwotę 46 063 813 zł stanowią dochody bieżące. 

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na rok 2022 to 44 744 751 zł, 
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2 708 916 zł. Nato-
miast kwotę 42 035 835 zł, stanowią wydatki bieżące. 

Nadwyżka budżetu powiatu łaskiego wynosi 1 625 126 zł i zostanie 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W budżecie powiatu na rok 2022 zostały zaplanowane następujące 
inwestycje do zrealizowania: 
-  Remont drogi powiatowej nr 4915E Zduńska Wola - Podule na od-

cinku o długości 1,5 km, od Ptaszkowic w kierunku Podul – wartość 

BUDżEt NA ROK 2022 PRzYJętY
W dniu 30 grudnia 2021 r. na XLVii sesji rady Powiatu Łaskiego radni przyjęli 
jednogłośnie budżet powiatu na rok 2022, przedłożony przez starostę powiatu.

inwestycji wynosi 762 795 zł. Pod koniec miesiąca powiat planuje zło-
żyć wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, 
które pochodzą z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych

-  Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E w miejscowości Brodnia Gór-
na – w 2021 r. Powiat łaski złożył wniosek o dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. na realizację ww. za-
dania. W budżecie na rok 2022 został zabezpieczony wkład własny 
powiatu w wysokości 1 300 000,00 zł przy łącznej całkowitej wartości 
zadania 5 835 897 zł

-  „Ścieżka zmysłów” – wartość inwestycji wynosi 278 177 zł. W grud-
niu 2021 r. powiat łaski podpisał umowę o otrzymaniu dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w kwocie 127 443 zł na realizację ww. zadania.

modernizacja szatni i pomieszczeń 
sanitarnych przy sali gimnastycznej 
w i Liceum Ogólnokształcącym im.  
Tadeusza Kościuszki w Łasku to efekt 
kolejnych działań inwestycyjnych  
realizowanych przez powiat łaski.

Uczniowie będą mogli korzystać teraz ze 
świeżo wyremontowanych pomieszczeń szat-
ni męskiej i damskiej znajdujących się bezpo-
średnio przy sali gimnastycznej w I LO. Prace 
objęły:
- remont wykładzin ściennych i podłogowych 
z płytek ceramicznych 
- malowanie sufitów i ścian
- wymianę stolarki wewnętrznej
- remont instalacji sanitarnych: wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej
- remont instalacji elektroenergetycznej 
- wymianę oświetlenia na energooszczędne

ŁADNIEJ W I LO

Do konkursu przystąpiły: Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzy, 
Wiewiórczynie, Chociwiu, „Sięganowianki” z Sięganowa, „Borowiki” 
w Józefowie Widawskim, Teodorach, Luciejowie, Woli Bałuckiej „Pta-
sica i Przyjaciele”, Woli Stryjewskiej, „Chorzeszowianki” w Chorzeszo-
wie, Leśnicy, Brodni, i „Gorczynianki” z Gorczyna. 

KONKURS NA DANIE JEDNOgARNKOWE ROzStRzYGNIętY
16 grudnia 2021 r. zarząd Powiatu Łaskiego rozstrzygnął konkurs 
kulinarny pn. „Danie Jednogarnkowe”, który był adresowany do 
Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łaskiego. 

- wymianę umywalek, misek ustępowych 
i prysznicy na nowe
- wymianę wyposażenia szatni między innymi 
w wieszaki i ławki.

Powiat łaski zarezerwował na ten cel  
249 156 zł. Część środków pochodzi z budżetu 
województwa łódzkiego i została przekazana 
powiatowi jako pomoc finansowa w formie do-
tacji celowej wysokości 70 000 zł.

Pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Wola Bałuc-
ka „Ptasica i Przyjaciele”, które przygotowało „Strogonow”. Drugie 
miejsce w konkursie zajęło KGW w Leśnicy za ugotowanie „Flaczków 
z lina”, zaś trzecie miejsce przypadło KGW w Rososzy które przyrządzi-
ło danie „Paella mixta”. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
dziękujemy za udział oraz gratulujemy umiejętności.
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30 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łaskiego rozstrzygnął Konkurs 
Plastyczny pn. „Choinka – Symbol Świąt Bożego Narodzenia” adreso-
wany do mieszkańców powiatu łaskiego. Przedmiotem konkursu było 
wykonanie choinki bożonarodzeniowej wykonanej dowolną techniką. 
W konkursie wzięło udział 10 osób oraz jedno koło gospodyń wiej-
skich. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz gra-
tulujemy kreatywności.

cHOINKOWY KONKURS KREAtYWNOścI

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

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub rad-
cowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub 
aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją poza-
rządową.

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

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych 
osób w ciągu ostatniego roku. 

NIEODPŁAtNA POMOc PRAWNA
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Admi-
nistratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświad-
czeniu jest starosta.

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

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnio-
ną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez 
udzielenie nieodpłatnej 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 w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskaza-
nych na liście sporządzonej przez starostę.

W związku z ryzykiem zakażenia się koronawirusem wszystkie 
porady prawne w 2022 roku do odwołania odbywają się tylko przez 
system elektroniczny. Dane kontaktowe do adwokatów oraz radców 
prawnych udzielających porad znajdą Państwo na stronie powiatu łaskie-
go www.lask.com.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” klikając 
„zgłoszenie porady na odległość”.
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- Dziękuję bardzo, że przyjął Pan 
zaproszenie do udziału w programie. 
Grudzień to jest taki szczególny czas, 

w którym nachodzi chwila refleksji, możemy pewne rzeczy zakoń-
czyć, podsumować. Proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że ten rok 
dla nas wszystkich, czy to telewizji, czy samorządów i prywatnie ge-
neralnie był rokiem bardzo trudnym.

- Tak, zgadza się, rok 2021 był bardzo trudnym rokiem. Przede 
wszystkim pandemia na początku roku, teraz także, nie wiadomo co ro-
bić. Przedsiębiorcy nie wiedzą, czego się właściwie podjąć. Zaczyna na 
rynku brakować produktów nie tylko spożywczych, ale także przemysło-
wych, coraz więcej jest upadłości firm. Zobaczymy co będzie dalej. Ten 
rok był naprawdę dla wszystkich trudny, dla nas samorządowców też. 
Dla mnie szczególnie był ciężki ze względu na to, że pierwsze półrocze 
praktycznie chorowałem ciężko. Miałem kilka operacji, dobrze, że się 
to udało, i kończy się ten rok szczęśliwie. Mam nadzieję, że szczęśli-
wie, i że wyjdziemy na prostą przy tych wszystkich założeniach, które 
planowaliśmy, że będzie się nam wszystkim lepiej żyło. Chociaż, wciąż 
powtarzam, że ta pandemia robi naprawdę duże spustoszenie w gospo-
darce, w rodzinach, a do tego ludzie umierają, co jest ciężkim problemem 
dla nas wszystkich.

- Przed programem zastanawiałem się co mam zrobić, o czym 
rozmawiać, żeby nie wprowadzać takiego nastroju... bo czasy są bar-
dzo trudne. Obiecałem sobie, że postaram się mimo wszystko wy-
krzesać trochę optymizmu i nadziei na to, że będzie lepiej. Proszę 
powiedzieć, co się udało w tym roku, mimo wszystkich tych trudno-
ści, które piętrzą się z dnia na dzień, zrobić dla mieszkańców gminy 
Buczek.

- Uważam, że w tym problematycznym roku, jak mówiliśmy wcze-
śniej, dużo nam się udało zrobić, ale mamy też sporo planów. Są one 
związane ze środkami, które już posiadamy, dlatego możemy powie-
dzieć, że te zamierzenia są realne. W tym roku wybudowaliśmy dużo 
dróg, m.in. trzy drogi w Czestkowie i Woli Buczkowskiej.

- O ile warunki atmosferyczne pozwolą, bo to też...
- Pozwolą.
- ...mogą również przeszkodzić bardzo duże mrozy.
- Ja z pogodą mam dobre układy… Zrobiliśmy też fotowoltaikę, 

o którą bardzo zabiegałem i dalej będę zabiegał. Zrobiliśmy 107 insta-
lacji dla mieszkańców. To było duże przedsięwzięcie, do końca maja je 
zrealizowaliśmy. Ludziom już będzie taniej żyć, tak jak Pan powiedział.

- Nasza kieszeń natychmiast to poczuje.
- Tak jest, chociaż ustawę zmieniono, ale 15 lat będą ludzie mogli 

korzystać na starych zasadach. Dobrze jak każdy co dwa miesiące będzie 
miał 200 czy 250 zł taniej, a to dla mnie ważne, bo to wszyscy dostają 
jednakowo. Żałuję tylko tego, że nie ma programu dla rolników, bo tyl-
ko dla zwykłych mieszkańców. Rolnicy z tego nie mogą skorzystać, ale 
mam nadzieję, że to się zmieni. Będziemy dużo budować w następnym 
roku. Tak, jak powiedziałem, mamy dużo pieniędzy na inwestycje, bo aż 
15 mln złotych. A do tego w tym roku będziemy mieli 8 milionów nad-
wyżki budżetowej. Sporo inwestycji chcemy zrealizować w przyszłym 
roku, tylko obawiam się, czy będą warunki, czy będą firmy, które zechcą 
startować w przetargach, bo wiele boryka się z trudnościami, niektóre 
upadają. Dużo firm nie jest zainteresowanych małymi inwestycjami, tyl-
ko liczą na wielkie krajowe zadania, zatem różnie może być. Mam jed-
nak nadzieję, że to co zaplanowaliśmy będzie realizowane. Co do np. 
podatków, u nas w gminie są niskie. Ja dalej, powiem szczerze, utrzy-
mywałbym je bez podwyżek, ale pojawiły się skargi i doniesienia do 
Najwyższej Izby Kontroli, żeby skontrolować, bo za tanio jest w gminie 
Buczek. Przykre to, bo mieszkaniec, który zyskuje, nie powinien donosić 
na własną gminę. Ja dalej uważam, że gmina nasza ma praktycznie już 
wszystko i my możemy sobie pozwolić na to, żeby były niskie podat-
ki. Niektóre gminy muszą inwestować, bo mają olbrzymie potrzeby, np. 
w zakresie dróg, wodociągów czy kanalizacji. My to wszystko mamy, 

tRzEBA BYć GOSPODARzEM
Wywiad z wójtem gminy Buczek Bronisławem Węglewskim

dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby też wszyscy skorzystali 
z tych niskich podatków.

- Jak wyglądają na dzień dzisiejszy koszty życia mieszkańców 
w Buczku? mówię tutaj o wodzie, ścieżkach, odpadach, o których 
cała Polska mówi, że trzeba coś z tym zrobić, że tak dłużej być nie 
może - a mimo wszystko ceny rosną…

- Nie chciałbym złościć moich kolegów samorządowców, ale u nas 
woda poniżej 2 zł, a kanalizacja 4 zł, więc w rankingu w Polsce mamy 
jedną z najniższych stawek. Na dziś nie planujemy podwyżek, bo z tego 
korzystają wszyscy - wodę zużywa każdy, kanalizację ma ponad 60 proc. 
mieszkańców. Chciałbym, żeby ten koszt utrzymania ludzi był niższy 
chociaż w tym segmencie. Za śmieci też nie płacimy zbyt drogo. Patrząc 
na inne gminy, to my mamy jedne z najtańszych na tym terenie. Dokłada-
my i będziemy dokładać nadal do śmieci. Mamy umowę do końca czerw-
ca. Zobaczymy co będzie potem, ale na pewno nadal będziemy dokładać, 
na co w budżecie mamy 600 tys. złotych. Chodzi bowiem o to, ludziom 
żyło się lżej w tych trudnych czasach, w okresie pandemii.

- zatem warto związać się z gminą Buczek – jakie jeszcze argu-
menty za tym przemawiają?

- Duży wpływ ma dobra infrastruktura i to nas wyróżnia w woje-
wództwie. Wspomnę w tym miejscu o osiedlu. Dwa lata temu gmina 
sprzedała, zrobiła kanalizację, doprowadziła wodę, zbudowała 7,5-me-
trową asfaltową ulicę. Ludzie są zachwyceni, że jeszcze się nie wybu-
dowali, a już mają wszystko. Ale i w tym przypadku znowu komuś się 
to nie podoba, krytykuje za szeroką ulicę – krótko mówiąc, są skargi. 
Osiedle jest przy lesie, ludzie mają tu żyć swobodnie, trzeba im umilić 
życie, a nie utrudniać. Jeśli jeszcze będą niskie podatki, to ludzie będą 
się osiedlać w gminie. Zauważył pan, że coraz więcej miastowych przy-
bywa na wieś.

- mieszkańcy z miast przenoszą się...
- Tak naprawdę, jak kiedyś w gminie Buczek. Ja się zajmuję cały 

czas rolnictwem, szefuję Izbie Rolniczej. Było 60 gospodarstw utrzy-
mujących się w gminie Buczek z rolnictwa, w tej chwili może jest 50. 
Trzeba też pomyśleć o tych ludziach, którzy nie zajmują się rolnictwem, 
bo jedni, owszem, znaleźli pracę i wszystko fajnie, ale inni zostali,  
np. emeryci rolnicy i żyją za 1000 zł, a jak zostaje sam, bo jedno z mał-
żonków umiera, to jak tu za 1000 zł wyżyć, gdy trzeba zapłacić za śmie-
ci, wodę, trzeba czymś ogrzać, a węgiel zamiast tanieć to drożeje.

- rozmawiając o rosnących cenach, warto po prostu pamiętać 
o człowieku i robić wszystko, żeby nie ponosił tak olbrzymich kosztów...

- Trzeba myśleć o tych, którzy wypracowują nasz dochód i nasze pie-
niądze, ale trzeba też pomyśleć o ludziach, którzy chcą żyć i spokojnie 
dożyć emerytalnego czasu, żeby nie denerwował się, że nie będą mieli 
jutro czym ogrzać, albo co zjeść. Jesteśmy w XXI wieku i powinniśmy 
żyć naprawdę dobrze.
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tRzEBA BYć GOSPODARzEM
- Polską tradycją jest, aby nie zostawiać żadnych długów, zobo-

wiązań finansowych i kredytów na rok następny. Gmina Buczek ra-
czej należy do jednych z nielicznych, która nie ma żadnych zobowią-
zań finansowych i rok 2021 ostatecznie zakończy bez żadnych kredy-
tów. Jak to jest możliwe w tych dzisiejszych czasach?

- Jest to możliwe. Po prostu każdy tak rządzi na ile go stać. Mnie stać 
jest na tyle - to robię na tyle na ile mnie stać. I ja już Panu kiedyś mówiłem, 
że jestem 19 lat wójtem i nie podpisałem dotąd umowy kredytowej. Gmina 
spłaciła niewielkie zobowiązania, które zastałem. Te 300 tysięcy złotych 
w tamtych czasach, to tak jak teraz półtora miliona złotych, ale spłacili-
śmy i nigdy nie wzięliśmy kredytu. Braliśmy pożyczki, które są umarzal-
ne w 60-80 procentach, to się opłaca i do tego każdego namawiam, ale 
kredyt trzeba kiedyś spłacić. Jak się spłaca to się mniej robi, albo się robi 
koszty ludziom, którzy tutaj żyją. Powinniśmy dbać o gminę tak jak o wła-
sne gospodarstwo czy działalność, którą się prowadzi, bo to wtedy widać,  
że człowiek ma doświadczenie. Po prostu trzeba być gospodarzem.

- To też jest dobra wiadomość dla mieszkańców.
- Tak, dużo pieniędzy teraz można pozyskać. My pozyskaliśmy pra-

wie 15 mln zł, to olbrzymia kwota jak na naszą gminę, ale jest szansa po-
zyskać następne duże pieniądze, bo nas stać jest na dołożenie. Są gminy, 
które nie mają, bo wzięły kredyty i nie mogą dołożyć. 

- rozmawiamy przed świętami. czego u wójta Bronisława Wę-
glewskiego na stole nie może zabraknąć? co Pan lubi? czy jest ja-
kieś szczególne danie, które musi się znaleźć na stole, a w innych re-
gionach Polski nie występuje?

- Kocham sos grzybowy z kaszą, to jest moje najlepsze jedzenie, 
i rybę.

- a jakie ryby?
- Karpia, polski karp musi być.
- Królewski zresztą
- Tak. Ja powiem tylko tyle, dla mnie święta Bożego Narodzenia są 

największymi świętami chyba, bo jak się coś rodzi to jest to zwycięstwo. 
Ja akurat też obchodzę rocznicę ślubu w Boże Narodzenie, zawsze z tej 
okazji jest spotkanie najbliższej mojej rodziny, są dzieci z wnukami. Jest 
to wielkie święto dla nas i ja to święto bardzo szanuję.

9

Od 3 stycznia grupy młodzieżowe Tęczy Brodnia solidnie trenują oraz 
biorą udział w turniejach i rozgrywają mecze kontrolne, aby zdoby-
wać doświadczenie, a także rywalizować i podnosić swoje umiejętno-
ści. Orliki i młodziki są bardzo zaangażowane w treningi oraz mecze. 
Młodziki rozgrywały sparingi z Funinio Kolumna, Korabiem Łask, 
a także będą grać w najbliższym czasie z MULKS Łask i Progres Zy-
gry. Ponadto czekają ich turnieje w Dłutowie i Wieluniu. Orliki grały 
w turnieju w Liskowie, a także sparingowały z Akademią GKS Bełcha-
tów, umówione są mecze z MKS Zduńska Wola i SMS Łódź. Obecnie 
treningi odbywają się na pełnowymiarowej hali sportowej w Buczku, 
w planach są kolejne mecze kontrolne - zapraszamy zainteresowane 
kluby do kontaktu. Dla grupy skrzatów i żaków przewidujemy trójmecz 
z drużynami Korabia Łask oraz Orła Piątkowisko. Ponadto podczas fe-
rii zimowych organizowany będzie turniej halowy w Buczku na 6 lub  
8 drużyn. Zapraszamy chętnych zawodników do dołączenia do wszyst-
kich grup wiekowych znajdujących się w KS Tęcza Brodnia cały czas 
trwa nabór i jesteśmy otwarci dla każdego. Dołącz do nas, nie zwlekaj.

MŁODzIKI NIE zWALNIAJą tEMPA

W sobotę, 8 stycznia br., Koło Gospodyń Wiejskich 
w Luciejowie zorganizowało zabawę choinkową dla dzieci. 
Były tańce, zabawy, konkursy, dużo słodkości i pyszna 
pizza, a całe to wydarzenie dodatkowo uświetniła wizyta 
św. mikołaja, który rozdał dzieciom prezenty. 

Z całego serca dziękujemy naszym sponsorom i darczyńcom, którzy 
zafundowali upominki dla dzieci oraz pizzę: 
- Firma Handlowo-Usługowa „Eko-Dom” Wojciech Cieniewski
- Market TOM-KOR Krzysztof Tomczyk 
- Firma Handlowo-Usługowa Bud-Gips. Zbigniew Borek
- Pizzeria FRAGOLA w Buczku
- Sklep Odzieżowy „Don Vito Collection”.

KgW W LUCIEJOWIE DLA DZIECI
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urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej, zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej, do wójta gminy Buczek 
w terminie od 1-28 lutego 2022 r. 

Do wniosku należy dołączyć:
1.  faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 styczna 2022 r.
2.  oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: 
formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy 
działalności - klasa PKD
3.  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu produ-
centa rolnego
4.  wszystkie aktualne umowy dzierżaw:
 -  limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110 litrów na 

1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 
1,00 zł na 1 litr oleju

 -  limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wy-
sokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę 
przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok 
poprzedzający (czyli w 2022 roku będą brane pod uwagę stany śred-
nioroczne bydła z 2021 roku).
W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego hodowli bydła 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEgO

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku od marca do 
czerwca 2021 roku prowadziła warsztaty pt. edukacja online 
w ramach projektu sieć na kulturę w podregionie sieradzkim 
współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska cyfrowa.

SIEć NA KULtURę Pracownik biblioteki, by przeprowadzić projekt, musiał przejść szko-
lenie, a następnie zorganizować szkolenie dla dzieci i młodzieży. W pro-
jekcie wzięło udział 8 osób z gminy. Uczniowie podczas cotygodnio-
wych popołudniowych spotkań poznawali nowe edukacyjne platformy 
i narzędzia, które można wykorzystać w szkole, w pracy czy w domu.

W ramach projektu trafił do biblioteki sprzęt komputerowy (6 lapto-
pów), który będzie służyć wszystkim czytelnikom.

W urzędzie Gminy w Buczku działa punkt konsultacyjny 
rządowego programu „czyste Powietrze”. Punkt jest czynny od  
1 października 2021 r., od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00-15.00. informacje o programie można uzyskać  
w wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 677-44-97.

Zakres działania punktu:
-  udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złoże-
niem wniosku o dofinansowanie
-  wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie
-  pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Więcej informacji na: www.buczek.org.pl

„czYStE POWIEtRzE” BEz tAJEMNIc

Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania 

DOfINANSOWANIE z WfOśigW 
NA ścIEżKę DYDAKtYczNą

„Budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej z elementami małej archi-
tektury oraz zagospodarowaniem zieleni w parku zlokalizowanym przy 
ul. Parkowej w Buczku”. Dofinansowanie zostało przyznane do wysoko-
ści 641.689,00 zł, w tym pożyczka do kwoty 256.679,00 zł oraz dotacja 
do kwoty 385.010,00 zł.

- 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.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1-30 kwietnia 2022 r. prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
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skubas to jeden z ważniejszych polskich artystów ostatniego 
dziesięciolecia. autor trzech znakomitych płyt, „Wilczełyko” 
(2012), „Brzask” (2014), „Duch” (2020). artysta występował 
na najbardziej liczących się polskich festiwalach, takich 
jak: Open’er, Orange Warsaw Festival, Jarocin, Przystanek 
Woodstock czy męskie Granie.

8 grudnia Skubas zawitał do Łaskiego Domu Kultury. Licznie zgro-
madzona publiczność mogła posłuchać takich utworów, jak choćby „Ha-
itańskie drzewa”, „Dobra czarodziejka” i wielu innych. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć bisów, zabrzmiały wtedy utwory „Wyspa nonsensu”  
i jedna z piękniejszych polskich piosenek miłosnych o braku miłości, 
czyli „Nie mam dla ciebie miłości”.

Trzeba podkreślić znakomity kontakt Skubasa z publicznością, do 
tego dochodzi również wspólne śpiewanie. Talent, znakomite wykonania 
bardzo dobrych utworów i ta specyficzna i jedyna w swoim rodzaju inte-
rakcja artysty z widownią zaowocowała jednym z bardziej wyjątkowych 
koncertów ostatnich miesięcy, a może i lat, jakie miały miejsce w ŁDK. 
Świadczą też o tym opinie osób, które wybrały się na ten występ. A pu-
bliczność przyjechała z całego regionu, tego dnia widać było na parkingu 
rejestracje z Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianic czy Sieradza.

Trzeba nadmienić, że Skubasowi towarzyszył znakomity gitarzy-
sta, Piotr Niesłuchowski (finalista programu The Voice of Poland), który 
solowo wykonał w bardzo ciekawej, alternatywnej i przekornej wersji 
utwór Britney Spears „Baby One More Time”.

michał Jędrasik

S K U B A S  W  Ł D K

Wkrótce Biblioferie 2022. Przed nami 
zimowy wypoczynek naszych młodych 
czytelników. Biblioteka Publiczna im. 
Jana Łaskiego młodszego w Łasku, jak co 
roku, zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia 
udziału w zajęciach.

W naszym rejonie uczniowie będą cieszy-
li się wolnym od nauki czasem od 14 do 27 
lutego 2022 r. W tym okresie zapraszamy na 
spotkania z literaturą, kreatywne warsztaty, 
gry i zabawy w Filii dla dzieci. Czekamy na 
Was od poniedziałku do piątku w godzinach 
10-12. Osoby zainteresowane prosimy o zapi-

W BIBLIOtEcE SIę DzIEJE!
sywanie się w bibliotece lub telefonicznie pod  
nr 504-855-010. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dla miłośników malarstwa w „Galerii 
pod Korabiem” przygotowaliśmy wystawę pt. 
„Taki pejzaż…”. Autorami prac są członkowie 
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi 
Łaskiej. Prezentujemy prace Barbary Ciechań-
skiej, Krystyny Fleming, Danieli Krupy, Alicji 
Kuleszy, Anny Malinowskiej, Krystyny Mia-
nowskiej, Marii Pawliny, Barbary Skotnickiej, 
Krzysztofa Stasiaka, Grażyny Śliwińskiej, Ur-
szuli Wiktorowskiej oraz Alicji Wojciechow-
skiej. Zapraszamy serdecznie.

mimo że nadchodzące ferie w związku 
z kolejną falą pandemii stoją pod 
znakiem zapytania, Łaski Dom 
Kultury zaplanował na ten czas 
sporo atrakcji dla dzieci i młodzieży. 

fERIE zIMOWE 2022 W Galerii z Fortepianem będzie można 
oglądać wystawę modeli samochodów. 
Pracownia modelarska proponuje 
warsztaty i zawody balonów na 
ogrzane powietrze, a sekcja szachowa 
– mini turniej dla początkujących 
i średniozaawansowanych zawodników. 

Animatorzy z ŁDK wyruszą w tym roku 
w teren – w ramach Latającego Domu Kultury 
odwiedzą szkoły, szczególnie te poza miastem, 
proponując ciekawe sposoby na spędzanie 
wolnego czasu. Szczegóły dotyczące terminów 
i miejsc, w których będziemy walczyć z nudą, 
można znaleźć na stronie internetowej i face-
booku ŁDK.

Łaska książnica włączyła się również 
w organizację obchodów 600-lecia miasta. 
Zaplanowaliśmy wiele działań na 2022 rok. 
Zaczynamy od konkursów z atrakcyjnymi na-
grodami. Zapraszamy do podjęcia wyzwania! 
Pierwszy to konkurs fotograficzny pt. „Nasz 
Łask 2022”, na który należy dostarczyć zdjęcia 
swoich ulubionych miejsc w mieście. Drugi, 
to konkurs literacki pt. „Pewnego razu w Ła-
sku…”, by wziąć w nim udział należy dostar-
czyć opowiadanie „z dreszczykiem”. Regula-
miny obu konkursów znajdują się na stronie 
i facebooku biblioteki. Dostępne są również na 
miejscu w Czytelni dla dorosłych. Gorąco za-
chęcamy!

magdalena Płosa

roczny podatek dochodowy PiT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część (38,34%) zostaje 
przekazana do gminy, w której został rozliczony. złóż deklarację podatkową PiT za 2021 rok w urzędzie 
skarbowym w Łasku i wpisz gminę Łask jako miejsce zamieszkania.

ROzLIcz PIt W GMINIE ŁASK

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

Zameldowanie nie jest konieczne, wystarczy że mieszkasz w gminie 
Łask. Regulacje dotyczące wyboru miejsca, w którym chcemy się rozli-
czyć dotyczą zarówno osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, 
umowach o pracę oraz przedsiębiorców.                                              mJ
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styczeń to czas podsumowań minionego roku. Ponieważ w naszej 
kulturze nadal nie wypada się chwalić, a my w ŁDK dalecy 
jesteśmy od popadania w samozachwyt, pozwolę sobie na krótki 
przegląd naszych działań w 2021 roku. 

Był to kolejny rok wyjątkowo niewdzięcznych wyborów i trudnych 
kompromisów między potrzebą realizowania misji naszej instytucji a ko-
niecznością dostosowania się do obostrzeń i reżimu sanitarnego związa-
nego pandemią covid-19. Zdarzało się, że nasze plany brały w łeb w zde-
rzeniu z wprowadzanymi restrykcjami. Mimo naszych chęci i starań 
żadne ze złożonych, rozbudowanych wydarzeń nie miało szans dojść do 
skutku. Po raz kolejny nie odbył się Jarmark Łaski, Festiwal Róż, Ludlo-
ve, Młodzieżowe Spotkania Taneczne czy Biesiada pod Złotym Liściem. 

Dużą część naszych działań nadal realizowaliśmy w sieci, budując 
coraz szerszą i coraz bardziej zaangażowaną społeczność. Propono-
wane przez Łaski Dom Kultury podcasty (Michał Mówi Muzyką, Bo-
okAreszt), streamy (ĄĘ), filmy instruktażowe (Patykove Love) i wiele 
innych autorskich produkcji dostępnych na kanale You Tube, Facebo-
oku ŁDK i grupie Kulturalny Łask okazały się godnymi uwagi prawie  
23,5 tysiąca internautów. Również w realu nasza oferta programowa spo-
tkała się z entuzjastycznym odbiorem i wieloma pozytywnymi komen-
tarzami. Dużo ciepłych słów otrzymujemy od artystów, którzy chwalą 
profesjonalną obsługę swoich koncertów zarówno pod względem pro-
mocji, jak samej realizacji. Dzięki uruchomieniu internetowej sprzedaży 
biletów na wydarzeniach w Łaskim Domu Kultury gościmy melomanów 
z całej Polski. Bardzo pieczołowicie dobierana oferta koncertowa i do-
brze zaplanowana strategia sprzedażowa dają wymierne rezultaty w po-
staci wypełnionej widowni (oczywiście w granicach określonych aktual-
nymi zaleceniami sanitarnymi).

 Warto wspomnieć również o licznych wydarzeniach otwartych (nie-
biletowanych) takich jak kino plenerowe, ŁASKawy Garaż czy koncerty 
w Galerii z Fortepianem, które zgromadziły liczną publiczność. Również 
w salach zajęciowych nie narzekamy na pustki. Zarówno najmłodsi, jak 
i ci bardziej dojrzali bywalcy nie wyobrażają sobie normalnego funkcjo-
nowania bez udziału w warsztatach, lekcjach i zajęciach w ŁDK. Nie-
które sekcje Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracowały także 
w wakacje, nie czekając na inaugurację roku akademickiego. Do ŁUTW 
stale dołączają nowi słuchacze i jesteśmy dumni, że oddolna inicjatywa 
społeczna, która zrodziła się prawie 14 lat temu, tak pięknie rozkwita 
i owocuje. 

Cieszy nas także spektakularny powrót do wysokiej formy naszej 
Orkiestry Dętej. Jej pierwszy występ po długiej przerwie odbył się pod-
czas obchodów Dnia Niepodległości i był dużym sukcesem. Dziękujemy 
i gratulujemy wszystkim muzykom i oczywiście dyrygentowi Maciejowi 
Malinowskiemu. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie konkur-
su grantowego, aby zaopatrzyć Orkiestrę w nowe instrumenty i wyposa-
żenie sali. 

To rzecz jasna nie jedyny projekt, do którego Łaski Dom Kultury 
zgłosił swój udział. W 2021 roku po raz drugi byliśmy beneficjentami 
programu Równać Szanse, wzięliśmy udział w projekcie „Sieć na kultu-
rę” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Roz-
woju, zostaliśmy partnerem organizowanego przez Stowarzyszenie Fo-
rum 4 Czerwca projektu „Język wobec starości – szacunek w praktyce”, 
realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele (fundusze EOG), 
uczestniczyliśmy w spotkaniach i warsztatach w ramach projektu „Bar-
dzo Młoda Kultura” w Łódzkim Domu Kultury.

Jednak największym i najważniejszym sukcesem było zdobycie do-
finansowania na stworzenie w Łaskim Domu Kultury studia nagranio-
wego. Spośród 1221 zgłoszonych pomysłów nasz projekt pn. „Studio 
Kultura 2.0” zdobył uznanie komisji konkursowej w Narodowym Cen-
trum Kultury i znaleźliśmy się w zacnym gronie 200 instytucji kultu-
ry w Polsce, które otrzymały wsparcie w ramach programu „Konwer-
sja Cyfrowa Domów Kultury”. Pomieszczenie, które już niedługo stanie 
się dobrze wyposażonym studiem nagraniowym, udało się przywrócić 
do funkcji użytkowych po zakończonym jesienią dużym remoncie piw-
nic polegającym na ich osuszeniu, odgrzybieniu i zabezpieczeniu przed 

cHWALIć SIę NIE WYPADA…    
podtopieniami (remont sfinansowano z dotacji celowej z gminy Łask). 
Wkrótce także jedno z odnowionych pomieszczeń stanie się wymarzo-
ną i wyczekiwaną świetlicą – wielofunkcyjną, przytulną salą, w której 
swoje zainteresowania będą mogli rozwijać młodsi i starsi miłośnicy gier 
planszowych, literatury, muzyki, robótek ręcznych, artystycznych sza-
leństw czy filozoficznych rozważań. Dołożymy starań, aby było Wam 
u nas wygodnie i bezpiecznie. 

Pracujemy, aby stworzyć przestrzeń do kreatywnych działań, wyklu-
wania się nowych inicjatyw i pomysłów, odkrywania pasji i szlifowa-
nia talentów. To trudna praca, wymagająca ofiarności, systematyczności 
i nieustannej czujności, ale przynosząca wiele satysfakcji. Szczególnie, 
jeśli mamy wokół siebie przychylnych ludzi, którzy wspierają nasze 
działania. Dziękujemy za nieocenioną pomoc dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 1 – Wasz parking jest podczas koncertów ostatnią deską ratun-
ku dla naszych trawników. Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 5 – patio udostępnione na I Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szyb-
kich wzbudziło niekłamany zachwyt wśród uczestników – taka atmosfe-
ra, przestrzeń i bujna zieleń to wielka rzadkość na turniejach w Polsce. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej – dzięki współpracy i Waszemu wsparciu możemy organizować 
tak wyjątkowe i oryginalne wydarzenia jak Łaski Spacer Fotograficzny 

czy wieczór z cyklu „Lotni Nieulotni” poświęcony Zdzisiowi Wegenko. 
Dziękujemy druhom z OSP w Kolumnie za udostępnienie terenu i nie-
ocenioną pomoc w organizowanym przez Filię ŁDK w Kolumnie pikni-
ku na pożegnanie lata. Niezawodni druhowie z OSP w Łasku – od wielu 
lat jesteście jednym z głównych punktów naszych wakacyjnych warszta-
tów, a dzieciaki Was uwielbiają – dziękujemy! 

Podziękowania za pomoc i współpracę składamy także łaskiej Poli-
cji, a w szczególności naszej ulubionej pani aspirant Kasi Staśkowskiej, 
Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi”, dyrekcji zduńskowol-
skiego ratusza, łaskiemu Hufcowi ZHP im. Dywizjonu 303, zaprzyjaź-
nionym Kołom Gospodyń Wiejskich, Szuflandii, naszym dzielnym wo-
lontariuszom oraz wszystkim naszym sympatykom i bywalcom. Dzię-
kujemy także serdecznie naszemu organizatorowi – gminie Łask za 
wspieranie naszych działań, pomoc, przychylność i dobrze układającą 
się współpracę. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z Wami wszystkimi 
w Łaskim Domu Kultury.

magdalena Kelnerowska
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Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Łask

90 000,00 zł

Odnawialne źródła energii w gm. Łask 310 000,00 zł
Dotacja celowa w ramach programu ograniczania 
niskiej emisji     

200 000,00 zł

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w gminie Łask

285 000,00 zł

Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu: 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Łask”  

15 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w Łasku

500 000,00 zł

Budowa zbiornika wodnego w Łasku 250 000,00 zł
Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz z zago-
spodarowaniem terenu

200 000,00 zł

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 1 202 756,00 zł
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści 24 353,01 zł
Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej 
w Remiszewie

13 495,26 zł

Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - 
sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki 
przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bałucz

6 000,00 zł

6
BUDżEt GMINY ŁASK NA 2022 ROK

W budżecie gminy Łask zabezpieczono również wydatki na zadania 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 731.117,80 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku stan zadłużenia gminy Łask wyno-
si 20.606.343,00 zł. W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 
20.770.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Spłaty 
w ratach kredytów i pożyczek zaplanowano w 2022 roku na poziomie 
4.425.306,84 zł.

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości  
16 344 693,16 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami  
z tytułu kredytów i pożyczek. 

Szczegółowe dane budżetu gminy Łask na rok 2022 można pozyskać 
na stronie www.lask.pl

anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - 
sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki 
przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Gorczyn

21 000,00 zł

Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - 
sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki 
przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stry-
jewska

14 901,93 zł

Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno-spor-
towych w sołectwie Sięganów

20 250,50 zł

Gmina Łask informuje, że od 1 stycznia 2022 r. następuje wzrost 
stawek opłat za odpady, ale kompostując bioodpady - zapłacimy 
5 zł mniej od osoby.

Bardzo ważne jest to, że opłata ta może być niższa, jeśli na terenie 
danej posesji będzie znajdował się kompostownik. W takim przypadku 
ulga wyniesie 5 zł miesięcznie od osoby. Wówczas za odbiór odpadów 
segregowanych zapłacimy nie 36 zł, ale 31 zł.

Co należy zrobić aby uzyskać ulgę w opłacie? Przede wszystkim na-
leży założyć kompostownik, a następnie zgłosić ten fakt składając do 
Urzędu Miejskiego w Łasku deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Kompostownik można wykonać sa-
modzielnie np. z palet albo desek lub zakupić gotowy.

zaLeTy KOmPOsTOWaNia 
Kompost to darmowy, ekologiczny nawóz, który pomaga w popra-

wie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie od-
powiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów, stano-
wi bogactwo różnorodnych składników odżywczych, stymuluje glebę do 
wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię 
organiczną, zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Kompo-
stowanie na nieruchomościach ogranicza masę odpadów komunalnych 

zAŁÓż KOMPOStOWNIK - tO SIę OPŁAcA!
co tym samym powoduję niższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

cO Wrzucamy, a czeGO Nie Wrzucamy 
DO KOmPOsTu

Kompostować możemy: odpadki warzywno-owocowe, skoszoną tra-
wę, rozdrobnione gałęzie, opadłe liście, pozostałości roślin, fusy z kawy 
i herbaty, skorupki jaj, popiół drzewny, trociny i korę drzew, drewno nie-
zaimpregnowane.

Kompostować nie należy: mięsnych odpadów kuchennych i kości, 
odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu węgla kamiennego, gruzu, 
drewna impregnowanego, leków, innych odpadów komunalnych.

Zakładając kompostownik – zachowaj odpowiednią odległość! Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, określa jak należy usytuować kompostownik na działce. 
Odległość kompostowników o pojemności do 10 m3 powinna wynosić 
co najmniej:
1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na po-
byt ludzi – 5 m,
2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

esz

Ferie zimowe w województwie łódzkim dla dzieci, młodzieży oraz ich 
wychowawców rozpoczną się 14 lutego. Ten czas to wspaniała okazja 
do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wypoczywając 
aktywnie w czasie ferii zimowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz 
innych osób należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i stosowaniu 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Należy pamiętać o organizowaniu zabaw w miejscach bezpiecznych, 
które znajdują się z dala od ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych. 
- Wychodząc z domu należy informować rodziców dokąd się wybierany, 
i o której wrócimy, zabawy planować podczas dnia i wracać przed zapad-
nięciem zmroku. 

BEzPIEczNIE NA fERIE - Należy pamiętać o odpowiednim stroju, uzależnionym od warunków 
atmosferycznych, ważne i konieczne jest również noszenie elementów 
odblaskowych podczas poruszania się na ulicach i drogach.
- Nie urządzajmy zabaw na zamarzniętych stawach, rzekach czy jezio-
rach. Pozornie gruby lód może w każdej chwili się zarwać. Najlepiej 
korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
- Nie zaczepiajmy sanek czy deskorolek do pojazdów mechanicznych, 
jest to wyjątkowo niebezpieczne.
- Jadąc na wypoczynek pamiętajmy o zachowaniu ostrożności na śli-
skich nawierzchniach drogi i podczas ograniczonej widoczności, gdy jest 
ślisko droga hamowania się wydłuża i nie trudno o nieszczęście.

Danuta rychlik
zespół Bezpieczeństwa Obywateli
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„RÓżE PRzEDSIęBIORczOścI” DLA NAJLEPSzYcH
Jak podkreślają Państwo Ewa i Zdzisław Krakowscy, aktualnie „Metal-
bud” znajduje się w okresie sukcesji zarządzania i przejścia firmy w ręce 
córki oraz syna, którzy to, z dużym zaangażowaniem i ambicją podcho-
dzą do prowadzenia przedsiębiorstwa, czego wyrazem jest postęp, jaki 
poczyniła firma w ostatnich latach. 

W kategorii usługi – Pracownia Poligraficzno-introligatorska 
„intrograf” s.c. ewa Buss, Jarosław Buss

Pracownia Poligraficzno - Introligatorska „Intrograf” rozpoczę-
ła działalność w 1989 r., stawiając pierwsze kroki jako introligatornia. 
Dwa lata później zakupiono niewielką drukarnię typograficzną, a kolej-
no pierwszą maszynę offsetową. Wieloletnie doświadczenie oraz dobrze 
rozwinięty park maszynowy sprawiają, że dziś „Intrograf” posiada sze-
roką ofertę produktów dostosowanych do potrzeb klientów. W bogatym 
portfolio drukarni znajdują się m.in.: ulotki, plakaty, karty okolicznościo-
we, wizytówki, broszury, foldery, książki, czasopisma, gazetki reklamo-
we, opakowania i obwoluty. Pracownia oferuje szeroki wachlarz usług: 
od wykonania projektu i montażu, poprzez naświetlanie, druk offseto-
wy, obróbkę introligatorską i wszystkie dodatkowe elementy, mające od-
zwierciedlenie w gotowym produkcie. 

Obecnie firma dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami 
i programami, dzięki czemu zapewnia całkowicie cyfrowy proces skła-
du, gwarantujący absolutną dokładność przy pasowaniu, możliwość 
korygowania obrazu do ostatniej chwili i wreszcie naświetlanie płyt za 
pomocą lasera, dające doskonałą jakość. „Intrograf” to drukarnia, na 
którą można liczyć!

W kategorii Produkcja - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Podwysocki” – Jacek Podwysocki 

Firma „Podwysocki” to wiodący producent opakowań i elementów 
z tworzyw sztucznych. Istnieje na rynku od 1980 r. Wyróżnia ją nowo-
czesny park maszynowy, możliwość dostosowania kolorystyki/kształtu 
produktów pod kątem klienta oraz wieloletnie doświadczenie w obróbce 
tworzyw sztucznych. Przedsiębiorstwo wciąż rozwija ofertę produktową 
poprzez optymalizację zaplecza technicznego, dzięki czemu dopasowuje 
ją do dynamicznie zmieniającej się branży. 

Wieloletnie doświadczenie i wiedzę wykorzystuje w każdym ze zle-
ceń, gwarantując klientom precyzję wykonania i bezpieczeństwo użyt-
kowania produktów.

Od lat buduje swoją pozycję na rynku w oparciu o pozytywne relacje 
biznesowe. Specjalizuje się we współpracy z dużymi odbiorcami wie-
lu branż. Swoje produkty dedykuje przede wszystkim przedstawicielom 
przemysłu: spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i tworzyw 
sztucznych.

NaGrODy BurmisTrza ŁasKu 
„rOża PrzeDsięBiOrczOści 2021”

W kategorii Handel – Firma Handlowo usługowa „Tina” 
– Joanna i Jacek stefańczyk

Firma Handlowo Usługowa TINA jest firmą rodzinną, która powsta-
ła w 1994 roku. Działalność firmy opiera się na sprzedaży artykułów 
spożywczych w 6 punktach handlowych mieszczących się w Łasku, 
Kolumnie i Gorczynie. W asortymencie sklepów oprócz artykułów spo-
żywczych znanych marek znajdują się również towary wytwarzane przez 
lokalnych producentów. Świeże warzywa i owoce oferowane w placów-
kach pochodzą od ich bezpośrednich producentów - polskich rolników 
i są dostarczane do sklepów każdego dnia. Firma zatrudnia 25 pracowni-
ków, naszych mieszkańców.

Firma dziękuje wszystkim klientom za zaufanie oraz za to, że są z nią 
już 28. rok.

W kategorii usługi – salon Fryzjerski 
– Wanda Wróbel 

Pani Wanda Wróbel od 47 lat z dumą i pasją wykonuje zawód fry-
zjera. W 1984 roku otworzyła Salon Fryzjerski w Łasku. W swojej dzia-
łalności trafia w często zmieniające się trendy we fryzjerstwie. Klienci 
salonu Pani Wandy Wróbel zawsze spotykają się z miłą i profesjonalną 
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15obsługą. Mogą liczyć na pielęgnację włosów najlepszymi kosmetykami. 

Jak wiadomo, fryzura odgrywa ważną rolę w naszym wyglądzie i z pew-
nością niejedną klientkę salonu spotkała cudowna metamorfoza, dzięki 
dobrze dobranej fryzurze. W ostatnim czasie Salon włączył do swojej 
oferty usługi barberskie, z których bardzo cieszą się miejscowi brodacze. 

Fryzjerki zatrudnione w Salonie prowadzonym przez Wandę Wró-
bel dzięki staraniom szefowej ciągle doskonalą umiejętności zawodowe 
i zdobywają nowe kwalifikacje. Pod jej fachowym okiem tajniki fryzjer-
stwa poznało liczne grono nowego pokolenia fryzjerek i fryzjerów. 

Jak podkreśla Pani Wanda Wróbel, praca, którą wykonuje wraz ze 
swoimi wspaniałymi pracownikami umożliwia ciągły kontakt z ludźmi 
tworzącymi grono stałych klientów. A radość, uśmiech na ich twarzach 
wynagradzają najlepiej ten wymagający zawód. 

W kategorii Produkcja – „Lupol” sp. z o.o. 
Wojciech Pokora

Firma „Lupol” to nasz miejscowy producent przede wszystkim drzwi 
zewnętrznych drewnianych i aluminiowych. Powstała w listopadzie1990 r. 

Od początku swojej działalności sprzedaje produkty na polskim 
rynku, jak również poza granicami naszego kraju, przede wszystkim 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Oprócz drzwi zewnętrz-
nych ofertę firmy stanowią: okna drewniane, PCV, aluminiowe, okna 
i drzwi pasywne, bramy garażowe, rolety zewnętrzne. 

Firma „Lupol” stale się rozwija i udoskonala produkty tak, aby spro-
stały wymaganiom stawianym nowoczesnemu budownictwu. Na tle 
konkurencji wyróżnia firmę - nowoczesne wzornictwo, szeroki wybór 
modeli, jakość wykonanych produktów oraz zastosowanych materiałów, 
a przede wszystkim najnowocześniejsza technologia wykorzystana w ca-
łym procesie produkcyjnym.

Powstawanie miast na przestrzeni dziejów było przełomem dla 
rozwoju rzemiosła – mówiła B. mielczarek. - urbanizacja stymu-
lowała specjalizację rzemiosła, a także skłaniała rzemieślników do 
zrzeszania się w celu obrony swoich interesów społecznych i ekono-
micznych. Tak też było na naszych ziemiach. szacuje się, że organi-
zacja rzemiosła w Łasku w formie zorganizowanej istnieje tak jak 
miasto Łask już 600 lat.

Doceniając wielowiekową tradycję i doświadczenie w nauczaniu 
zawodów rzemieślniczych burmistrz Łasku wraz z przewodniczą-
cym rady miejskiej w Łasku, w roku jubileuszu 600-lecia miasta, 
przyznali dla przedstawicieli rzemiosła nagrody specjalne. Otrzy-
mują je: 

sławomir Łyżwa – właściciel Zakładu Ślusarskiego - za najdłuższy 
staż członkowski w Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku. S. Łyżwa po-
chodzi z wielopokoleniowej rodziny rzemieślniczej – rodzinny zakład 
ślusarski działa od ponad 100 lat, a pan Sławomir jest członkiem Cechu 
od 48 lat. Udziela się w pracach na rzecz własnego środowiska oraz orga-
nizacji cechowej, dla której wykonał nieodpłatnie wiele prac. 

Jarosław szmydt – właściciel Zakładu Usług Motoryzacyjnych 
w Łasku – członek Cechu Rzemiosł Różnych w Łasku - za największą 
liczbę wyszkolonych uczniów w latach 2002 – 2021. Zakład mechaniki 
pojazdowej, diagnostyki i przeglądów samochodowych J. Szmydta po-
siada nowoczesny sprzęt i warunki do szkolenia uczniów. Pan Jarosław 
aktywnie uczestniczy w szkoleniach dotyczących wprowadzania nowych 
technologii. Przez 19 lat wyszkolił 60 uczniów. 

Aktu wręczenia nagród dokonali m.in. przewodniczący Rady Miej-
skiej Robert Bartosik i burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.
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W czwartek, 6 stycznia, ulicami sędzie-
jowic przemaszerował Orszak Trzech 
Króli. Parafia pw. św. marii magdaleny  
i św. Klemensa w sędziejowicach  
z ks. proboszczem Dariuszem chlebow-

skim z powodzeniem kontynuuje tradycję zapoczątkowaną  
w 2016 roku. Wyjątkowy pojazd dla Kacpra, melchiora  
i Baltazara przygotowała grupa motocyklowa Forever young,  
a akompaniament zapewniła Gminno-strażacka Orkiestra 
Dęta DruH. 

ORSzAK tRzEcH KRÓLI PO RAz PIątY

Za pomocą tego oprogramowania szyb-
ko i wygodnie rozliczymy PIT przez in-
ternet. Dzięki porozumieniu z Fundacją 
IWOP „nasza” wersja będzie miała przygo-
towany wybór podmiotów, na które można 
przeznaczyć 1% podatku. Będą to organi-
zacje działające w gminie Sędziejowice lub 

ROzLIczAJąc PIt WSPIERAJMY LOKALNIE
Gmina sędziejowice przyłączyła się do inicjatywy „Wspieraj Lokalnie” i podpisała 
porozumienie z Fundacją instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych, dzięki 
któremu na stronie internetowej www.gminasedziejowice.eu udostępniony zostanie 
nieodpłatny dostęp do oprogramowania podatkowego PiTax.pl. Łatwe podatki sp. z o.o.

te, które poprzez cel szczegółowy wspie-
rają osoby potrzebujące lub inicjatywy 
w gminie.

Katalog podmiotów nadal nie jest zamknię-
ty. Czekamy na zgłoszenia OPP, które chcą się 
znaleźć na liście i zbierać 1% podatku PIT na 
cele lokalne.

mieszkańcy gminy sędziejowice mogą 
składać wnioski o dodatek osłonowy 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
społecznej. Dodatek, będący częścią rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej, ma stanowić 
wsparcie dla najbardziej potrzebujących 
w pokryciu części kosztów energii. 

Zgodnie z treścią ustawy o dodatku osło-
nowym, świadczenie przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięczne-
go dochodu, w rozumieniu ustawy o świadcze-

DODAtEK OSŁONOWY – WNIOSKI W gOPS
niach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł 
oraz osobie w gospodarstwie domowym wielo-
osobowym, w którym wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 
1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypła-
tę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wie-
loosobowemu przysługuje jedno świadczenie 
dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku 
wniosków przez różnych członków gospodar-
stwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

W role monarchów z darami wcielili się: wójt gminy Sędziejowice 
Dariusz Cieślak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 
Grzegorz Brożyński oraz radny Rady Gminy Sędziejowice Witold Kruk.

Wniosek można składać w siedzibie GOPS 
w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7,  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.00. Można też skorzystać z opcji składa-
nia wniosku online za pośrednictwem platfor-
my ePUAP. Więcej informacji na temat dodat-
ku pod numerem tel. 43 677-15-81.

Prosimy o kontakt w tej sprawie pod nr tel. 
43 84-000-14, lub na adres e-mail: 
promocja@gminasedziejowice.pl
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Ponad 3,7 mln zł na inwestycje zostało 
zaplanowane wstępnie w budżecie gminy 
sędziejowice na 2022 rok. Ten plan wydatków 
w ciągu roku wzrośnie, ponieważ gmina będzie 
realizowała zadania w ramach Polskiego 
Ładu. Łączne wydatki gminy są zaplanowane 
wstępnie na blisko 32,5 mln zł, przy czym ponad 
jedną trzecią tej kwoty pochłonie oświata 
i wychowanie.

Aż 10,5 mln zł radni Rady Gminy Sędziejowice 
zapisali w nowym budżecie na cele oświatowe. To 
34% łącznych planów wydatków i o około milion 
złotych więcej, niż gmina wydała na ten cel w 2021 
roku. Niewiele ponad połowę pokryje subwencja 
oświatowa przekazywana z budżetu państwa, a po-
nad 45% pieniędzy pochodzić będzie z środków wła-
snych gminy. Resztę wydatków w tym dziale pokryje 
dotacja na przedszkole oraz środki unijne. 

JAKI BUDżEt NA 2022 ROK PRzYJęŁA RADA GMINY?

- Wydatki na oświatę są kluczowe z dwóch powodów, po pierw-
sze to największe wydatki budżetu i największe obciążenie finansowe, 
a po drugie, to inwestycja w naszą przyszłość. Przecież dzisiejsze dzieci 
i młodzież w przyszłości będą tworzyli naszą gminę. Mamy więc obo-
wiązek zapewnić im jak najlepsze warunki nauki i wychowania - uważa 
Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Wśród zaplanowanych inwestycji, pierwszą pozycję zajmuje bu-
dowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach. Na 
ten cel zaplanowano 3 mln zł. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, 
a prace mają się zakończyć przed listopadem 2022 r. Wśród inwestycji 
drogowych są również: remont dróg dojazdowych w miejscowości Ku-
strzyce i przebudowa drogi Siedlce - granica gminy Widawa. Na te dwa 
zadania łącznie zabezpieczono pół miliona złotych. Pozostałe zaplano-
wane inwestycje dotyczą bezpieczeństwa pożarowego, przydomowych 
oczyszczalni ścieków i sprzętu porządkowego.  

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1,8 mln zł i zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w centrum sędziejowic 
można było zrobić ostatnie świąteczne zakupy, zdobyć oryginalny 
prezent, rękodzieło, miody i lokalne specjały kulinarne.

Kiermasz Bożonarodzeniowy powrócił po rocznej przerwie i roz-
brzmiewał świąteczną muzyką, przyciągał zapachem przypraw korzen-
nych i miodu wprowadzając w atmosferę zbliżających się świąt. Program 
artystyczny wraz z inscenizacją przygotował Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziejowicach, a na straganach można było zaopatrzyć się w ozdoby, 
rękodzieło, obrazy, słodycze, rozmaite przysmaki świąteczne, czy książ-
ki na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. 

KIERMASz POWRÓcIŁ 
PO ROCZNEJ PRZERWIE
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Dla wielu osób było to najważniejsze 
spotkanie w tym okresie, dlatego 
przywiązywali do niego wielką wagę. 
W uroczystym wigilijnym spotkaniu 

w środowiskowym Domu samopomocy w Dąbrowie Widawskiej 
oprócz pensjonariuszy uczestniczyli też zaproszeni goście: 
wójt gminy Widawa michał Włodarczyk, przewodniczący 
rady Gminy Widawa sławomir stępnik, proboszcz parafii 
Podwyższenia Krzyża św. w Widawie Jarosław Leśniak oraz 
pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Widawie, 
pracownicy śDs. Przygotowania trwały około 3 miesiące, 
w tym czasie uczestnicy uczyli się tekstów i odgrywania ról do 
przedstawienia jasełkowego. 

SPOtKANIE W GRONIE BLISKIcH OSÓB

Uczestnicy ŚDS samodzielnie wykonali szopkę bożonarodzeniową 
oraz wszystkie dekoracje na świąteczny stół. Przygotowano tradycyjne 
potrawy świąteczne: była zupa grzybowa, kapusta z grochem, śledzie, 
ryba, kasza z sosem i pyszne ciasta. Wspólnie zasiedliśmy przy stole, zło-
żyliśmy życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Dla wielu naszych uczestników 
była to jedyna kolacja wigilijna spędzona w gronie bliskich osób.

chcąc zmniejszyć rachunki za ener-
gię elektryczną, gmina Widawa złożyła 
w 2021 r. wniosek do WFOśiGW w Łodzi 
na budowę pięciu instalacji fotowoltaicz-
nych w budynkach użyteczności publicz-
nej i infrastruktury publicznej. Wysokość 

INWEStYcJA W fOtOWOLtAIKę
tej inwestycji opiewa na kwotę 841.246,20 zł. 
z końcem ubiegłego roku WFOśiGW 
przyznał gminie dotację w kwocie 672.000 zł. 
Poziom dofinansowania to ok. 80%. 

Inwestycją zostaną objęte następujące 
obiekty: budynek Urzędu Gminy w Widawie – 

moc 9,72 kWe, stacja uzdatniania wody w Wi-
dawie – 49,68 kWe, Zespół Szkół w Widawie 
– 39,6 kWe, oczyszczalnia ścieków w Widawie 
– 39,6 kWe, hydrofornia w Goryniu – 28,8 kWe. 
Budowa instalacji zaplanowana jest na 2022 
rok.

za nami Finał szlachetnej Paczki 2021. W tegorocznej edycji 
brało udział 9 wolontariuszy, 13 rodzin z terenu gminy Widawa 
otrzymało mądrą pomoc (m.in. art. spożywcze, chemiczne, 
węgiel, sprzęty aGD i rTV, panele podłogowe, linoleum, odzież, 
obuwie). Łączna wartość prezentów wyniosła ok. 50 tys. zł.

Serdeczne podziękowania dla:
- wolontariuszy Szlachetnej Paczki: Joanny Cicheckiej, Moniki Kraw-

SzLAcHEtNA PAczKA 2021

czyk, Ewy Pelizg, Darii Wolniak, Kingi Siłko, Kamili Zduniak, Karoliny 
Piotrowskiej-Stępnik, Wiktorii Graczyk
- strażaków OSP w Widawie
- dyrektora i pracowników GOK w Widawie
- Beacie Bieńkowskiej (za pyszny tort)
- darczyńcom i wszystkim osobom, którzy bezinteresownie angażują się 
w pomoc na rzecz najuboższych rodzin z terenu gminy Widawa.
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Wymiana zbiornika była konieczna, ponieważ istniejący przez dzie-
siątki lat eksploatacji uległ korozji, co doprowadziło do jego degradacji. 
Zużyty zbiornik o pojemności 90 m3 został zdemontowany. Dodatkowo 
podczas uroczystości dokonano odbioru technicznego wyremontowane-
go placu przed budynkiem OSP Brzyków, o powierzchni 200 m2. Została 
położona kostka brukowa na podbudowie piaskowo-cementowej. Koszt 
inwestycji to ok. 30.000 zł. 

W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radny 
Tadeusz Pacholik, kierownik GZUK w Widawie Magdalena Olczak, soł-
tys Mariola Majczyk, dh Krzysztof Brocki oraz mieszkańcy. 

HYDROfORNIA W BRzYKOWIE
23 grudnia 2021 roku dokonano uroczystego przecięcia wstęgi na 
placu hydroforni w Brzykowie. został tam wybudowany nowy 
zbiornik na wodę pitną o pojemności 150 m3, wymieniona została 
infrastruktura łącząca zbiornik z hydrofornią. Wybudowany 
został również zbiornik na popłuczyny. Koszt całkowity inwestycji 
to ok. 350.000 zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z PrOW 
oraz dotację z WFOśiGW w Łodzi w wysokości ok 60%.

Z końcem grudnia 2021 r. wójt gminy Wida-
wa podpisał umowę preferencyjnej pożyczki 
z WFOŚiGW w Łodzi na zakup koparko-łado-
warki i kosiarki bijakowej dla GZUK w Wida-

zAKUP cIężKIEGO SPRzętU
wie. Wysokość pożyczki opiewa na kwotę ok. 
550 000,00 zł. Pożyczka po osiągnięciu efektu 
ekologicznego może ulec umorzeniu w 50%. 
Planowany do zakupu sprzęt jest niezbędny do 

realizacji przypisanych zadań Gminnemu Za-
kładowi Usług Komunalnych w Widawie.

Postępowanie przetargowe na zakup nowe-
go sprzętu zostanie przeprowadzone w pierw-
szej połowie 2022 roku.

W dniu 10 grudnia dokonaliśmy uroczy-
stego otwarcia nowego odcinka drogi osie-
dlowej w chociwiu. został położony as-
falt w dwóch warstwach na podbudowie 
z kruszywa łamanego, o szerokości 5 me-
trów i długości ok. 316 metrów. Dodatko-
wo wybudowano chodnik wraz z wjazda-
mi na posesję. Koszt budowy nowej drogi 
to ok. 445.872,05 zł. 

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych przeznaczyliśmy na ten cel ok. 172.000 zł. 

DROGA W cHOcIWIU JUż GOtOWA

W Dąbrowie Widawskiej uroczyście 
otwarto drogę i ścieżkę rowerową (18 
grudnia). To odcinek łączący Widawę 
przez Dębinę z Dąbrową Widawską. Jest 
to najdłuższy i najdroższy odcinek drogi 
gminnej wybudowany w tej kadencji. Na 
tą drogę mieszkańcy czekali 50 lat. 

Cieszę się, że mogliśmy zrealizować to 
zadanie. Długość tego odcinka to 2,3 kilome-
tra, koszt całkowity to 2.602.316 zł. Dofinan-
sowanie wyniosło: 823.000 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.561.389 zł 
z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Gmina 
Widawa wydatkowała na ten cel tylko 217.927 
zł. Poziom dofinansowania to 92%. 

Dziękuję serdecznie panu premierowi 
RP oraz wojewodzie łódzkiemu za przyzna-
ne dofinansowanie. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy Widawa za przeprowadzenie 

NOWA DROGA I ścIEżKA ROWEROWA W DąBROWIE WIDAWSKIEJ

postępowania przetargowego oraz nadzór 
nad inwestycją. 

Szerokość nawierzchni wynosi 5 m., sze-
rokość ścieżki rowerowej - 2,5 metra. Asfalt 
został wylany w dwóch warstwach na pod-
budowie cementowej i z kruszywa łamane-
go. Zostały oczyszczone rowy i wbudowane 
nowe przepusty. Umieszczono dwa urządze-

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy 
osiedla, wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk, radny Rady Gminy Widawa Wiesław 
Błaszczyk, ks. proboszcz z Restarzewa Cmen-
tarnego Bartłomiej Lesiak, skarbnik gminy 
Ewa Wartałowicz, kierownik Referatu Inwe-
stycji i Spraw Komunalnych Zbigniew Parzy-
but. Cieszę się wraz z mieszkańcami z nowej 
drogi, na którą czekali ponad 40 lat. 

michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

nia mierzące prędkość pojazdów dojeżdżają-
cych do skrzyżowań. To bardzo nowoczesny 
i bezpieczny odcinek drogi. Zachęcam miesz-
kańców do korzystania ze ścieżki rowerowej, 
nareszcie miłośnicy turystyki rowerowej będą 
mogli bezpiecznie podróżować na tym odcinku 
drogi. 

Dziękuję serdecznie mieszkańcom za 
zorganizowanie uroczystości, piękne kwia-
ty i smaczny poczęstunek. Niech droga służy 
użytkownikom przez kolejne dziesięciolecia 
w bezpieczny sposób. 

W uroczystości udział wzięli senator RP 
Maciej Łuczak, przewodniczący Rady Gminy 
Widawa Sławomir Stępnik, radni Rady Gminy 
Widawa, ks. proboszcz Jarosław Leśniak, soł-
tysi Dębiny i Dąbrowy Widawskiej oraz miesz-
kańcy.

michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Na wyposażeniu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego znajduje się  
48 maszyn, w tym 36 jednomiejscowych. Stacjonują w 32. Bazie Lotnic-
twa Taktycznego w Łasku i 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesi-
nach pod Poznaniem.

- Implementacja F-16 uwolniła zapał i entuzjazm ludzi w lotniczych 
mundurach, którzy wreszcie dostali narzędzie do realizacji swoich pa-
sji i ambicji z pożytkiem dla naszego kraju – mówił kilka tygodni temu 
dowódcza 2. SLT gen bryg. pil. Ireneusz Nowak, wcześniej związany 
z Łaskiem.

Zakupienie przez Polskę 48 maszyn było znakomitym posunięciem, 
choć początkowo nie obeszło się bez fali krytyki. Przez te 15 lat polskie 
maszyny wykonywały wiele skomplikowanych zadań operacyjnych nie 
tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Dla Łasku F-16 okazały się 
dobrodziejstwem, bowiem nie tylko uratowały tutejsze lotnisko przed li-
kwidacją (istniejące od połowy lat pięćdziesiątych), ale i zapewniły pracę 
wielu mieszkańcom, a jednocześnie podniosły rangę grodu nad Grabią.

Trzeba też wspomnieć i o tym, że F-16 stały się pierwszymi ma-
szynami bojowymi w pełni kompatybilnymi z maszynami będącymi na 
wyposażeniu NATO i umożliwiły realizację wspólnych zadań. Wreszcie 
F-16 zapoczątkowały zupełnie inną jakość w naszych Siłach Powietrz-

F-16  z  biało-czerwoną  szachownicą

tO JUż PIętNAścIE LAt
To było niezwykle ważne wydarzenie w dziejach polskiego lotnictwa wojskowego. 9 listopada 2006 roku uroczyście przyjęto na 
wyposażenie sił Powietrznych pierwszą partię samolotów F-16. Już ponad 15 lat służą w wojsku polskim rozsławiając biało-czerwoną 
szachownicę i naszych znakomitych pilotów. zanim nastąpiło to przekazanie pierwszych maszyn, nasi piloci szkolili się w usa, 
poznając nie tylko same myśliwce, ale i nowe procedury.

nych. Konsekwencją unowocześnienia polskiego lotnictwa będzie poja-
wienie się w Polsce F-35, maszyn jeszcze nowocześniejszych.

(P)
Fotoreportaż na str. 28

W Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łasku rozpoczęły się obchody 
600–lecia naszego miasta. W ramach przedszkolnej akcji „mali 
reporterzy poznają Łask” dzieci biorą udział w wycieczkach 
przybliżających im piękno otaczającej przyrody, ważne 
miejsca i zabytki Łasku. Przedszkolaki poznają swoje miasto 
zarówno wędrując ścieżką edukacyjną w Parku miejskim, jak 
i podziwiając zabytkową kolegiatę, z jej historią i dziełami sztuki. 

W wyglądzie wielu miejsc w Łasku zaszły zmiany i warto się im 
przyjrzeć, co czynimy podczas licznych spacerów i wycieczek, stopnio-
wo poznając historię miasta. Nasze obserwacje zostały również wyko-
rzystane w konkursie plastycznym „Moje miasto Łask”, zorganizowa-
nym dla dzieci i rodziców. W przedszkolnym holu można podziwiać 
barwną wystawę pomysłowych prac, pod tym samym tytułem, prezen-
tujących piękno naszego miasta. Konkurs rozstrzygnięto 10 stycznia. 
Wszystkie dostarczone prace, zostały docenione. Spośród nich wyłonio-
no dwa I, cztery II, i trzy III miejsca. Pozostałe zostały wyróżnione. Duży 
wkład pracy rodziców i dzieci został nagrodzony pamiątkowymi dyplo-
mami z herbem Łasku, materiałami plastycznymi i grami edukacyjnymi, 
ufundowanymi przez radę rodziców. Uczestnikom konkursu gratulujemy 
wiedzy, talentu i dziękujemy za zaangażowanie. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia wystawy.

PRzEDSzKOLAKI z „PIątKI” NA 600-LEcIE ŁASKU

Pandemia jest czasem trudnym zarówno dla osób dorosłych, jak 
i dla dzieci. izolacja społeczna utorowała drogę dla anonimowości 
i specyficznych relacji międzyludzkich. W sP nr 5 im. mikołaja 
Kopernika w Łasku przeprowadzono innowację pedagogiczną 
pt. „To nasz wspólny świat. Jestem tolerancyjny = zachowuję się 
empatycznie”. 

W celu uwrażliwienia młodego pokolenia na potrzeby innych osób, 
w ramach innowacji we wszystkich oddziałach szkoły przeprowadzono 

tOLERANcJA I EMPAtIA – W ŁASKIEJ „PIątcE”
tematyczne zajęcia, prezentacje multimedialne, ,,wędrujące wystawy”. 
Uczniowie klas I – III wykonali 118 prac plastycznych, a w klasach V 
i VIII przeprowadzono badania. Ponadto zorganizowano szkolny kon-
kurs plastyczno-literacki, promujący postawę tolerancji/empatii. 

Pamiętajmy! To nasz wspólny świat i od tego jak postępujemy dziś, 
zależy nasze jutro.

Koordynatorzy: mariola W.W., ewelina N.

Przedszkolaki będą w dalszym ciągu poszerzały swoją wiedzę na te-
mat Łasku, jego historii i wielowiekowych tradycji. Ukazywanie dzie-
ciom tego, co w ich rodzinnej miejscowości jest piękne i godne zain-
teresowania to najprostszy sposób kształtowania uczuć patriotycznych.

agnieszka siemińska
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Na 
HIStORYczNA KAMIENIczKA SŁUżY HIStORII MIAStA...
To kolejna fotografia dzisiejszej siedziby 
muzeum Historii Łasku. zanim zapadła 
decyzja w sprawie przeznaczenia 
tej kamieniczki na muzeum, była 
zamieszkana przez kilka rodzin. stan 
techniczny kamieniczki był bardzo zły, 
warunki życia w tych starych murach 
były raczej trudne. Gdyby nie decyzja 
władz miejskich i sfinansowanie remontu 
kapitalnego, ten stary obiekt mógłby 
niedługo zakończyć swój żywot.

Nie udało się definitywnie ustalić dziejów 
tej kamieniczki. Znajdowała się w reprezen-
tacyjnym punkcie Starówki i zapewne w cią-
gu wieków pełniła różne role, wielokrotnie 
też była przebudowywana. Wiele wskazuje 
na to, że przez jakiś czas pełniła rolę zajazdu 
czy karczmy, być może była tu dawna pocz-
ta, ze stajniami dla koni i pomieszczeniami 
do wypoczynku dla pasażerów. Po wojnie na 
parterze czynna była legendarna kawiarenka 
„U Remika”, uwieczniona we wspomnieniach 
wielu łaskowian. W okresie poprzedzającym 
wspomniany remont kapitalny, na parterze 
funkcjonowały różnorodne sklepiki i placów-
ki usługowe.

Dzięki nowej roli kamieniczka nie tylko 
odmłodniała, ale też stała się bardziej funkcjo-

nalna. Mimo ciasnych pomieszczeń, udaje się 
tu organizować różnorodne muzealne wysta-
wy czasowe, turystów zaglądających do gro-
du nad Grabią przyciągają też stałe ekspozycje 
ukazujące kilkuwiekowe dzieje Łasku, łącznie 

z funkcjonującym współcześnie lotniskiem 
wojskowym. Historia jakby zatoczyła koło – 
zabytkowa kamieniczka służy dziś popularyza-
cji dziejów miasta…

(saw.)

choć zima nie jest najłatwiejszym okresem dla budowlańców,  
to obecna technologia pozwala na prowadzenie prac niemal przez 
cały rok. Łaski samorząd nie traci czasu i nieprzerwanie inwestuje 
w infrastrukturę drogową. Jeszcze w grudniu zakończono roboty 
w anielinie i Kolonii Bałucz. W styczniu rozstrzygnięto kolejny 
przetarg, a w planach są następne. 

Za przebudowę dróg w Anielinie odpowiedzialna była firma Włodan. 
W ramach prac na drodze nr 103165E oraz drodze wewnętrznej powstała 
m.in. nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł.

Droga w Anielinie

Kolonia Bałucz

NOWY ROK, NOWE INWESTYCJE

Ten sam wykonawca za ok. 3,9 mln zł zmodernizował drogę w Ko-
lonii Bałucz. Na odcinku 2 245 m położono nawierzchnię asfaltową, po-
wstały zjazdy, pobocza, rowy, przepusty, przebudowano także sieć wo-
dociągową wraz z przyłączami.

Gmina Łask rozstrzygnęła przetarg na przebudowę drogi w Ostro-
wie. Na celowniku samorządowców jest ul. Fiołkowa. Na co mogą liczyć 
mieszkańcy? Powstanie m.in. blisko kilometrowy odcinek asfaltu, pobo-
cza i zjazdy z kruszywa. Inwestycja za 1,5 mln zł to wstęp do planowane-
go połączenia Ostrowa z Kolumną drogami o nawierzchni bitumicznej,  
a także skrót do drogi ekspresowej S-8.

mJ
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Licząca ponad 300 stron książka to kom-
pendium wiedzy o Kościuszce, ale i pasjach 
Profesora. Kilkanaście lat temu był on jednym 
z inicjatorów budowy pomnika Kościuszki, 
który stanął w Warszawie. Echa patriotycz-
nych uniesień młodego M. M. Drozdowskiego 
znajdujemy w wielu książkach łaskowianina, 
w których opisuje swoje harcerskie przeżycia, 
ale i zaangażowanie społeczne członków rodzi-
ny. Drozdowscy i Sosnowscy stanowili dobry 
przykład dla łaskiej społeczności. 

We wspomnianej książce M. M. Drozdow-
ski pisze m.in. o blaskach i cieniach polskiego 
charakteru narodowego w ocenie znanych roda-
ków. Kościuszko znał doskonale wady narodu 
szlacheckiego, kierującego się niejednokrotnie 
prywatą, będącego często na usługach obcych 
mocarstw, zdolnego do anarchii. A Naczelniko-
wi Powstania marzył się porządek w kraju, prze-
strzeganie prawa, „przyuczenie do posłuszeń-
stwa zwierzchności, którą nadaje naród”.

Nepotyzm, korupcję i upartyjnienie stano-
wisk publicznych brzydziły Kościuszkę, dlate-
go powtarzał: „Trzeba, aby Polacy, którzy szu-
kają pleców wiedzieli, iż bez serca, bez głowy, 
bez duszy plecy nic nie warte, i że to ostatnia 
część ciała… Urzędu nikt posiadać nie powi-
nien, w którego krokach nie było uczciwości, 
(…) który wiernym nie był obowiązkom Oj-
czyzny”. 

Kościuszko dostrzegał wady szlachty, któ-
ra po porażkach w powstaniu załamywała się: 
„Polakom, którzy nie cierpią jarzma, mają en-
tuzjazm dla wolności i cnoty, brakuje w prze-
ciwieństwie do Amerykanów i Francuzów, de-
terminacji i wytrwałości w pokonywaniu prze-
ciwności”. Stąd Naczelnik twierdził, że warun-
kiem zwycięstwa jest poparcie Powstania przez 

Profesor M. M. Drozdowski przemawia pod-
czas odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościusz-

ki w Warszawie, 16 listopada 2010 roku

Profesor M. M. Drozdowski

Wspomniana książka o Tadeuszu Kościuszce

PROfESOR, KtÓRY NIE 
zAPOMINA O ŁASKU (2)
W poprzednim numerze „Panoramy” pisałem o fascynacjach prof. mariana marka Drozdowskiego wielkimi postaciami w naszych 
dziejach, m.in. Janem Karskim, eugeniuszem Kwiatkowskim, Gabrielem Narutowiczem i stefanem starzyńskim. Wiele artykułów 
i książek poświęcił też Tadeuszowi Kościuszce. Polska Fundacja Kościuszkowska wydała niedawno kolejną pozycję książkową 
poświęconą temu bohaterowi narodowemu – „Tadeusz Kościuszko. szkice biograficzne. Tradycja”.

ludy dawnej Rzeczypospolitej: Białorusinów, 
Małorusinów, Litwinów, Żydów, Ślązaków 
i mieszkańców zaboru austriackiego.

XIX wiek i okres kształtowania stosun-
ków kapitalistycznych oraz powstań narodo-
wych według Profesora ujawnił zalety i wady 
rodaków. Według Maurycego Mochnackiego 
„W charakterze polskim prócz wielu zalet mie-

„Lekkomyślność nasza 
pochodzi zawsze z głębi 
czucia, z braku prawdzi-
wych celów”. Z kolei Ju-
liusz Słowacki w liście 
do księcia Adama Jerze-
go Czartoryskiego pisał: 
„Brak nam trzeźwej oce-
ny sytuacji, w jakiej się 
znajdujemy. W chwilach 
emocjonalnego porywu je-
steśmy w stanie zaciągnąć 
kredyty nawet pod zastaw 
księżyca”.

Surowo oceniał Po-
laków pisarz Bolesław 
Prus: „Nasz nienormalny 
patriotyzm ma wprawdzie 
szeroką pierś, ale brak mu 
głowy i skrzydeł. Nie bo-

haterów wojskowych i spiskowych nam trzeba 
ale bohaterskich charakterów, które nie tylko 
same potrafiłyby wydrzeć się z dzisiejszego 
błota wszecheuropejskiego, ale jeszcze za sobą 
porwać naród i wznieść ponad lenistwo, nędzę 
ciemnotę, partyjne nienawiści”.

Nasz znakomity pisarz Henryk Sienkie-
wicz idealizował wizję patriotyzmu: „Nacjo-
nalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią 
i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie sta-
wiał pomników katom. Zrodził się z bólu naj-
większej tragedii dziejowej. Przelewał krew na 
rodzinnych i wszelkich innych polach bitew, 
gdzie tylko chodziło o wolność”.

Bardzo surową ocenę Polaków przedstawił 
Paderewski, i to w okresie I wojny światowej, 
gdy ważyły się losy Polski: „Polacy bardziej 
się nienawidzą między sobą, niżli własnych 
nieprzyjaciół nienawidzić potrafią”.

Jak pisze Profesor, nawet w czasach za-
grożenia naszego bytu narodowego ze strony 
Hitlera i Stalina w okresie międzywojennym 
partyjne spory i ambicje polityków utrudniały 
konstruktywną współpracę. Swoiste otrzeźwie-
nie przyniosła dopiero klęska w 1939 roku.

stanisław Barcz

ści się pewnie niewieści element: skłonność do 
plotek, komerażów, bajek, małych intryg, ma-
łych rzeczy, małych ludzi, drobnych namiętno-
stek, które nie tylko w polskiej rewolucji bruź-
dziły, ale i w nieszczęściu czynią nas śmieszny-
mi i godnymi pożałowania” (1832).
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Wieczerzy towarzyszyło więcej kolęd, były też prezenty, życzenia 
i dużo ciepła oraz życzliwości. To wszystko w trudnych czasach pande-
mii jest wyjątkowo potrzebne wszystkim, a seniorom szczególnie. Ten 
piękny magiczny wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. W spo-
tkaniu udział wzięły 62 osoby. 

mirosława Klepczyńska
przewodnicząca związku

DUżO cIEPŁA I żYczLIWOścI
święta już dawno minęły, ale łascy seniorzy wciąż mają 
w pamięci spotkanie wigilijno-opłatkowe, które otworzyła, 
witając gości, przewodnicząca związku mirosława Klepczyńska. 
Wśród zaproszonych przez zarząd gości była dyrektor Łaskiego 
Domu Kultury magdalena Kelnerowska. rozpoczęto ten 
wieczór wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”, 
następnie delektowano się smacznymi, tradycyjnymi potrawami 
wigilijnymi przygotowanymi przez restaurację „Kominek”.

Przedszkolaki z Kolumny zorganizowały akcję charytatywną 
pn. „Podaruj serce”, która miała na celu nawiązanie współpracy 
z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Łasku. Dzieci 

P ODA RU J  S E R C E

ślubowanie i pasowanie dzieci 6-letnich, przyjmujących na 
siebie obowiązek nauki, to podniosłe i ważne wydarzenie 
w przedszkolnym kalendarzu imprez. W bieżącym roku 
szkolnym do Przedszkola Publicznego nr 6 im. słoneczko 
uczęszcza 48 sześciolatków, które w dniach 17 i 18 listopada 
dostąpiły zaszczytu „Pasowania na starszaka”. Jest  
to wspaniała grupa samodzielnych, odważnych, pełnych 
pomysłów, ciekawych świata dzieci, chętnych do podejmowania 
nowych coraz trudniejszych zadań.

Dzieci w galowych strojach, w obecności rodziców i gości, z powagą 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także zaprezentowały się w ży-
wiołowych układach tanecznych. Włożyły wiele serca i wysiłku, a panie 
nauczycielki wiele trudu w ich przygotowanie. Występy przedszkolaków 
bardzo podobały się zgromadzonej publiczności, o czym m.in. świad-
czyło ogromne skupienie. Wzruszeni rodzice nagrodzili swoje pociechy 
gromkimi brawami. 

Kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości było złożenie przyrze-
czenia przez przedszkolaków oraz pasowanie na starszaka dokonane 
przez dyrektor Agnieszkę Leśniak „zaczarowanym ołówkiem”. Na pa-

GOtOWI NA PODRÓż DO śWIAtA NAUKI

pozostające pod jej opieką napisały liściki do św. mikołaja, 
które następnie zostały zawieszone na świątecznym drzewku 
w przedszkolu. rodzice i opiekunowie przedszkolaków mogli je 
„zrywać” z drzewka i spełniać znajdujące się w nich marzenia 
zarówno dzieci, jak i młodzieży. akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem – listy rozeszły się jak ciepłe bułeczki i wnet do 
przedszkola zaczęły napływać wymarzone przez podopiecznych 
prezenty. 

miątkę tej ważnej uroczystości każde dziecko otrzymało dyplom i upo-
minki. Każde jest teraz gotowe na podróż do świata nauki…

(a.L.)

Elfy wysłane 21 grudnia z PP nr 4 odwiedziły podopiecznych pla-
cówki i przekazały prezenty do rąk adresatów listów. Akcja wręcz prze-
rosła oczekiwania organizatorów. Po zerwaniu wszystkich liścików, ro-
dzice przedszkolaków dalej o nią pytali. Dlatego podjęto decyzję o jej 
przedłużeniu, ale zamiast indywidualnych, imiennych prezentów rodzice 
mogą podarowywać wychowankom placówki przybory piśmienne do 
nauki oraz akcesoria do zajęć twórczych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji; speł-
nienie świątecznych życzeń podopiecznych Placówki w Łasku daje im 
nadzieję i wiarę w to, że warto mieć marzenia! 

M.W., J.B., A.B., J.K.
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Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe 
świadczenie – dodatek osłonowy. 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy anty-
inflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, 
którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy za-
łożeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu,  
że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła 
ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku bę-
dzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypła-
canych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna oso-
ba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospo-
darstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wnio-
sek jako pierwszy.

DODAtEK OSŁONOWY

 Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Wnioski będzie można 
składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
(/mgopslask/skrytkaessp) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 
przy ul. Batorego 31 – od 5 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do skrzynki pocztowej Ośrod-
ka włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na 
wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana 
informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerem 43 676-27-00 w godzinach 7.30-15.00. Pytania 
można również kierować przez stronę internetową: poczta@mgop-
slask.pl

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 
2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grud-
nia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą 
mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek 
do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zo-
stanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku na stronie www. mgopslask.pl
mGOPs w Łasku

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. 

Z reguły słyszy się o dużych organizacjach, które taki status posiada-
ją. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących dzia-
łalność na terenach poszczególnych gmin czy powiatów. Z licznej grupy 
organizacji społecznych działających w gminie Łask, tylko kilka posiada 
status organizacji pożytku publicznego (OPP). W roku 2022 organizacja-
mi uprawnionymi do otrzymania 1% podatku są:
1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Komenda Huf-
ca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98-100 Łask numer 
KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2021 r. w rubryce „cel szczegóło-
wy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
2.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, 
numer KRS 0000198329

3.  Stowarzyszenie Amazonek Łask – Kolumna, ul. Łączna 1, 98-100 
Łask numer KRS 0000346625 
4.  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnospraw-
nych „Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask numer  
KRS 0000321325
5.  Klub Strzelecki „KRUK” Łask, ul. Wrzosowa 35, 98-100 Łask  
numer KRS 0000807301
6.  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, Ostrów ul. Dwor-
ska 2, 98-100 Łask, numer KRS 0000178398
7.  „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51,  
98-100 Łask, numer KRS 0000344864.

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych orga-
nizacji, możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną 
w naszej gminie. To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej ru-
bryce składanego 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. 

is

BąDŹMY LOKALNI PRzEKAżMY
PODAtKU DLA OPP z 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)

Ważniejsze imprezy kulturalne w lutym 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa malarstwa 

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

14.01-31.03 BP w Łasku BP w Łasku 

2. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - dr Piotr 
Machlański „Spotkanie z rodziną 
Poznańskich w najwspanialszym 
pałacu fabrykanckim Łodzi” 

1 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

3. OBERSCHLESIEN - koncert 2 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

4. KASAI - koncert 14 
godz. 19 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

5. Kamiński i Michał „MIMI” 
Zenkner - stand-up 

19 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

6. „Łaski pączek” – kiermasz 
wypieków ostatkowych Wojtek  

26 
godz. 11-24 

plac 11 Listopada  gmina Łask, Koła 
Gospodyń Wiejskich  

 

 

urząd miejski w Łasku informuje 
wszystkich producentów rolnych, że 
w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. 
należy złożyć wniosek do burmistrza 
Łasku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w ramach limitu określonego na 2022 rok. 

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdza-
jące zakup oleju napędowego w okresie od 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEgO

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu miejskiego w Łasku przypomi-
na o terminie wnoszenia opłat rocznych 
za użytkowanie wieczyste gruntów, który 
upływa z dniem 31 marca 2022 r. Wyso-
kość opłaty rocznej za rok 2022 pozostaje 
bez zmian.

OPŁAtY zA UżYtKOWANIE WIECZYSTE
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności w od-
niesieniu do nieruchomości oddanych na cele 
mieszkaniowe płatne są do dnia 31 marca 2022 r. 
Wysokość opłaty przekształceniowej za rok 
2022 pozostaje bez zmian. 

Wyżej wymienione opłaty należy wpłacać 
na rachunek gminy Łask - Bank PEKAO S.A. 
I.O/ ŁASK 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. 
Informacje w przedmiotowej sprawie 
można uzyskać pod numerami telefonów:  
43 676-83-40, 43 676-83-41, 43 676-83-54.

Burmistrz Łasku informuje, że termin wnie-
sienia opłaty od posiadania psów za rok 2022 
upływa z dniem 30 kwietnia 2022 roku. Opła-
ta od posiadania jednego psa w kwocie 48 zł 
płatna jest jednorazowo bez wezwania na ra-

OPŁAtA OD POSIADANIA PSÓW

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji 
i spraw społecznych urzędu miejskiego 
w Łasku przypomina, że zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, do 31 stycznia 2022 r. 
należy uiścić i ratę opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych w roku 2022 oraz należy złożyć 
oświadczenie o wartości sprzedaży napo-
jów alkoholowych za rok 2021.

PIERWSZA RATA

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.

1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 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 po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa zawierający informacje o licz-
bie dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producenta rolnego
4. Wszystkie aktualne umowy dzierżawy, rów-
nież te zarejestrowane. 

Wniosek wraz z załącznikami należy zło-
żyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, 
pok. 21). We wniosku należy podać numer 
konta bankowego, na które będzie dokonywa-
ny zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.  
wynosi 110,00 zł (110 l x 1,00 zł x ilość ha 
użytków rolnych) oraz 40,00 zł (40 l x 1 zł x 
średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-
czeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 
1-30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 

Wzory dokumentów znajdą Państwo na 
stronie www.lask.pl

W przypadku niezłożenia oświadczenia 
w terminie, tj. do 31 stycznia 2022 r., przed-
siębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności 
w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest 
wówczas zobowiązany do dokonania opłaty do-
datkowej w wysokości 30% opłaty należnej za 
korzystanie z zezwoleń w danym roku kalenda-
rzowym. Niezłożenie oświadczenia i niedoko-
nanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych w wymienionym 
terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń. 

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży na-
pojów alkoholowych za rok 2021 - do pobrania 
w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 100, parter) 
w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 
14, 98 – 100 Łask, lub na BIP Urzędu Miejskie-
go w Łasku, zakładka KARTY USŁUG Urzędu 
Miejskiego w Łasku – Wydział Oświaty Kultury 
Promocji i Spraw Społecznych.

aura – w styczniu nie było co prawda 
surowej zimy, ale dokuczały nam anomalia po-
godowe. 17 i 20 bm. mogliśmy przecierać oczy 
ze zdumienia oglądając gwałtowne burze śnież-
ne z wyładowaniami atmosferycznymi. Spadło 
sporo śniegu, pogorszyły się warunki na dro-
gach. Meteorolodzy mówili o przejściu przez 
region frontu atmosferycznego. Wichura docho-
dząca w porywie do 120 km/h powaliła sporo 
drzew i spowodowała przerwy w dostawie prą-
du. Duże straty odnotowano w Kolumnie.

DacHOWaNiem zakończyła się poran-
na jazda 22-letniej mieszkanki powiatu łaskie-
go, która na śliskiej nawierzchni drogi w Cho-
rzeszowie straciła panowanie nad pojazdem. 
Kobieta trafiła do jednego z łódzkich szpitali.

Na PODWóJNym Gazie – wieczorem 
7 bm. w miejscowości Wola Bałucka 46-letni 
traktorzysta nie zatrzymał się do kontroli dro-
gowej i usiłował uciec. Okazało się, że był pod 
wpływem alkoholu. Stwierdzono u niego w or-
ganizmie 2,5 promila alkoholu, ponadto nie 
miał uprawnień do prowadzenia takiego pojaz-
du, traktor zaś nie był ubezpieczony i nie miał 
ważnych badań technicznych. Za jazdę pod 
wpływem alkoholu mężczyźnie grozi 2 lata 
pozbawienia wolności, a za niezatrzymanie  
do kontroli – 5 lat odsiadki.

W KILKU zDANIAcH
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Jednak najbardziej wyczekiwaną częścią imprezy było spotkanie 
z brodatym gościem, który każde dziecko obdarował prezentem. Zrobi-
ło się wtedy bardzo świątecznie i nastrojowo. Dzieci wraz z rodzicami 
i dziadkami śpiewały kolędy. Całemu spotkaniu towarzyszyła muzyka 
przygotowana przez DJ’a Łukasza, który wszystkich mieszkańców Gor-
czyna zapraszał do wspólnej zabawy. Ważnym punktem uroczystości 
była ścianka w scenerii świątecznej, na której można było wykonać se-
sję zdjęciową. Miejsce to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Pizzeria „GRANDE PIZZA” przygotowała pizzę, za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Członkinie KGW „Gorczynianki” przygotowały słodki 
poczęstunek i wykonały stroiki świąteczne, które zostały sprzedane na 
Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Łasku. Z pozyskanych środków za-
kupiono paczki świąteczne pełne słodkości dla podopiecznych Środowi-
skowego Domu Pomocy Społecznej w Łasku. 

W pięknie udekorowanej sali udostępnionej przez Dariusza Laśkie-
wicza i w miłej atmosferze świątecznej mieszkańcy wsi Gorczyn mieli 
możliwość wspólnego spędzenia czasu.

 mK

WSPÓLNA zABAWA W GORczYNIE
sołectwo Gorczyn wspólnie z KGW „Gorczynianki” zorganizowało (11 grudnia) świąteczne spotkanie dla 
mieszkańców. W oczekiwaniu na przyjście mikołaja najmłodsi mieszkańcy mogli miło spędzić czas, biorąc udział 
w tańcach, korowodach, wykonywaniu ozdób choinkowych i pisaniu listów do mikołaja. Dzieci uczestniczyły 
również w zawodach sportowych. za udział każdy zawodnik został nagrodzony dyplomem. 

Wielkim duchowym przeżyciem dla kilkudziesięciu osób było 
uczestnictwo w Wieczorze Kolęd w sali nowo otwartej świetlicy 
Wiejskiej w Teodorach. 

Tradycyjnie 6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego, nazywane 
potocznie Świętem Trzech Króli, mieszkańcy Teodorów i goście, mieli 
możliwość wspólnego śpiewania przepięknych polskich i zagranicznych 
kolęd oraz pastorałek. Bardzo cieszy spora grupa młodych i najmłod-
szych, którzy wraz z rodzicami budowali niepowtarzalną magiczną at-
mosferę. Jak widać, tradycja ma się dobrze i dzięki takim spotkaniom zo-
staje przekazywana i ubogaca młodych. Darmowa lekcja, a jakże cenna!

Pozostali zapewne przyznają, że była to prawdziwa uczta dla du-
szy, a dla ciała i podniebienia tradycyjnie panie z KGW przygotowały 
kulinaria, wśród których królowało pyszne polskie jadło. Pomysłodaw-
cą corocznej edycji Wieczoru Kolęd jest niezawodny proboszcz parafii  
św. Franciszka z Asyżu w Teodorach ks. kanonik Jacek Grzesiak.

sławomir sobór
sołtys sołectwa Teodory

W tEODORAcH tRADYcJA NIE GINIE

Na fotografii sprzed 45 lat (1977 r.) widoczny jest frag-
ment ul. Żeromskiego znajomy każdemu mieszkańcowi 
Łasku. Autor fotografii uchwycił przemarsz młodzieży 
szkolnej w historycznych strojach podczas obchodów 
555. rocznicy nadania praw miejskich Łaskowi (1422 r.) 
na tle nieistniejącego już dziś budynku. Rozebrano go 
w latach 90. XX wieku. W ciągu kilku lat w jego miejscu 
wybudowano nowoczesny, piętrowy budynek z przezna-
czeniem na działalność usługowo – handlową. Tutaj, m.in. 
mieści się popularna drogeria Rossmann. 

mHŁ, L. Olszewska



 

TO  JUŻ 15  LAT 


