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Na zrewitalizowanym placu Szarych Sze-
regów, u stóp pomnika upamiętniającego bo-
haterstwo harcerzy, zebrali się mieszkańcy 
dzielnicy i Łasku. Przybyli także posłowie: 
Agnieszka Hanajczyk, Dariusz Joński i Paweł 
Rychlik, starosta łaski Piotr Wołosz, radni Rady 
Miejskiej Łasku i Rady Dzielnicy Kolumna, są 
przedstawiciele instytucji i organizacji, m.in. 
żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 
członkowie Łaskiego Bractwa Strzelców Kur-
kowych. 

otWarcie zreWitalizoWanego pl. szarych szeregóW
W  77.  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszawskiego

Plac Szarych Szeregów w Kolumnie i 1 sierpnia 1944 roku – co je łączy? Oczywiście Powstanie Warszawskie – wielki zryw 
Polaków, w którym nie mogło zabraknąć harcerzy. Wielu z młodych ludzi w harcerskich mundurach oddało życie za wolną 
Polskę. 1 sierpnia 2021 roku, w 77. rocznicę wybuchu powstania, punktualnie o godz. 17 zawyła syrena na odnowionym placu. 
Odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt zapoczątkowało podniosłą uroczystość.

wania kosztem 4,3 mln zł tego najważniejszego 
fragmentu Kolumny. „Plac Szarych Szeregów 
będzie gościł nie tylko mieszkańców, ale i gości 
przyjezdnych” – mówi burmistrz Łasku. – Ży-
czę, by ten plac przyniósł dużo zadowolenia”.

W klimatycznej kawiarni w Afloparku w Pabianicach 24 i 25 lipca 
odbyła się wystawa róż ze szkółek regionu łaskiego, na której zgroma-
dzono ponad tysiąc kwiatów w 108 bukietach. Organizatorem wysta-
wy były Ogrody Aflopark i Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży.

Tematem wiodącym wystawy było m.in. zaprezentowanie róż posia-
dających certyfikat ADR, który nadawany jest tylko tym najbardziej od-
pornym na choroby grzybowe różom. Ten certyfikat to największy znak 
jakości, dla królowej kwiatów. Mimo silnej konkurencji serce zwiedza-
jących skradła róża „Chopin” polskiego hodowcy prof. Stanisława Żyły.

Zaproszenie na wystawę i spacer po parku przyjęli przedstawicie-
le władz Łasku: burmistrz Gabriel Szkudlarek, sekretarz gminy Beata 
Mielczarek i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Sylwester Florczak.  
Łaską różę można podziwiać nie tylko na wystawach, ale także w ogro-
dzie różanym w Łasku i Afloparku w Pabianicach.

Janina Kielanowicz-Marciniak
prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży

róże z adr-em

Lena Skręta i Bożena Kluch śpiewają utwory 
„A jeśli nie wrócę przed świtem”, „Dziewczy-
na z grantem” oraz „Szare Szeregi”.

Ostatnim akordem uroczystości roczni-
cowej i przekazania do użytku zrewitalizo-
wanego pl. Szarych Szeregów, jest piknik 
rodzinny. Dzieciom wiele radości sprawia 
malowanie buzi, puszczanie ogromnych ba-

Proboszcz kolumnieńskiej parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny ks. kano-
nik Jacek Kubis odmawia modlitwę w intencji 
poległych patriotów i dokonuje poświęcenia 
oddawanego do użytku placu. Gospodarz uro-
czystości burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
mówi o tragicznym losie walczących powstań-
ców Warszawy, jednocześnie dziękuje wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do zrewitalizo-

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku Sylwester Florczak przypomina wy-
darzenia sprzed 36 laty, gdy odsłaniano w Ko-
lumnie pomnik. W ten sposób oddano hołd bo-
haterskim harcerzom. 

Na zakończenie części oficjalnej przed-
stawiciele władz miasta i powiatu oraz insty-

niek mydlanych i oczywiście zabawa przy 
fontannie. Pod dachem targowiska na od-
wiedzających czekają stoiska z rękodzie-
łem, roślinami, bogatą ofertą LGD „Dolina 
Rzeki Grabi” i wyśmienita grochówka od 
restauracji Wiejska Chata. Dla pasjona-
tów tej dzielnicy Łasku - także wystawa  
„Kolumna na starych zdjęciach” i naj-
nowsza książka Ryszarda Wasilewskiego  
„Kolumna w liryce i satyrze”, oczywiście 
z autografem autora.

tucji i organizacji politycznych i społecznych 
składają kwiaty pod Pomnikiem Szarych Sze-
regów. W części artystycznej, przygotowanej 
przez filię ŁDK w Kolumnie, Sylwia Barabasz, 
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Firma zatrudnia ponad 160 pracowników, 
zarówno stacjonarnych pracujących w Łasku 
i Łodzi, jak i handlowców, pracujących w tere-
nie bezpośrednio z klientem. 

OVER Group zajmuje się produkcją pre-
paratów pielęgnacyjnych i suplementów diety 
dla zwierząt gospodarskich, małych czworono-
gów oraz produktów kosmetycznych dla ludzi. 
Miesięcznie produkują prawie 180 ton różnych 
preparatów na potrzeby własnej sprzedaży oraz 
dla partnerów zewnętrznych pod prywatną 
markę. Łącznie portfolio marek obejmuje bli-
sko 450 produktów w różnych gramaturach. 
Firma współpracuje z klientami z całej Polski, 
a także kontrahentami z blisko 40 krajów Euro-
py, Azji oraz Bliskiego Wschodu. 

Nie ma żadnej magii w tym, co obydwu 
prezesom udało się osiągnąć. To rezultat cięż-
kiej pracy i determinacji w działaniu. Rozpo-
czynając budowanie firmy, sami zajmowali się 
pozyskiwaniem klientów, sprzedażą i zama-
wieniem surowców. Osobiście dbali zarówno 
o terminową wysyłkę do klienta, jak i promo-
cję swojej powstającej marki.

- Pamiętam jakby to było wczoraj. W 2001 
roku we dwóch rozpoczęliśmy budowę firmy 
FHU OVER. Wtedy nasze pomysły wydawały 
się trochę szalone, teraz z powodzeniem je re-
alizujemy - mówi Paweł Toborowicz.

20-lecie oVer group
Spółka OVER Group obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Współwłaścicielami 
oraz jej założycielami są Stanisław Gosiewski oraz Paweł Toborowicz.

Łaski samorząd otrzymał dofinansowanie wysokości 252.237,00 zł  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie 
łódzkim na rok 2021. Dofinansowane zostaną trzy projekty:
- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa  
 - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na placu 11 Listopada w Łasku” 
(za skrzyżowaniem pl. 11 Listopada - ul. Narutowicza - ul. Kościelna).

inWestycje W bezpieczeństWo pieszych
Piesi to uczestnicy ruchu drogowego najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia podczas wypadków. W zderzeniu 
z rozpędzonym autem stoją na straconej pozycji. Aby zapobiec wielu ludzkim tragediom nie wolno zapominać 
o wzajemnym szacunku oraz przestrzeganiu przepisów. Nie bez znaczenia jest też nowoczesna i bezpieczna 
infrastruktura drogowa, dostosowana do nieustanie rosnącego ruchu po polskich ulicach.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie progów zwalniających pły-
towo - wyspowych z przejściem dla pieszych (i przejazdem dla rowe-
rów na ul. Jodłowej), oznakowania pionowego ze znakami aktywnymi 
i poziomego grubowarstwowego, montaż najezdniowych elementów 
odblaskowych, wykonanie pasów ostrzegawczych na chodnikach oraz 
zapewnienie oświetlenia, tam gdzie pomiary wykazały konieczność do-
świetlenia przejść.

Zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
MJ

Dla dwóch placówek - Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Łasku oraz Szkoły Podstawowej nr 4 
w Kolumnie przeprowadzone zostaną: audyt 
architektoniczny, audyt obszarów edukacyjno-
-społecznego i organizacyjnego i na ich pod-

szansa na pieniądze dla szkół Pani
Lidii Sosnowskiej

Zastępcy Burmistrza 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

Gmina Łask zakwalifikowała się do drugiego etapu programu „Dostępna 
szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego, wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: 
Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

stawie eksperci wykonają pogłębioną analizę,  
aby wskazać obszary niezbędne do poprawy. 

Na realizację działań zmierzających do 
wykonania zaleceń autorów będzie można po-
zyskać 1 350 000,00 zł dotacji.                   KK

- Zajmowaliśmy się importem oraz dystry-
bucją preparatów dla zwierząt gospodarskich. 
Nie wiedzieliśmy jeszcze, że tak szybko roz-
poczniemy samodzielną produkcję, a firma bę-
dzie działać w kilku branżach, kierując swoje 
produkty oraz usługi do klientów w całej Pol-

sce oraz kontrahentów zagranicznych - dodaje 
Stanisław Gosiewski.

Firma OVER Group na przestrzeni 20 lat 
istnienia mocno rozwinęła profil swojej dzia-
łalności. Obecnie zrzesza 10 marek, w tym 
również 4 niezależne spółki. 
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zdaniem burmistrza

To fragment artykułu pt. Niejasne rządowe fundu-
sze celowe – zamieszczonego w najlepszym piśmie sa-
morządowym Wspólnota, nr 15/1333, str. 12. 

Dodajmy, że to nie tylko uzależnienie od pienię-
dzy rządowych, ale pieniędzy rządowych dzielonych 
bez żadnych jasnych, czytelnych, znanych przed złoże-
niem wniosków kryteriów, o czym pisałem niedawno  
i co poparłem dowodami z dokumentów. Sytuacja 
w samorządach gminnych staje się dramatyczna. Tzw. 
polski ład spowoduje radykalny spadek dochodów 
własnych gmin. Związek Miast Polskich i Unia Me-
tropolii Polskich przesłały do gmin wyliczenia, ile po-
szczególne gminy stracą w roku przyszłym na docho-
dach własnych. Dokument załączam.

Ja też jestem za podwyższeniem kwoty wolnej 
od podatku. To zresztą już 6 lat temu zapowiadał ów-
czesny kandydat na prezydenta A. Duda. Jeszcze raz 
powtarzam: to dobrze. Skoro jednak przy rosnących 
kosztach funkcjonowania gmin radykalnie...

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY…

…to jest to oczywiste łamanie art. 167 ust. 1 Kon-
stytucji stanowiącego: Jednostkom samorządu tery-
torialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio  
do przypadających im zadań. Skoro dziś gmina otrzymuje 37% podatku 
od dochodów osobistych mieszkańców to może należałoby zwiększyć 
ten udział (oczywiście po odpowiednich wyliczeniach) do 50 czy 55%.

Jeszcze jedno. Wprowadzane są kolejne opłaty czy podatki.  
Np. za wyłożenie określonych powierzchni kostką naliczana jest opłata. 
Decyzję wydaje wójt (burmistrz, prezydent) i to on jest w odczuciu zobo-
wiązanego mieszkańca czarną owcą. Tyle tylko, że 90% opłaty stanowi 
dochód „Wód Polskich” (adm. rządowa), a 10% dochody gminy.

Szanowni Państwo, dlaczego ja te informacje przekazuję? Czynię 
to, gdyż uważam, że powinienem Państwa informować nie tylko o suk-
cesach, ale i o zagrożeniach. Gmina to nie burmistrz, radni czy urzędni-
cy, to my wszyscy mieszkańcy, to jednostki gminne, z których usług ko-
rzystamy często nie zdając sobie sprawy, że finansuje je gmina. Mówi  
mi pani: „A co wy robicie z tymi podatkami”. Odpowiadam pytaniem:  
Ma pani wnuki? Tak. Pytam dalej: „Chodzą do przedszkola? Tak. Widzi 
pani. Opłata za dziecko wynosi w zaokrągleniu 100 zł, a rzeczywisty koszt 
600 zł i tę różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem a ponoszoną przez ro-
dziców (opiekunów) opłatą ponosi gmina. W skali roku daje to wielkość  
6 mln zł. I tak przykłady można by mnożyć. Mamy 5 przedszkoli pu-
blicznych i 2 niepubliczne, które gmina też musi dofinansowywać. Gmi-
na prowadzi 7 szkół (w tym LO), 2 zakłady budżetowe - ZKM i ZGM,  
2 jednostki kultury, żłobek, Miejsko - Gminny Zespół Pomocy Społecz-
nej, a także Centrum Sportu i Rekreacji. Wszystkie te podmioty w znacznej 
części, a często niemal w całości finansowane są przez gminę Łask. Takim 
skrajnym przykładem mogą być jednostki kultury (ŁDK i biblioteka pu-
bliczna). Dotacja ogólna z gminy dla domu kultury to 1,3 mln zł, przycho-
dy zaplanowano na 137 tys. zł, ale z uwagi na pandemię wykonano tylko 
w 14%. Biblioteka - dotacja ogólna to 1,04 mln zł - w tym dotacja z powiatu 
31,5 tys. zł. Prosiłem Zarząd Powiatu o zwiększenie dotacji. Z braku pienię-
dzy otrzymałem odpowiedź odmowną. Proszę, niech Państwo przeanalizują 
te kwoty i wyciągną obiektywne wnioski. Gmina nie dopłaca tylko do spółek 
komunalnych - MPWiK oraz PEC, a także do GPZOZ. Dodajmy, że niektóre 
kluby sportowe funkcjonują tylko dzięki dotacjom z gminy. To są dane tego-
roczne, rok przyszły jest wielką niewiadomą, dlatego powinni Państwo znać 
zagrożenia i każdy w miarę swoich możliwości im przeciwdziałać. 

W obecnej dyskusji nad kondycją samorządu terytorialnego podnosi się problem prób coraz 
silniejszego uzależnienia jej od środków pochodzących z budżetu państwa przy jednoczesnym 
spadku znaczenia źródeł dochodów własnych. Niektórzy uczestnicy dyskusji są zdania, że obecna 
tendencja polega wręcz na powrocie do rozwiązań istniejących w państwie socjalistycznym.

WRESZCIE POWSTANIE…

…tak potrzebny ciąg pieszo – rowerowy od granic mia-
sta do Gorczyna. O budowę tego ciągu zabiegałem od lat, choć 
to droga wojewódzka. Cierpliwe działanie jednak popłaca.  
Zostałem poinformowany przez zarządcę drogi wojewódz-
kiej, że będzie podpisana umowa z wykonawcą zadania, z ter-
minem wykonania w czasie 12 miesięcy od podpisania umowy. 
Aby ta ważna i tak potrzebna dla bezpieczeństwa inwestycja 
mogła powstać, Rada Miejska na mój wniosek wyraziła zgo-
dę na dofinansowanie inwestycji przez gminę Łask. To kolej-
ne – po chodniku przy ul. Warszawskiej, pomiędzy szpitalem  
a ul. Jodłową) zadanie wykonane w pasie drogi wojewódzkiej przy do-
finansowaniu przez gm. Łask. Na koniec warto dodać, że dzięki naszym 
staraniom projektowany jest właśnie ciąg pieszo-rowerowy między  
Łaskiem a Teodorami.

13 sierpnia 2021 r.      
Gabriel Szkudlarek

PS 18 sierpnia nastąpiła radykalna zmiana retoryki rządu. Premier 
Morawiecki ogłosił pilną pracę nad samorządowym polskim ładem, któ-
rego założenia mają być wypracowane w ciągu 2 tygodni. Zważywszy,  
że mieszkańcy Łasku przy poprzednich podziałach zostali potraktowani 
skrajnie po macoszemu, cieszy mnie zapowiedź, że przy podziale pienię-
dzy będą uwzględniane dochody gmin. Mam nadzieję, że tym razem Pan 
Premier dotrzyma słowa. Jeszcze 10 dni temu Radosław Fogiel twierdził, 
że polski ład nie dotknie samorządów, bo ludzie będą więcej zarabiać  
i płacić większe podatki. 

Jestem przekonany, że ta radykalna zmiana retoryki rządu to efekt 
pracy wielu samorządów pokazujących zagrożenia i uświadamiających 
mieszkańców, że niesprawiedliwy podział (w wyniku którego w mojej 
ocenie nasi mieszkańcy stracili 5-7 mln zł) uderza nie w wójta czy bur-
mistrza, a w mieszkańców. 
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W czterech oddziałach 
wychowania przed-
szkolnego gminy Łask 
w okresie od 1 września 
2020 r. do 30 czerwca 
2021 r. realizowany był 
projekt „Przedszkola-
ki na start - wsparcie 
edukacji przedszkol-
nej w gminie Łask” 
współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regional-
nego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020. Placówki 
uczestniczące w projekcie to: 
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku
-  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Wiewiórczynie
-  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Okupie
-  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Bałuczu.
Całkowita wartość projektu wynosiła:  

862 994,46 PLN, kwota dofinansowania z UE: 
733 545,29 PLN, wkład własny: 129 449,17 PLN.

Unia Europejska, wspierając realizację 
ważnych celów kształcenia, dba o tak wyjątko-
wy z pedagogicznego punktu widzenia okres 
rozwojowy, jakim jest wiek przedszkolny po-
przez tworzenie przyjaznej i kreatywnej prze-
strzeni, zarówno do zajęć edukacyjnych, jak 
i zabawy, co w konsekwencji sprzyja wszech-
stronnemu rozwojowi dzieci oraz zwiększeniu 
ich szans edukacyjnych.

Głównym celem tego projektu było utwo-
rzenie i utrzymanie nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego poprzez wyposażenie 
i finansowanie bieżącej działalności nowych 
miejsc oraz realizację dodatkowych zajęć, któ-
re przyczyniają się do zwiększenia szans edu-
kacyjnych dzieci. Realizacja projektu służyła 
również nauczycielom poprzez doskonalenie 

Wsparcie na starcie   projekt 
„przedszkolaki na start”

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do pracy z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi 
z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji tego projektu w czte-
rech placówkach odbywały się następujące 
bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, 
logopedia, kodowanie, zajęcia muzyczne, zaję-
cia taneczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia sportowe, terapia ręki, sensoplastyka, 
zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze, 
zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia unijne odby-
wały się według ściśle wyznaczonego harmo-
nogramu. Przedszkolaki były bardzo zaanga-
żowane na zajęciach i chętnie spędzały czas 
w przedszkolu. 

Przedszkola dzięki projektowi zyskały 
nową bazę dydaktyczną, meble, szafy, zabaw-
ki, pomoce dydaktyczne, między innymi tabli-
ce interaktywne, interaktywne podłogi, sprzęt 
nagłaśniający, komputery, artykuły plastycz-
ne, zestawy logopedyczne, pomoce do zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej, stroje taneczne, in-
strumenty muzyczne, roboty, pomoce senso-
ryczne, maty do kodowania. W ramach projek-
tu przeprowadzono także adaptację i remont sal 
przedszkolnych. 

Projekt był szansą dla dzieci na kontakt 
z rówieśnikami, udział w zorganizowanych 

przez wykwalifikowa-
nych nauczycieli zaję-
ciach i zabawach. Projekt 
cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród dzieci 
i rodziców. Przedszkolaki 
chętnie i aktywnie uczest-
niczyły w zajęciach do-
datkowych, zdobywając 
nowe wiadomości i do-
świadczenia. Inwestycja 
w przedszkola to szansa 
na rozwój dziecka! 

Violetta Dygasińska
dyrektor PP nr 1 w Łasku

SESJE - Rada Miejska Łasku prawdopo-
dobnie zbierze się na sesji w dniu 8 września. 
W sierpniu nie zaplanowano sesji, ale za to 
zbierały się komisje Rady. 19 bm. komisja rol-
nictwa wybrała się do schroniska dla zwierząt 
w Wojtyszkach, gdzie trafiają zwierzęta z gmi-
ny Łask.

Rada Powiatu zebrała się ostatnio na sesji 
27 lipca, prawdopodobnie kolejne obrady od-
będą się 30 bm. W chwili zamykania numeru 
„PŁ” nie znaliśmy porządku obrad.

PARLAMENT MŁODYCH RP – jego 
przedstawiciel z Liceum Ogólnokształcące-
go w Kolumnie Igor Jędrzejczak uczestniczył 
w spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów w Warszawie, gdzie rozmawiano m.in. 
o systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. 
Łaskowianin zaproponował zmiany w jednej 
z uchwał.

POŻEGNANO w 32. BLT pilotów i ob-
sługę F-16. Wszyscy oni w ramach NATO-
-wskiego Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
przebywać będą na Islandii do 10 października 
br. Pierwszą zmianę PKW dowodzoną przez 
ppłk. pil. Michała Krasa żegnał m.in. dowódca 
32. BLT w Łasku płk pil. Piotr Ostrouch.

ŁASKIE F-16 uczestniczyły w pokazach 
lotniczych w Warszawie z okazji Święta Woj-
ska Polskiego i 101. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej, przeleciały też nad Teresinem, gdzie od-
bywał się piknik wojskowy.

SZCZEPIENIA w gminie Łask - na dzień 
19 bm. w pełni zaszczepionych było 46,4% 
mieszkańców, przynajmniej jedną dawką  
- 48,3%.

STRAŻACY z powiatu łaskiego mają spo-
ro roboty w związku z zagrożeniem, jakie sta-
nowią dla ludzi szerszenie. Gniazda szerszeni 
usuwano m.in. w Buczku, Gorczynie, Łasku, 
Ostrowie, Pruszkowie, Widawie, Woli Stryjeń-
skiej i Wronowicach. Strażacy usuwali też wie-
le powalonych przez wichury drzew.

WŁAMYWACZ z Łaskiego – 31 latek 
i jego dwaj kompani zostali zatrzymani przez 
zduńskowolskich policjantów w związku 
z włamaniem do domu i kradzieżą wielu elek-
tronarzędzi wartości 3.9 tys. zł. Do włamania 
doszło na początku sierpnia br. Złodzieje znaj-
dują się pod dozorem policji, 31-latkowi grozi 
kara nawet 15 lat pozbawienia wolności, a pa-
serom, których też ustalono – do 5.

AURA – choć ekstremalne zjawiska po-
godowe dają się nam we znaki, urlopowicze 
i młodzież szkolna korzystająca z wakacji 
nie mieli w sierpniu powodów do narzekania. 
Aura dopisywała, można było wypoczywać 
nad wodą i w lesie. Nawet w drugiej deka-
dzie sierpnia, gdy przyszło lekkie ochłodzenie, 
słońce nie dawało o sobie zapomnieć.
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W  odnowionym  centrum  Kolumny  będą  odbywały  się  różnorodne 
imprezy, m.in.  o  charakterze  kulturalnym. W  ramach wartej  4,3 mln  zł  
rewitalizacji,  za  którą  odpowiadała  firma BINŻ  S.A.  z  Bełchatowa, 
dokonano ogromu prac, a zmiany są widoczne gołym okiem. Odno-
wioną przestrzeń wypełniły nasadzenia i elementy małej architektury, 
a wśród nich fontanna, ławki, źródełko dla przechodniów i zwierząt. 
Pod ziemią znajduje się system nawadniania oraz zbiorniki, które gro-
madzą deszczówkę. Wyłożony  trylinką parking zastąpiła nowoczesna 
strefa relaksu, sąsiadująca z wyremontowanym targowiskiem. Na od-
wiedzjących czekają trzy ścieżki ekologiczne i mural autorstwa Adama  
Wirskiego, działającego pod pseudonimem „Kruk”. Inwestycja otrzy-
mała wsparcie WFOŚiGW w Łodzi w postaci dotacji wysokości 692 tys. zł  
oraz pożyczki – ok. 461 tys. zł.

otWarcie zreWitalizoWanego pl. szarych szeregóW

MJ, P

2

W dniach 7-14 sierpnia drużyna Uczniowskiego Miejskiego 
Klubu Sportowego Korab Łask wraz z zaprzyjaźnionym klubem 
Progres Zygry uczestniczyła w obozie piłkarskim w Białce 
Tatrzańskiej. U podnóża gór 60 zawodników i zawodniczek 
poprawiało swoje zdolności motoryczne. Łącznie przez cały 
tydzień oprócz 2 jednostek treningowych dziennie, uczestnicy 
zagrali sparingi z KS Karpaty Krosno, Broń Radom, Lechia 
Dzierżoniów, był to bardzo intensywny tydzień, zarówno dla 
zawodników, jak i trenerów. 

Wspólnie spędzone momenty to nie tylko treningi, rozmowy,  
ale również atrakcje dodatkowe, na które mogli liczyć uczestnicy obozu 
m.in.: Termy Bania, wycieczka do Zakopanego i oczywiście piana party. 

Na pamiątkę wszyscy obozowicze otrzymali koszulki i czapeczki z logo 
UMKS Korab Łask i trzeba przyznać, że prezentowali się doskonale. 

Nad przestrzeganiem obozowych regulaminów czuwali: Domi-
nik Gromada, Gracjan Michalski, Tomasz Stasiak, Tomasz Matysiak,  

umks korab łask na obozie W białce tatrzańskiej

Waldemar Herman, Tomasz Szatkowski, i to im należą się ogromne  
podziękowania za profesjonalizm, kreatywność i cierpliwość. 
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Powstanie w Warszawie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, na 
rozkaz dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego 
„Bora”. Zostało ono zorganizowane przez Armię Krajową w ramach 
akcji „Burza”. Od strony militarnej było wymierzone przeciwko Niem-
com, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej su-
werenności oraz niepodległości Polski, poprzez odtworzenie w stolicy 
legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz 
przedwojennych.

W hołdzie poWstańcom WarszaWskim
W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17. 
w Kolumnie na placu Szarych 
Szeregów, w rocznicę godziny „W”, 
przy dźwiękach syreny alarmowej, 
minutą ciszy uczczeni zostali 
Powstańcy Warszawscy. W intencji 

poległych Powstańców odmówiona została również modlitwa 
przez proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny ks. kanonika Jacka Kubisa. Delegacje, które brały udział 
w uroczystościach, złożyły kwiaty pod pomnikiem harcerzy. 
Powiat łaski reprezentowali starosta łaski Piotr Wołosz, etatowy 
członek zarządu Robert Szczepaniak oraz radny Rady Powiatu 
Łaskiego Bogdan Lipowski.

24 września 2020 r. przed Starostwem Powiatowym 
w Łasku zostało zamontowane metalowe serce na nakrętki 
plastikowe. Dzięki mieszkańcom powiatu łaskiego i nie 
tylko, pojemnik zapełnia się błyskawicznie.

Tym razem plastikowe nakrętki przekazujemy dla ośmiolet-
niego Krzysia Smarzycha, który od pierwszych chwil życia cierpi 
na mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie pokrwotoczne za-
opatrzone zastawką komorowo-otrzewną. Pieniądze pozyskane ze 
sprzedaży plastikowych nakrętek przeznaczone będą na leczenie 
i rehabilitację chłopca. Krzyś jest podopiecznym Fundacji Przyja-
ciół Dzieci ARIADNA. Rozpal wiarę i nadzieję dla Krzysia.

Codziennie miliony plastikowych nakrętek lądują w koszach 
na śmieci. Można wykorzystać nakrętki w lepszy sposób. Każda 
nakrętka jest cenna. Recykling jest też dobrym sposobem na wal-
kę o czyste środowisko. 

Zbieramy nakrętki małe i duże, od napojów, soków, mleka, 
kosmetyków, środków czystości, chemii gospodarczej. Zebrane 
nakrętki wrzucajmy do czerwonych serc i pomagajmy.

Każda nakrętka jest cenna, a my możemy pomóc Krzysiowi.

serce rośnie ku pomocy!
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Zakończył się nabór do szkół ponadpodstawowych, których organem 
prowadzącym jest powiat łaski. W tym roku dużą popularnością cieszyły 
się: szkoła ZSM-T w Ostrowie oraz „Ekonomik” w Łasku. W ZSM-T w 
Ostrowie odnotowano znaczący wzrost liczby kandydatów.

W poszczególnych szkołach zostaną utworzone następujące klasy:

z a ko ń c z ono 
nabór do szkół

Szkoła
Symulacja rzeczywi-

stych klas do utworze-
nia po naborze

Liczba uczniów która 
rozpocznie naukę w kla-
sach pierwszych w roku 

szkolnym 2021/2022
I LO 
w Łasku

- matematyczno-fizycz-
na - 22
- humanistyczna - 22

44 kandydatów

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

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

nieodpłatna pomoc praWna
wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują 
osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy 
w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporzą-
dzonej przez starostę.

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem wszystkie 
porady prawne w powiecie łaskim odbywają się tylko przez system elek-
troniczny.

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

Powiat łaski otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 88 599,00 zł w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.  
dla zadań mających na celu wyłącznie po-
prawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na przejściach dla pieszych, na realizację 

będzie bezpieczniej przy hali sportoWej mos
zadnia pn. „Budowa przejścia dla pie-
szych na ul. Warszawskiej w Łasku”.

Wykonanie przejścia dla pieszych w tym 
miejscu znacząco poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców i gości, których coraz więcej ko-
rzysta z hali sportowej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 
bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z ba-
lustradą ochroną U-12a przy hali sportowej 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ła-
sku wraz z budową chodnika lewostronnego.

Wartość inwestycji wynosi 110 749,00 zł.

ZSP nr 1 
w Łasku

- tech. informatyk - 24
- tech. reklamy - 24
- tech. ekonomista (15) + 
tech. logistyk 18 - 33
- klasa wielozawodowa - 
41

122 kandydatów

ZSM-T 
w Ostrowie

- kl. wojskowa - 24
- kl. mistrzostwa sporto-
wego (14) + kl. wojskowa 
(10) - 33
- kl. pożarnicza (14) + kl. 
wojskowa (10) - 24
- kl. wojskowa (10) + kl. 
policyjna (21) - 31

103 kandydatów

ZSR w Sę-
dziejowicach

- tech. rolnik -16
- tech architektury krajo-
brazu (7) + tech. żywienia 
i usług gastronomicznych 
(8) - 15

31 kandydatów

W dniu 29 lipca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi 
podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, starosta łaski 
Piotr Wołosz został odznaczony Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Policji”. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło 
się w obecności komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi 
nadinsp. Sławomira Litwina. Wydarzenie odbyło się pod 
patronatem honorowym komendanta głównego Policji gen. insp. 
Jarosława Szymczyka. Podczas ceremonii zostały skierowane 
podziękowania i gratulacje dla wyróżnionych funkcjonariuszy 
i pracowników Policji, a także ich rodzin. 

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” przyznawany jest z własnej 
inicjatywy przez ministra spraw wewnętrznych i administracji albo na 
wniosek komendanta głównego Policji, osobie, która:
-  inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogen-
nym, a także współdziałania  w tym zakresie z organami państwowy-
mi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,

medal dla starosty łaskiego

-  swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosiła spraw-
ność działań Policji.

Łącznie zgłosiło się 300 kandydatów.
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Gmina Buczek położona jest w zagłę-
biu truskawkowym i na tę okoliczność co 
roku organizowane jest przez gospodarzy 

gminy Krajowe Święto Truskawki, w którym aktywnie zawsze uczestni-
czą członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. 

Jednak drugi już rok święto to nie może się odbyć, ze względu na 
pandemię koronawirusa. Mimo to członkinie nie poddają się i nadal kul-
tywują tradycję. Organizują spotkania z zachowaniem wszelkiej ostroż-
ności, celem przetwarzania tego niesamowitego owocu jakim jest tru-
skawka, pochodząca z buczkowskiego zagłębia truskawkowego. Temu 
też służyło wspomniane spotkanie, z wykorzystaniem truskawki. Człon-
kinie podczas spotkania sporządziły nalewkę truskawkową, która jest 
wpisana na listę ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jako regionalny pro-
dukt gminy Buczek, panie wykonały z truskawek konfiturę bachorzyń-
skich babek, ponadto upiekły 5 rodzajów ciast, z truskawką w roli głów-
nej. Na zakończenie członkinie zaśpiewały własną piosenkę o truskawce.

W spotkaniu oprócz członkiń Stowarzyszenia uczestniczyli zapro-
szeni goście: wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, przewodniczący 

truskaWkoWy buczek
28 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się spotkanie poświęcone 
truskawce, pochodzącej z buczkowskiego zagłębia truskawkowego. Spotkanie zostało 
zorganizowane wspólnie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Buczku. 

8 lipca br. odbyła się XX sesja Rady Gminy Buczek, na której 
radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Bronisławowi 
Węglewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok. Fakt ten poprzedzony został udzieleniem wójtowi 
gminy wotum zaufania.

Podczas obrad nowo wybrany w wyborach uzupełniających radny 
Bartłomiej Młynarczyk złożył ślubowanie i w głosowaniu tajnym wybra-
ny został na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek.

absolutorium dla 
Wójta gminy buczek

będzie Więcej Wody
Planowana inwestycja to duża rozbudowa stacji, trwająca 1-2 lat 

w zależności od mocy przerobowych firmy, która wygra przetarg. Całość 
inwestycji ze środków gminy to ok. 3 mln. zł. Jest ona dla gminy szcze-
gólnie istotna, gdyż od 3 lat czynione są starania, aby zwiększyć ilość 
dostarczanej wody. Brak wody odczuwany jest przede wszystkim w dniu 
bezpośrednio przed weekendem. Spowodowane jest to nie tylko zapo-
trzebowaniem rodzin na wodę na cele socjalno-bytowe, ale dużo wody 
mieszkańcy zużywają również do podlewania ogródków i nie tylko, a po 
takiej sytuacji przez 3 dni pompy nie są w stanie dostarczyć wody w po-
trzebnych ilościach. Mamy nadzieję, że rozwiązanie tych problemów na-
stąpi z chwilą przebudowy, a praktycznie budowy nowej stacji. 

Gminne  inwestycje

Mieszkańcy gminy Buczek mogą już korzystać z paczkomatu fir-
my InPost, który zlokalizowany jest za sklepem Dino (przy ul. 
Głównej 19 w Buczku). To duże ułatwienie dla mieszkańców, któ-
rzy robią zakupy przez internet, a nie zamawiają przesyłek do 
domu. Do tej pory musieli jeździć do sąsiednich miejscowości po 
odbiór paczki. Mieszkańcy zyskają tani i szybki sposób odbioru 
przesyłek z internetowych zakupów.

Paczkomaty to nowoczesne urządzenia do samodzielnego odbie-
rania i nadawania przesyłek czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. W każdej chwili można obserwować etap podróży przesył-
ki poprzez opcję śledzenia paczek. Dzięki nowoczesnym terminalom 
mieszkańcy gminy zyskają wiele udogodnień, m.in. możliwość kom-
fortowego nadawania i odbierania przesyłek, atrakcyjne ceny wysyłek 
oraz wygodny odbiór zakupów. Rozmiar urządzenia może być modyfi-

Rady Gminy w Buczku Andrzej Zieliński, dyrektor GOKiS w Buczku 
Jolanta Nietupska oraz Aleksandra Zielińska i Krzysztof Kędrak.

30 czerwca br. roku wójt gminy Buczek wraz  
ze skarbnikiem gminy podpisali umowę na 
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Buczku, a także  
na kanalizację na ulicy Południowej. Pozyskane środki 
na te inwestycje to prawie 1 700 000 zł. 

pierWszy W gminie paczkomat już działa!

kowany. Czy ulegnie on zmianie! - okaże się za jakiś czas, po analizie 
ilości przesyłek.
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Podczas zebrania (10.07.2021 r.) podsumowywano 5-letnią kadencję 
obecnych władz OSP, a także wybrano nowe władze na następną kaden-
cję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz ho-
norowi jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni 
goście wśród których był: komendant wojewódzki PSP st. bryg. Grze-
gorz Janowski, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, wiceprezes wo-
jewódzki ZOSP RP i prezes powiatowego Oddziału ZOSP RP w Łasku 
dh Wojciech Pokora, komendant powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr 
Rudecki, wójt gminy Buczek, a zarazem prezes gminny OSP Bronisław 
Węglewski, komendant gminy OSP Wiktor Papuga.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał prezes Zarządu OSP 
w Maleni – dh Tomasz Kaczmarek. Następnie minutą ciszy uczczono 
pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
przekazano druhowi Mateuszowi Pawlakowi. Sprawozdanie z działalno-
ści za miniony rok przedstawił prezes dh Tomasz Kaczmarek. Omówił 
zaangażowanie jednostki w wyjazdy związane z pożarami i innymi zda-
rzeniami, pracę społeczną, szkoleniową, organizacyjną jednostki. Jed-
nocześnie podziękował wójtowi i Radzie Gminy za przekazanie kwoty 
3.500 zł jako dotacji celowej na wykonanie oświetlenia budynku strażni-
cy wraz z garażami. Podziękował też strażakowi zawodowemu i druho-
wi z OSP w Maleni Sewerynowi Pogockiemu za przygotowanie i prze-
prowadzenie nocnych ćwiczeń bojowych w aparatach oddechowych 
w pełnym zadymieniu, z udziałem druhów wyjeżdżających do pożarów 
i zdarzeń. Było to cenne nowe doświadczenie. OSP pozyskało kolejny 
pojazd, za co strażacy podziękowali wójtowi Bronisławowi Węglewskie-
mu i komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorzo-
wi Janowskiemu, który na początku sprawowania swojego stanowiska 
wyraził zgodę na użyczenie, a od maja br. nieodpłatne przekazanie jed-
nostce w Maleni średniego samochodu pożarniczego marki „Mercedes” 
GBARŁ 2,5/16. Komendant wojewódzki PSP z rąk prezesa Kaczmarka 
odebrał pamiątkową statuetkę za pomoc jednostce w pozyskaniu pojazdu 
strażackiego, a tym samym wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Poprzedni samochód pożarniczy DAF GINAF udało się sprzedać 
innej jednostce OSP. Część środków ze sprzedaży samochodu - zgodnie 
z propozycją wójta - zostanie przeznaczona na zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych dla strażnicy, co wydatnie zmniejszy koszty utrzyma-
nia obiektu w następnych latach. Pozostałe środki będą zabezpieczone 
na ewentualne kupno nowego ciężkiego samochodu dla jednostki, który 
zdaniem prezesa Tomasza Kaczmarka w obszarach leśnych jest koniecz-
ny dla prawidłowego prowadzenia akcji gaśniczych.

Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił skarbnik 
dh Andrzej Listoś. Następnie jednomyślnie udzielono Zarządowi abso-
lutorium. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie podziękowań dla 
druhów za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju jednostki. Przyję-
to też nowych członków jednostki: Paulinę Sęk-Wasielewską i Miko-

druhoWie z malenii podsumoWali działalnośĆ
Niemalże prosto z akcji strażacy ochotnicy z Maleni udali się na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, gdyż 
wcześniej uczestniczyli w akcji ratowniczej w sąsiedniej gminie Sędziejowice, dotkniętej niszczącą siłą wichury 
i burzy. Druhowie z Maleni we współpracy z innymi jednostkami pomagali mieszkańcom w zabezpieczeniu 
domostw i w usuwaniu skutków wichury, która przetoczyła się przez powiat łaski. 

łaja Głodka. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebra-
nia – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów 
na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Buczku. 

Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wy-
borów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd 
Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Buczku. 
Zarząd ukonstytuował się następująco:

prezes OSP – dh Tomasz Kaczmarek, 
naczelnik – dh Mateusz Pawlak
z-ca naczelnika – dh Rafał Witusik
sekretarz – dh Jerzy Pogocki
skarbnik – dh Andrzej Listoś
gospodarz – dh Dawid Sowiak

Komisja Rewizyjna: 
przewodniczący – dh Filip Klos
sekretarz – dh Paulina Sęk -Wasielewska
członek – Łukasz Witusik 
Przedstawicielami do Zarządu Gminnego zostali dh Tomasz Kacz-

marek, dh Jerzy Pogocki. Delegatami do Zarządu Gminnego zostali  
dh Tomasz Kaczmarek i dh Rafał Witusik. 

Strażacy z OSP w Maleni wyjeżdżali w 2020 r. do działań ratowni-
czych wyjeżdżali 36 razy, w tym 8 razy do pożarów, 6 razy z powodu 
skutków wichury, do wypadków komunikacyjnych 2 razy oraz 17 razy 
podejmowano działania związane z pandemią. W ramach interwencji 
dysponowani byli m.in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, 
pożarów lasów, upraw, ściernisk, nieużytków.

Aktualnie jednostka OSP Malenia liczy 37 druhów: 37 członków czyn-
nych, w tym 16 kobiet, 4 członków wspierających i 4 członków honorowych.

Na zakończenie zebrania dh Jerzy Pogocki w związku z 75. rocznicą 
istnienia jednostki przypomniał zebranym najważniejsze fakty z jej prze-
szłości. Jubileusz w związku z pandemią nie mógł się odbyć, ale zebrani 
dowiedzieli się z przytoczonych wiadomości z kroniki OSP, że jednostka 
założona została w roku 1946 przez Józefa Owczarka, Jana Klimczaka, 
Antoniego Niewulskiego, Wojciecha Rejmonczyka, Romana Skowronka 
i Tomasza Drećkę.

Budynek strażnicy funkcjonuje od 1966 r., a od 2010 r. w obecnym 
kształcie po remoncie i rozbudowie. Od 2004 r. jednostka posiada lek-
ki samochód pożarniczy marki „Ford”, a od wiosny następnego roku 
ciężki samochód pożarniczy, używany DAF, który służył do ubiegłego 
roku. W tym samym czasie OSP w Maleni została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnniczego. Największą chlubą jednostki 
są i były drużyny pożarnicze, które wiele razy wygrywały w przeszłości 
sportowe zawody pożarnicze gminne i powiatowe.

Andrzej Zieliński
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Zachęcamy do szczepień przeciw covid-19 (a w szczególności osoby 60+). Zapisać na szczepienie 
można się za pośrednictwem infolinii (989), sms (880 333 333 lub 664 908 556), Internetowego 
Konta Pacjenta lub dzwoniąc bezpośrednio do wybranego punktu oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Buczku przy ul. Prostej (43 677-40-29) - codziennie wykonywane są szczepienia, dzięki czemu narodowa odporność rośnie. 

szczepimy się W buczku!

Gmina Buczek słynie ze sportu i ludzi dobrych serc. W piątek,  
23 lipca br., na „Orliku” w Czestkowie odbył się charytatywny 
nocny turniej piłki nożnej. Panowie i jedna Pani zostawili 
serce na boisku dla Natalii, zawodniczki klubu GKM Buczek, 
która w grudniu zeszłego roku podczas treningu na torze 
motocrossowym uległa poważnemu wypadkowi. W turnieju 
wzięło udział 6 drużyn, które rozegrały mecze w systemie każdy 
z każdym. Rozgrywki zakończyły się po  północy i najlepsza 
okazała się drużyna Tom-Kor Buczek. 

Wyniki Turnieju:
1.  Tom-Kor Buczek
2.  FC Kurcbuchy
3.  Stock Strikers
4.  Auto-Komis Czestków
5.  Dzikie Koty Łask
6.  Czarne Pantery
Poza zmaganiami piłkarskimi, organizatorzy zapewnili atrakcje dla 

dzieci. Były dmuchańce, bańki mydlane i loteria fantowa. Goście mogli 
się również częstować przekąskami z grilla. Wieczór można było spędzić 
w przyjemnej rodzinnej atmosferze, wspierając Natalię, która również 
pojawiła się na wydarzeniu.  

Pieniądze zebrane podczas turnieju pozwolą opłacić w części kolejny 
turnus rehabilitacyjny. Liczba mieszkańców, którzy przyszli dla Natalii, 
jest dla niej bardzo motywująca i wzruszająca. W imieniu Natalii i jej 
rodziców chcielibyśmy podziękować: 
-  wójtowi gminy Buczek Bronisławowi Węglewskiemu za możliwość 

organizacji turnieju 
-  dyrektor Sylwii Groblewskiej i całej Szkole Podstawowej w Czestko-

wie za udostępnienie terenu
-  Kamilowi Pietrzykowi za organizacje turnieju i wszystkim zawodni-

kom za dostarczenie emocji

turniej dla natalii

W czerwcu tego roku w Urzędzie Gminy w Buczku odbyły się 
dwa konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych. 
Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie 
startowała Sylwia Groblewska, natomiast na stanowisko 
dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku startowała Monika 
Mikołajewska. 

Obie panie spełniły wymogi formalne, co zostało skrupulatnie 
sprawdzone przez komisję konkursową, w skład której weszły osoby re-
prezentujące organ prowadzący, Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicz-
ne placówek, Rady Rodziców oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Podczas konkursu kandydatki przedstawiły komisji konkursowej swoją 
wizję rozwoju i prowadzenia placówki oświatowej na najbliższą kaden-
cję. Plany te były bardzo ciekawe, co zostało odzwierciedlone w jedno-
głośnej akceptacji przez komisję konkursową. 

W lipcu wójt gminy Buczek dokonał uroczystego wręczenia aktów 
powierzenia stanowisk dyrektorskich, dołączając gratulacje i życzenia 
realizacji planów.

zostały dyrektorkami

Osoby, które będą chciały zaszczepić się, ale mają trudność z do-
tarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizo-
wanego transportu. Gmina Buczek udostępnia nr telefonu 43 677-40-11 
lub 609-200-570 w celu przekazywania niezbędnych informacji dla osób 
chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień.

W pełni zaszczepionych w naszej gminie jest już 40% mieszkańców 
(dane na 18.08.2021 r.). Warto się zaszczepić, bo chronisz siebie i in-
nych, uratujesz komuś życie, pomożesz zwalczyć pandemię, a przede 
wszystkim zyskasz spokój. Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.

-  Robertowi Urbaniakowi za zapewnienie dmuchanego placu zabaw
- Pizzerii Grande Pizza za placki dla zawodników i Natalii
- marketowi Tom-Kor za zapewnienie produktów na grilla 
 oraz wszystkim przybyłym gościom za mile spędzone popołudnie.

P.S.
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Misje Air Policing wykonywali tam m.in. Czesi, Duńczycy i Ame-
rykanie. Polska dołączyła do grona dziesięciu państw Sojuszu Północ-
noatlantyckiego odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej 
NATO w rejonie Islandii. Zadaniem naszych maszyn jest udzielanie 
pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach 
awaryjnych oraz ewentualna ochrona ludności i wojsk przed atakami 
z powietrza. 

Oprócz lotów patrolowych realizowane są także loty treningowe, aby 
utrzymać ciągłość szkolenia. W ramach 42. rotacji Sił NATO, wypełnia-
jąc zobowiązania sojusznicze, Polska realizuje misję wojskowego nadzoru 
przestrzeni powietrznej Republiki Islandii w okresie od 6-27 września br. 
Główny trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego w Łasku. Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP w misji 
biorą udział cztery samoloty F-16 wraz z uzbrojeniem i sprzętem oraz ok. 
140 żołnierzy i pracowników wojska. Pierwszą zmianą Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego w Republice Islandii (PKW Islandia) trwającą od 
5 sierpnia do 10 października 2021 roku, dowodzi ppłk Michał Kras.

polskie „jastrzębie” na islandii 
W ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej NATO i zobowiązań sojuszniczych, 4-8 samolotów na lotnisku 
Islandzkiej Straży Przybrzeżnej w Keflaviku pełni 2-4-tygodniowe rotacyjne dyżury. Myśliwce NATO realizują zadania  
na Islandii jedynie rotacyjnie ok. 3 razy w roku, bez utrzymywania ciągłości pobytu kontyngentów. 

Celem przeprowadzanego od 2012 roku ADR jest przetrenowa-
nie wspólnych procedur i doskonalenie sojuszniczej interoperacyjności 
w ramach NATO, realizowane w oparciu o szerokie spektrum scenariu-
szy, przeprowadzanych w ramach różnorodnych misji powietrznych.

Wspólne polsko – amerykańskie ĆWiczenia
W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się kolejna już tegoroczna odsłona polsko-amerykańskiego ćwiczenia Aviation Detachment 
Rotation. Ćwiczenia są realizacją podpisanego 13 czerwca 2011 roku przez Polskę i USA memorandum o współpracy.

Amerykańskie F-16 z 480 Eskadry Myśliwskiej, 52. Skrzydła My-
śliwskiego, stacjonującego w niemieckim Spangdahlem, przyleciały 
do 32. BLT, w której ćwiczenia rozpoczęły się 2 sierpnia i trwały do  
13 tegoż miesiąca. Głównym zadaniem szkolących się pododdziałów 
było zwiększenie wzajemnej interoperacyjności, utrzymanie wspólnej 
gotowości do realizacji zadań sojuszniczych i zapewnienie zdolności 
szybkiego reagowania, która jest niezbędna do zachowania pokoju i sta-
bilności w regionie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach ADR, szkolenie odbywało się 
w ramach dwóch wylotów dziennie, podczas których piloci realizowa-
li typowe działania lotnictwa myśliwskiego, do których należy walka 
o przewagę w powietrzu, ale i zadania tankowania w powietrzu z latają-
cej cysterny KC-135.

kpt. Anna Issel
Zdjęcia: kpt. Michał Kolad
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20 -lecie oVer group
OVER Agro - Preparaty kierowane do Hodow-
ców zwierząt gospodarskich 
OVER Vet - Specjalistyczne preparaty kiero-
wane do lekarzy weterynarii zwierząt gospo-
darskich 
OVER Zoo - Preparaty dla domowych czwo-
ronogów 
OVER Cosmetics - Specjalistyczne linie ko-
smetyczne i pielęgnacyjne dla ludzi 
OVER Call Center - Zespół Telemarketerów 
OVER Pack - Konfekcjonowanie produktów 
sypkich, płynnych i półpłynnych 
OVER Horse - Preparaty przeznaczone dla 
koni i rynku jeździeckiego
OVER Clean - Preparaty do utrzymania czy-
stości i higieny
OVER Cloud - Rozwiązania biznesowe z za-
kresu programowania, analiz oraz technologii 
informatycznych
Plus Division - Projekty i strategie marketin-
gowe.

Rozwój przedsiębiorstwa działającego 
w tak różnorodnych branżach wymaga od Za-
rządu oraz pracowników dynamicznych decy-
zji oraz innowacyjnych pomysłów. 

Potężny filar firmy stanowi sprzedaż, Za-
rząd mówi otwarcie, że od początku działalno-
ści mocno stawia na najwyższą jakość obsługi 
klienta. 

- Te wszystkie lata budowania firmy 
udwodniły nam, jak ważna w jej rozwoju jest 
odpowiednia współpraca z klientem, właściwa 
jakość obsługi naszego partnera oraz praw-
dziwość i lojalność we wzajemnych relacjach 
- mówi Stanisław Gosiewski.

Nastawienie na klienta wymaga jednak 
od całego zespołu ogromnego wysiłku i zaan-
gażowania. W terenie pracuje pięć zespołów 
sprzedażowych, łącznie ponad 30 doradców 
i przedstawicieli handlowych. Proces sprzeda-
ży wspierają również działy pracujące stacjo-
narnie w Łasku i w Łodzi: Dział Biura Obsługi 
Klienta, Dział Zakupów, Dział Księgowości 
i Kadr, Dział HR, Dział Logistyki, Dział Tech-
niczny, IT, Agencja Kreatywna oraz Produkcja. 

Wymieniona jako ostatnia - Produkcja - 
rozwija się teraz najszybciej i to właśnie w tym 
obszarze Zarząd inwestuje najwięcej. Jedno-
cześnie mówiąc o produkcji, firma mocno ak-
centuje rolę Działów Jakości oraz Badań i Roz-
woju. To tutaj wykwalifikowany zespół specja-
listów określa wymagania jakościowe dla pro-
duktów wszystkich marek, sprawdza surowce 
wykorzystywane w produkcji, a także prze-
prowadza badania gotowego preparatu. Dzięki 
właściwym działaniom obu działów do klien-
tów trafiają skuteczne, bezpieczne produkty.

Firma w zeszłym roku otworzyła, również 
w Łasku, drugi Zakład Produkcyjny. W obu 

zakładach pracuje łącznie 50 osób. Ta potęż-
na inwestycja powstała po to, aby zrealizować 
produkcję opatrunku hydrożelowego na ba-
zie matrycy polimerowej. Pozyskując dotację 
z funduszy unijnych, zakład wyposażony zo-
stał w nowoczesny park maszynowy. 

- Dążyliśmy do tego, aby nowy zakład speł-
niał najwyższe standardy jakościowe i jedno-
cześnie uwzględniał aspekty ochrony środo-
wiska. Dlatego zdecydowaliśmy się na montaż 
systemu zapewnienia właściwej jakości powie-
trza z monitorowaniem i gospodarowaniem tzw. 
„ciepła odpadowego”, czyli energii, która jest 
produktem ubocznym różnych procesów zacho-
dzących w trakcie produkcji. Dzięki systemowi 
na bieżąco są gromadzone i przetwarzane dane 
na temat „ciepła odpadowego” pochodzącego 
z różnych etapów produkcyjnych. System infor-
matyczny pozwala nam monitorować to ciepło 
oraz optymalizować energochłonność funkcjo-
nowania zakładu - mówi Paweł Toborowicz.

Każdy jubileusz to czas na podsumowanie, 
minione 20 lat firmy to czas intensywnego roz-
woju, ale obaj właściciele zgodnie twierdzą,  
że najlepsze lata firma ma dopiero przed sobą.

Jakie największe inwestycje firma planuje 
w najbliższym czasie?

Wszystkie zmiany, które firma wdraża 
w tym roku, są mocno związane z rozwojem 
produkcji, co w rezultacie ma doprowadzić 
również do wzrostu sprzedaży. 

Rozwój linii kosmetycznej, zwiększenie 
produkcji w nowym zakładzie oraz moderniza-
cja pierwszej hali produkcyjnej – to zadania na 
ten rok.

- Planujemy jak najszybciej rozpocząć sa-
modzielną produkcję opracowanego przez nasz 
Dział Badań i Rozwoju opatrunku z polimero-
wą matrycą hydrożelową, który skutecznie sty-
muluje gojenie się uszkodzonej tkanki - mówi 
Stanisław Gosiewski.

Opatrunek hydrożelowy to zupełnie re-
wolucyjny produkt, nowy projekt OVER 
Group, który firma opatentowała.

Kolejną inwestycją, w zasadzie już reali-
zowaną jest produkcja własnych, autorskich 
bolusów, czyli tabletek podawanych kro-
wom aplikatorem bezpośrednio do pyska.

- Pomysł na wprowadzenie własnych bo-
lusów powstał kilka lat temu. Sama produkcja 
linii technologicznej zajęła niemal 1,5 roku. 
Później kolejne 1,5 roku trwały testy. Udało 
się. Dopracowaliśmy finalne receptury - mówi 
Paweł Toborowicz.

Od początku działalności firma OVER 
Group sukcesywnie poszerza swoje portfolio 
pozyskując na ten cel dotacje unijne i dofinan-
sowania z Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju. Współpracują także z ośrodkami nauko-
wymi, takimi jak Uniwersytet Jagielloński oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i we 
Wrocławiu.

Spółka OVER Group zaczęła się od… po-
mysłu. Cała reszta to ciężka praca oraz wza-
jemne zaufanie, które pozwoliły obu prezesom 
realizować własną wizję firmy.

20 lat minęło jak jeden dzień. Każdy jubile-
usz to powód do zadowolenia. 

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować 
swoim pracownikom. To, co udało nam się zre-
alizować w ciągu minionych 20 lat, nie byłoby 
możliwe bez Was. Stanowicie największy filar 
OVER Group. Każdy z Was wniósł do zespołu 
inną wartość - swoje doświadczenia.

Dziękujemy za każdy wspólny rok z tych 
20 i życzymy jeszcze wielu powodów do 
wspólnego świętowania.

Słowa uznania kierujemy również do na-
szych Kooperantów. Siłą każdej organizacji są 
solidni Partnerzy. Dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę przede wszystkim lokalnym 
Firmom i Urzędom, z którymi budujemy swo-
je przedsiębiorstwo. Cieszymy się, że możemy 
z Państwem pracować już 20 lat i wierzymy,  
że dalsza współpraca przyniesie obu stronom 
satysfakcję.

Paweł Toborowicz i  Stanisław Gosiewski

3
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Las to swoista gąbka magazynująca wodę. 
Po każdym opadzie deszczu woda zatrzymy-
wana jest na każdym poziomie: przez rośliny, 
ściółkę i glebę. A jeśli jeszcze są mokradła i tor-
fowiska, rowy wypełnione wodą – mamy do 
czynienia ze znakomitym wielkim zbiornikiem 
wody, który stwarza dobre warunki dla licz-
nych organizmów, tworzy swoisty mikroklimat 
oddziaływujący na sąsiedztwo, ma wpływ na 
warunki hydrologiczne na danym obszarze. 
Dzięki tej gigantycznej „gąbce” woda nie spły-
wa do rzek, zasila zbiorniki wodne zarówno te 
powierzchniowe, jak i podziemne.

Przez wiele lat wody się pozbywano, od-
prowadzano ją rowami do rzek i osuszano ol-
brzymie obszary lasów. Okazało się to złudne 
dla całego ekosystemu. Teraz człowiek usiłuje 
naprawić ten błąd, zatrzymując wodę w lesie, 
m.in. budując małe zbiorniki retencyjne i za-
trzymując wodę w niewielkich oczkach. W la-
sach nadleśnictwa Kolumna jest ich coraz wię-
cej. Są one nieocenionym skarbem dla drzewo-
stanu i roślin, ale i dla zwierzyny. 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów 
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na tere-

las jest jak Wielka gąbka…
Wody brakuje nie tylko w naszych domach, miastach i na wsiach. To zjawisko obserwujemy także w lasach. To efekt 
pustynnienia kraju, co przypomniał nam Dzień Przeciwdziałania Pustynnienia i Suszy obchodzony 17 czerwca. Choć 
bezustannie powiększamy leśne zasoby wody, jej deficyt widoczny jest jak na dłoni: osłabione zdolności obronne wielu 
roślin, rozwój chorób i coraz aktywniejsze działania szkodników drzew. A to oznacza, że nasze lasy są coraz mniej 
odporne na wichury, ulewne deszcze czy mrozy, które coraz boleśniej dają o sobie znać wraz ze zmianą klimatu. 

nach nizinnych” to wielki ogólnopolski projekt 
mający na celu zatrzymanie wody, a tym sa-
mym wzmocnienie odporności na zagrożenia, 
jakie niesie pustynnienie kraju, w tym terenów 
nizinnych. Projekt współfinansuje Unia Euro-

W czerwcu br. KGW w Sięganowie złożyło 
wniosek o grant w ramach programu 
Wakacyjna AktywAKCJA. Program 
ten to inicjatywa Fundacji Polskiego 
Funduszu Rozwoju, której celem 
jest wsparcie projektów edukacyjno-

grant dla kgW „sięganoWianki”
sportowych skierowanych do dzieci 
i młodzieży w okresie wakacji. 

Do udziału w programie zgłoszonych 
zostało ponad 1500 wniosków z całej 
Polski, z których do realizacji wybrano 
53 projekty, a wśród nich  znalazł się 

projekt zgłoszony przez KGW „Sięgano-
wianki” z Sięganowa. Zwycięskie projek-
ty zostały objęte grantami w wysokości 
do 5.000 zł.                                                                                       

W ramach przyznanego grantu KGW 
w Sięganowie  zamierza zrealizować pod 
koniec sierpnia br. projekt pt. „KGW łą-
czy pokolenia – piknik od juniora do  
seniora”.

pejska. W skali kraju wartość projektu oceniana 
jest na 234 670 000 zł, z czego 144 500 000 zł 
ma pochodzić z UE.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Łodzi realizuje zadania w ramach 
projektu na terenie 5 Nadleśnictw: Bełchatów 
– powstał tu zbiornik retencyjny o powierzchni  
0,5 ha, Bełchatów - wykonano zbiornik reten-
cyjny o powierzchni ok. 0,5 ha, Brzeziny –  
tu zrealizowano 2 zadania polegające na mo-
dernizacji zbiornika wodnego w Leśnictwie 
Rokiciny oraz budowie 3 połączonych zbior-
ników wodnych w Leśnictwie Budziszewice, 
Grotniki – w ramach 4 zadań przywrócono 
funkcje obszarów mokradłowych, Kolumna – 
w ramach 2 zadań odbudowuje się zbiorniki re-
tencyjne w leśnictwach Rydzyny i Szczukwin, 
z kolei w Nadleśnictwie Radomsko przebudo-
wuje się 1 zbiornik.

Nadleśnictwo Kolumna już od wielu lat po-
dejmuje starania w celu zatrzymywania wody 
w lasach. Odbyła się tu niegdyś konferencja 
poświęcona tej tematyce, o czym pisaliśmy na 
łamach „Panoramy”. Choć zrobiono już sporo, 
by w lasach nadleśnictwa powstawały oczka 
wodne, większe zbiorniki czy mokradła, wciąż 
na tym polu jest sporo do zrobienia.

(P)
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Z nowych propozycji warto wspomnieć 
o grupie teatralnej „Focus”, prowadzonej przez 
Zbigniewa Rudeckiego, z wykształcenia teo-
loga i historyka. Instruktor współpracował 
m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich Po-
lin w Warszawie, Centrum Rozwoju „Ajan-
ta” w Toruniu. Posiada certyfikaty ukończenia 
kursów teatralnych, m.in. na Akademii Kultury 

strefa zajęĆ łdk
Łaski Dom Kultury przygotował nową ofertę dotyczącą edukacji artystycznej na sezon 
2021/2022. Zapisów można dokonywać tylko poprzez platformę internetową „Strefa zajęć” 
(szczegóły na stronach www.laskidomkultury.com.pl i www.strefazajec.pl). Również tam 
można znaleźć dokładne szczegóły dotyczące wszystkich zajęć, sposobów płatności itd. 
Pierwsze aktywności rozpoczynają się już we wrześniu. Ewentualne pytania dotyczące 
kwestii technicznych można kierować do pani Joanny Juźwin, tel. 609 930 820.

i Sztuki w Warszawie, Stowarzyszenia Teatru 
Wiczy w Toruniu, Teatru Pinokio w Łodzi oraz 
praktyczną wiedzę w zastosowaniu elementów 
techniki Michaiła Czechowa zdobytą we wro-
cławskim Cloud Theater. 

Oczywiście na wszystkich chętnych cze-
kają również nasze stałe pracownie plastycz-
ne „Kolec” i „Malagowo”, prowadzone przez 

artystów Aleksego Nowaka i Agę „Malagę” 
Świstek.

W ofercie ŁDK pojawi się również kodo-
wanie (wśród propozycji jest kodowanie na ta-
blecie, kodowanie gier Junior oraz robotyka). 
Warto nauczyć się programowania, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę znaczący wpływ takiej na-
uki na umiejętności kształtowane u uczniów. 
U młodzieży mającej styczność z programo-
waniem notuje się zwiększony stopień pomy-
słowości, kreatywności i dbałości o szczegóły. 
Zajęcia poprowadzi Agnieszka Kłysińska.

Zachęcamy również do udziału w zaję-
ciach tanecznych. Zespół tańca współczesnego 
„Wena”, prowadzony przez instruktor-chore-
ograf Joannę Juźwin, istnieje od ponad pięt-
nastu lat. Trzeba również wspomnieć o „El-
fikach”, którymi zajmuje się Edyta Jakub-
czak i „Łaskim Tangu” będącym pod opieką 
Agnieszki Wójciak. Zapraszamy na zajęcia 
taneczne, bo warto rozwijać w sobie pasję ta-
neczną, wrażliwość artystyczną, estetykę ru-
chu, sprawność fizyczną, świadomość ciała, 
koordynację, pamięć i pomysłowość.

W ofercie Łaskiego Domu Kultury jest tak-
że sekcja szachowa prowadzona przez Toma-
sza Szymańskiego.

Na koniec warto też przypomnieć sekcję wo-
kalną „Spółka z o.o.” prowadzoną przez Micha-
ła Makulskiego. Zajęcia skierowane są do dzieci 
i młodzieży, która chce rozwinąć swój talent wo-
kalny poprzez naukę właściwej emisji głosu.

Michał Jędrasik

W marcu ubiegłego roku pandemia koronawirusa bardzo 
brutalnie zweryfikowała kompetencje cyfrowe kadry i możliwości 
techniczne instytucji kultury w całej Polsce. 

Konieczność przeniesienia działalności ŁDK do internetu zmotywo-
wała nas do opanowania wielu nowych umiejętności, ale potrzebny do 
realizacji nagrań sprzęt nie jest tani. Próbowaliśmy zdobyć fundusze na 
wymarzone studio nagraniowe w ubiegłorocznej edycji ministerialnego 
programu „Infrastruktura domów kultury”, niestety zabrakło nam kilku 
punktów. 

Kiedy tylko ogłoszony został kolejny program grantowy - długo za-
powiadana „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”, złożyliśmy nasz pro-
jekt pod nazwą „Studio Kultura 2.0”. I okazało się, że determinacja po-
płaca. Wielkie marzenie instruktorów działu merytorycznego Łaskiego 
Domu Kultury będzie zrealizowane. Do programu zgłoszono 1221 pro-
jektów z całej Polski, na liście 200 beneficjentów znalazł się Łaski Dom 
Kultury. Narodowe Centrum Kultury, będące dysponentem środków  
tego programu, przyznało na realizację naszego projektu 73 500 złotych. 
W ramach tej inwestycji planujemy stworzyć profesjonalne studio na-
graniowe, w którym będziemy realizować podcasty, live streamy, relacje 
z wydarzeń oraz koncertów. 

Najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia będzie re-
alna możliwość realizacji zajęć hybrydowych (częściowo online).  
Zaplanowaliśmy, aby studio było częściowo mobilne i dostępne dla osób  
ze szczególnymi potrzebami. Konwersja Cyfrowa DK to nie tylko inwe-
stycja w sprzęt i oprogramowanie. To także ważna inwestycja w rozwój 
kompetencji cyfrowych pracowników sektora kultury. W ramach zapla-
nowanych szkoleń uzyskamy wiedzę niezbędną do obsługi i efektywne-
go wykorzystania możliwości sprzętowych. 

Studio Kultura 2.0 będzie miejscem otwartym i dostępnym dla 
użytkowników nie będących uczestnikami zajęć artystycznych ŁDK.  

poWstanie noWoczesne studio nagranioWe
ŁDK  beneficjentem  Programu  Polska  Cyfrowa

Pragniemy udostępnić możliwość nagrywania, np. swoich solówek dla 
początkujących muzyków czy wokalistów. Przy tym zaoferujemy facho-
wą obsługę i niezbędną pomoc w realizacji planów. 

To dla ŁDK ogromny sukces i wielkie wyróżnienie. Cieszymy się,  
że efekt naszej pracy i determinacja znalazły uznanie w Narodowym 
Centrum Kultury. 

Rafał Stasiak
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Przez całe wakacje Łaski Dom Kultury prowadził bezpłatne warsz-
taty wakacyjne z dziećmi. Oferta była bardzo różnorodna, zajęcie 
prowadzili doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy. Dzieci brały 
udział m.in. w warsztatach plastycznych, muzycznych, zajęciach ta-
necznych, animacjach i zabawach na świeżym powietrzu. Spotykały 
się również z ciekawymi gośćmi zaproszonymi przez ŁDK. 

lato z łdk Ośrodek gościł również Fundację Salix, która przygotowała swoją atrak-
cyjną ofertę edukacyjną. Dzieci poznawały m.in. podstawy pierwszej pomo-
cy, uczyły się korzystania z map, zgłębiały tajniki gier i zabaw sportowych.

Natomiast w lipcu miało miejsce podsumowanie projektu „W Miasto 
Rusz” w ramach programu Równać Szanse, w który zaangażowana była mło-
dzież z naszego regionu. Sporo się działo, zobaczcie fotorelację na str. 28.

Wakacyjne atrakcje w ŁDK były dofinansowane z budżetu gminy 
Łask.

Michał Jędrasik

W imprezach o tematyce ekologicznej i hip-hopowej uczestnicy 
zapoznali się z techniką sadzenia i pielęgnacji roślin, a także malo-
wali czapeczki w stylistyce hip-hopu. Było bardzo wesoło i kolorowo.  
Na boiskach „Orlików” odbywały się także turnieje sportowe w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Były to wakacyjne rozgrywki w piłce 
nożnej, streetballu, siatkówce plażowej, tenisie ziemnym i w siatkono-
dze. Przez całe wakacje w łaskiej Pływalni Krytej można było dosko-
nalić umiejętności pływackie.

Informacja o programie imprez trafiła do odbiorców za pomocą inter-
netu oraz plakatów. Tegoroczne wakacje były bardzo słoneczne i dlatego 

aktyWne Wakacje z csir
Program Aktywne Wakacje z CSiR zakładał organizację 
cyklu imprez plenerowych pn. „Letnie Wibracje” jako 
sposób na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 
ich integrację w grupach rówieśniczych oraz pokazanie 
sposobu na zdrowy i bezpieczny styl życia. Imprezy były 
skierowane do dzieci i młodzieży, którzy nie wyjeżdżali na 
wakacje. „Letnie wibracje” zorganizowano na boiskach 
„Orlików” w Łasku i Kolumnie. 

wszystkie obiekty CSiR wraz z zalewem ,,Zajączek”, na którym nad bez-
pieczeństwem kąpiących czuwali ratownicy z Łaskiego WOPR-u, cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem i były alternatywą dla wakacyjnej nudy.

Wakacje z CSiR zorganizowano dzięki dotacji gminy Łask.
EK
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To swoisty systemem wsparcia odbudowujący więzi społeczne i ro-
dzinne, dający możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na 
rzecz rodziny, środowiska lokalnego, historii, tradycji oraz ekologii. 
Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymają wszechstronną ofertę działań in-
tegracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne, propagującą aktyw-
ność artystyczną i sportową. 

Projekt składa się z 6 modułów, które dzięki strategii wzajemnego 
dopełniania się, będą realizować wspólny cel projektu: „System Wspar-
cia” – to cykl warsztatów i spotkań, rodzicielskie pogotowie coachingo-
we, doradztwo zawodowe, informatyczne i psychologiczne, dla całych 
rodzin i indywidualne dla różnych grup wiekowych, czyli dzieci, mło-
dzieży i seniorów; „Rodzina znaczy wiele” - to propozycja zaprezen-
towania się rodzin realizujących różne pasje i zainteresowania; „Sport 
dla każdego” – to oferta bardzo potrzebnych działań kompensujących 
i porządkujących potrzeby motoryczne dzieci, młodzieży i seniorów, 
w ramach codziennej opieki instruktorskiej na terenie boiska szkolnego 
w Marzeninie; „Zajęcia artystyczno-edukacyjne” – to propozycja aktyw-
nego rozwoju pasji, zainteresowań oraz zdobywania wiedzy w ramach 
zajęć rozwijających umiejętności: epistolarne, taneczne, rękodzielnicze, 
śpiewacze, językowe (język angielski), instrumentalne i teatralne; „Lata-
jący dziennikarze” – regularne zajęcia dziennikarskie kształtujące umie-
jętności kluczowe. Projekt wykorzysta studio multimedialne funkcjonu-
jące w ZS w Marzeninie. Efektem działań dziennikarskich będzie stały 
przekaz informacji do środowiska lokalnego z wykorzystaniem techno-
logii informatycznej; „Jesteśmy Razem” - to cykl spotkań integracyjnych 

inWestycja W przyszłośĆ
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, otrzymał 
dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  
na lata 2021-2030. Projekt „List do kota” realizowany od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r.,  
jest propozycją na trudny czas pandemii – epidemii samotności i izolacji społecznej. 

budujących relacje i umacniających więzi człowieka z człowiekiem, 
człowieka z pupilem, człowieka z naturą. W tym: „List do kota” - przed-
sięwzięcie plenerowe, gromadzące szczęśliwych posiadaczy zwierząt 
domowych wraz z pupilami. 

 „Hej Chłopcy” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy, która  
1 sierpnia zgromadziła i zintegrowała wspólnym śpiewem pieśni po-
wstańczych i patriotycznych przedstawicieli wszystkich grup wieko-
wych z gminy. 

„Dzień Promocji” - VII edycja imprezy środowiskowej o zasięgu 
międzypowiatowym, łącząca aktywność ruchową - biegi przełajowe 
i marsz na 5 dystansach oraz kulturalną - prezentacja dorobku uczestni-
ków zajęć artystyczno-edukacyjnych, promująca zdrowy styl życia, pro-
dukty ekologiczne, „Kino plenerowe” - cykl projekcji filmów na terenie 
boiska szkolnego. Afirmacyjne przesłanie obrazów będzie kolejnym ele-
mentem wzmacniającym „ducha” uczestników. 

Większość działań projektowych będzie realizowana na boisku 
szkolnym ZS w Marzeninie. Komunikację z otoczeniem i promocję 
działań projektowych zapewni telebim umieszczony na fasadzie budyn-
ku szkoły. 

- Będziemy współpracować z lokalnymi podmiotami społecznymi: 
władzami sołectw, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Kołami Gospo-
dyń Wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach projek-
towych! - zapraszają organizatorzy projektu.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół w Marzeninie, 
tel. 43 677-15-26.

W pierwszą sobotę wakacji Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sędziejowicach zorganizowała IX Rajd Rowerowy „Odjazdowy 
Bibliotekarz” pod hasłem Rymami Zdobiony Świat „Światka”.

- Wyprawę rozpoczęliśmy z centrum Sędziejowic poprzez Grabię, 
Marzenin, Niecenię, Zieleńcice, Pruszków, Kamostek i Sędziejowice. 
Trasa rajdu wyniosła około 31 km. Korzystając z gościnności Pawła Sze-
ligi obejrzeliśmy młyn, wysłuchaliśmy ciekawej historii o tym miejscu, 
specjalnie dla nas zostały uruchomione silniki i zmielono ziarno na śrutę. 
Zachwyciła nas wystawa niepowtarzalnego rękodzieła w pracowni Sze-
liga arts and crafts – relacjonuje Dorota Burzyńska z GBP Sędziejowice, 
komandor rajdu.

Wszystko to miało miejsce w Zielęcicach, gdzie swój wolny czas 
spędzał Światopełk Karpiński urodzony w 1909 r. w Łasku, poeta i saty-

śladami „śWiatka”, czyli 
odjazdoWy bibliotekarz 2021

ryk. To m.in. właśnie z jego osobą związana była wyprawa bibliotekarzy 
i czytelników po dobrach rodziny Sulimierskich i przyległych wsiach. 
To o nim, jego życiu i twórczości opowiadał uczestnikom rajdu Andrzej 
Sznajder, dziennikarz, eseista, tłumacz literatury niemieckojęzycznej, 
autor książki „Potargane życie Światka”. To śladami „Światka” podążali 
cykliści po malowniczych terenach położonych w gminie Sędziejowice 
i gminie Łask rozwiązując quest. 

- W pięknej scenerii nad „księżycowym stawem” w Nieceni doko-
naliśmy podsumowania naszej przyrodniczo-literacko-historycznej wę-
drówki, rozstrzygając konkursy, wręczając nagrody i dyplomy. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom rajdu za udział i do zobaczenia za rok  
– podsumowuje Wit Leśniewicz, dyrektor GBP.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze policji 
z Komendy Powiatowej Policji w Łasku i Komisariatu Policji w Wida-
wie oraz druhowie z OSP Bilew i OSP Grabno. 

Partnerami GBP w organizacji rajdu oraz fundatorami nagród, 
oprócz biblioteki, byli: Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”, 
sieradzki Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, gmina Sę-
dziejowice.
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Sołectwa Bilew, Dobra, Grabica, Kustrzyce 
i Sędziejowice - Kolonia, które złożyły wnioski 
w programie „Sołectwo na plus”, otrzymały in-
formację, że Sejmik Województwa Łódzkie-
go przyjął uchwałę przyznającą dotacje na ich 
projekty.

Bilew otrzyma 10 tys. zł na zakup namio-
tu, stołów ogrodowych z ławkami, odnowienie 
i wyposażenie kuchni, by promować lokalny 
specjał w projekcie „Bilewska grochówka to 
nasza wizytówka! – jedyna w regionie kuchnia 
polowa”.

sołectWo na plus
Pięć sołectw w gminie Sędziejowice 
uzyskało dotacje z budżetu województwa 
łódzkiego na projekty w naborze 
„Sołectwo na plus”. Łączna kwota to 
blisko 50 tys. zł na działania integracyjne, 
promocyjne i prozdrowotne.

Kolejne 10 tys. zł trafi do sołectwa Dobra 
na organizację Turnieju Sołectw w Piłce Noż-
nej. Na potrzeby realizacji projektu zakupione 
zostaną m.in. ławki, stoły, kosze i oświetlenie 
zewnętrzne, które w przyszłości mogą służyć 
przy kolejnych lokalnych inicjatywach.

„Przystań ZDROWIE”, projekt zgłoszony 
przez Sołectwo Grabica, który pozwoli na po-
wstanie siłowni zewnętrznej z orbitrekiem, bie-
gaczem, wioślarzem i wahadłem. Tutaj kwota 
dotacji to 9.963 zł.

 Sołectwo Kustrzyce otrzyma wsparcie 
na remont świetlicy. Z budżetu województwa 
łódzkiego trafi 10 tys. zł dofinansowania. Gmi-
na zapewnia wkład własny w kwocie 3 tys. zł, 
a Koło Gospodyń Wiejskich w Kustrzycach 
przekaże wkład rzeczowy w postaci materia-
łów budowlanych. 

11 czerwca na długo pozostanie w pamięci 
uczniów ZSO nr 1 w Sędziejowicach, 
b o w i e m  z  o k a z j i  D n i a  D z i e c k a 
zorganizowano zabawy plenerowe.

 Dla klas 0-3 oraz Przedszkola Publiczne-
go na boisku szkolnym zorganizowano pokazy 
strażackie, „krainę dmuchańców”, odbyły się 
konkurencje ruchowe, animacje i zabawy. Dla 
uczniów klas 4-8 na stadionie sportowym stra-
żacy przygotowali pokazowy tor przeszkód. 
Nauczyciele wychowania fizycznego zorga-
nizowali grę terenową, w którą zaangażowani 
byli wszyscy uczniowie. W atmosferze zdro-
wej rywalizacji spędzili kilka godzin. 

Po zakończeniu konkurencji wszyscy ucznio-
wie skorzystali z poczęstunku w postaci grillowa-

spraWili dzieciom radośĆ

nej kiełbaski, pieczywa, owoców, soków, popcor-
nu czy waty cukrowej. Organizatorem akcji była 
dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach Renata Ko-
walczyk, we współpracy z wójtem gminy Sędzie-
jowice Dariuszem Cieślakiem, Ochotniczą Strażą 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sędzie-
jowicach po raz pierwszy obchodzono 
Sędziejowicki Dzień Seniora. Impreza 
miała na celu integrację osób dojrzałych 
z terenu gminy oraz promocję szczepień 
przeciwko covid-19.

Pierwotnie impreza miała mieć charakter 
plenerowy, jednak intensywne opady desz-
czu sprawiły, że gościny seniorom udzielił 
miejscowy GOK. Na miejscu była promocja 
szczepień, oprawa muzyczna Kapeli Sędzie-

sędziejoWicki 
dzień seniora

ja i Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki”, 
spotkanie z dietetykiem, policjantem i kącik 
biblioteczny. Na zewnątrz stanął grill, z któ-
rego kiełbaski trafiły na stoły obok ciast i sa-
łatek przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Pruszkowa.

- Bardzo się cieszę z wysokiej frekwen-
cji seniorów. Zabawa i integracja są ważne, 
ale bardzo istotne są też szczepienia prze-
ciwko koronawirusowi. Słyszymy różne opi-
nie i każdy ma swoje zdanie na ten temat, 
ale obecnie szczepienia to jedyna droga do 
normalności i przy okazji festynu mogliśmy  
te informacje przekazać naszym mieszkań-
com – komentuje festyn Dariusz Cieślak, wójt 
gminy Sędziejowice.  

Pożarną w Sędziejowicach, Gminnym Klubem 
Sportowym w Sędziejowicach oraz Radą Rodzi-
ców przy ZSO nr 1 w Sędziejowicach.

 Niezwykle cenni okazali się sponsorzy, 
którzy zapewnili uczniom pomoc materialną 
i rzeczową, za co należą się podziękowania. 
Oto dobroczyńcy: Delikatesy Centrum w Sę-
dziejowicach, Piekarnia z Burzenina, restaura-
cja RETRO z Łasku, Grzegorz Juszczak - usłu-
gi blacharsko- budowlane Zduńska Wola, Anna 
i Robert Krankowscy, Sławomir Tokarczyk 
- Usługi Turystyczne Zelów, Marcin Stępień 
- bezpłatne udostępnienie maszyn do popcor-
nu i waty cukrowej, GS „Samopomoc Chłop-
ska” Sędziejowice, ZPUH „Ja-MECH” Domi-
nik Szewczyk, Zakład Wędliniarski Grzegorz 
Kępa, Hurtownia Papiernicza „Arkadia”, We-
sołe miasteczko „Buk-Mar”, firma ATEST soki 
Sieradz, firma „Odido” Wiesława Bożek oraz 
Rada Rodziców ZSO Sędziejowice.

Spotkanie odbyło się w ramach Narodo-
wego Programu Szczepień „Szczepimy Się 
z KGW”. Głównym organizatorem było Koło 
Gospodyń Wiejskich „Pruszkowianki”. W cza-
sie imprezy można było przyjąć szczepionkę.

Ostatnim projektem, który otrzyma wspar-
cie, jest „Razem do przodu”, zgłoszony przez 
sołectwo Sędziejowice – Kolonia. Za 10 tys. zł  
z budżetu województwa zakupione zostaną 
materiały, z których mieszkańcy wykonają  
altanę, służącą do celów integracyjnych.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane 
do 15 listopada tego roku. 
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1 sierpnia br., w 77. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki na widawskim rynku uczciliśmy 
bohaterów tego patriotycznego zrywu. W go-
dzinie ,,W” rozległ się dźwięk syreny strażac-
kiej, przez minutę w ciszy oddaliśmy cześć 
walczącej w tamtych dniach Warszawie. Od-
mówiliśmy modlitwę w intencji poległych 
i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem. Cześć 
i chwała bohaterom!

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

cześĆ i chWała bohaterom!
1944
-2021

W dniu 7 sierpnia br. odbyły się dożynki sołeckie w Siemiechowie. 
Organizatorem dożynek była Rada Sołecka wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Siemiechowie. 

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną. Na-
stępnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy budynku wiejskim. 
Wspólnie z panem sołtysem podziękowaliśmy rolnikom za ciężką pracę 

śWięto plonóW W siemiechoWie

W dniu 27 lipca br. przed budynkiem Szkoły Podstawowej 
w Chociwiu odbyła się konferencja poświęcona pozyskanym 
środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu na budowę sali sportowej w Chociwiu. W konferencji 
udział wzięli senator RP Maciej Łuczak, poseł RP Paweł Rychlik, 
przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radny 
z Chociwia Wiesław Błaszczyk, zastępca dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Chociwiu Katarzyna Nawrot Raszewska, 
pracownicy szkoły, rodzice i nauczyciele. 

Parlamentarzyści przekazali na ręce wicedyrektor i wójta symbo-
liczny czek opiewający na kwotę 4.084.780 złotych dofinansowania na 
budowę sali. Dziękuję senatorowi Maciejowi Łuczakowi i posłowi Paw-
łowi Rychlikowi za pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Dziękuję ser-
decznie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wicepremierowi Pio-
trowi Glińskiemu za przyznane dofinansowanie. Na dziś mamy zgroma-
dzoną kwotę ok. 7.100.000 zł. Nowy kosztorys opiewa na kwotę ponad 
10.000.000 zł. 

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

W chociWiu poWstanie sala sportoWa

i złożyliśmy najszczersze życzenia, aby rolnicy w zdrowiu cieszyli się 
bogatymi plonami i dobrą pogodą przy ich zbiorze, szczęść Boże!

 Dalsza część uroczystości to wspólna biesiada przy stole i ognisku. 
O smaczny poczęstunek zadbało Koło Gospodyń Wiejskich. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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1 sierpnia br. odbył się piknik zorganizowany przez sołectwo 
Chociw i Koło Gospodyń Wiejskich „Chociwianie” w ramach 
przyznanego grantu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
„Sołectwo na plus”. Gmina Widawa wraz z sołectwem 
Chociw złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 10.000 zł 
pt. „Chociwskie smaki”. 

chociWskie smaki

W dniu 31 lipca odbył się III Rajd Pojazdów Historycznych 
- Widawa 2021, którego inauguracja miała miejsce na Starym 
Rynku w Widawie. W Rajdzie udział wzięli motocykliści 
z województwa łódzkiego.

Organizatorem rajdu była Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej z Widawy. Dziękuję bardzo Panu Ryszardowi Czapińskiemu 
i jego rodzinie oraz całemu stowarzyszeniu za organizację rajdu. Dzięku-
ję za smaczny poczęstunek na mecie rajdu. 

Tegoroczna impreza to wspaniała promocja naszej gminy. Na koniec 
imprezy miałem zaszczyt wręczyć wraz z Ryszardem Czapińskim i Ma-
rzeną Czapińską nagrody motocyklistom za udział w zorganizowanych 
konkursach. 

Gmina Widawa w ramach współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi wsparła imprezę kwotą 3.300 zł. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za wspaniałą zabawę.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

rajd pojazdóW historycznych

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6 i należy je zgroma-
dzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym przy drodze utwardzonej, 
do której jest swobodny dojazd.
-  odpady wielkogabarytowe: elementy mebli, meble tapicerowane, dy-

wany, wykładziny, okna
-  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, 

pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki)
- zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne
-  zużyte opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych i budowal-

nych, jak również opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t.) - 8 szt. z nieruchomości.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowa-
dzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przy-
padku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów 
w/w, to nie zostaną one odebrane.

h a r m o n o g r a m  z b i ó r k i 
odpadóW WielkogabarytoWych  
W  gm .  W i daWa  W  dn i ac h 

14-21 Września br.

Miejsca zbiórki Termin zbiórki

Brzyków, Dąbrowa Widawska, Dębi-
na, Izydorów, Kąty, Kocina, Korzeń,  
Osieczno, Siemiechów, Wielka Wieś A, 
Wielka Wieś B, Witoldów, Zabłocie

14 września (wtorek)

Chrusty, Grabówie, Kolonia Ochle,  
Kolonia Zawady, Ochle, Wola Kleszczo-
wa, Zawady, Zborów

15 września (środa)

Józefów k. Klęcza, Klęcz, Las Zawadzki, 
Lucjanów, Łazów, Raczynów, Restarzew 
Cmentarny, Restarzew Środkowy, Sar-
nów, Sewerynów, Wincentów

16 września (czwartek)

Chociw, Chrząstawa, Goryń, Ruda 17 września (piątek)

Górki Grabiańskie, Ligota, Podgórze, 
Widawa ulice 20 września (poniedziałek)

Józefów Widawski, Patoki, Rogoźno, 
Świerczów 21 września (wtorek)

Z tych środków zakupiono sprzęt AGD stanowiący wyposażenie 
kuchni. Nowy sprzęt posłużył do przygotowania pysznych dań, który-
mi częstowali się mieszkańcy podczas pikniku. Gmina wsparła sołectwo 
kwotą 2.000 zł przeznaczoną na zakup produktów potrzebnych do przy-
gotowania dań. 

Panie z Koła i Rady Sołeckiej przygotowały pyszne ciasta i lokal-
ne potrawy. Koło zapewniło liczne atrakcje dla dzieci. W uroczystości 
udział wziął poseł na Sejm RP Paweł Rychlik. 

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa
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Drugą wycieczką zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej w ramach budżetu obywatelskiego województwa 
łódzkiego na rok 2021 „ŁÓDZKIE NA PLUS” był wyjazd 
w okolice Tomaszowa Mazowieckiego. 

Pierwszym punktem były Niebieskie Źródła - jedno z najciekaw-
szych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny sta-
nowią spękane wapienie jurajskie, z których tryska woda przybierająca 
niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Jej kolor w basenach źródliskowych 
jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni 
barwy wody jest uzależniona od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia 
bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące 
gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Udało nam się za-
mówić piękna pogodę, zatem efekty wizualne były niesamowite. 

Tuż obok tych urokliwych wywierzysk znajduje się Skansen Rzeki 
Pilicy - pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone 
rzece. Zwiedziliśmy m.in. rozbudowaną ekspozycję „Młynarstwo wodne 
w dorzeczu Pilicy” z drewnianym młynem wodnym. Mogliśmy podzi-
wiać pilickie militaria, zgromadzone w dziale „Wojenne trofea Pilicy”. 
Prezentowane w nim eksponaty w większości zostały wydobyte z rze-
ki. Najcenniejszym z nich, który cieszył się największym powodzeniem, 
był jedyny na świecie eksperymentalny, opancerzony ciągnik artyleryjski 
Luftwaffe na podwoziu Sd.Kfz. 8, nazywany potocznie „Lufcikiem”. 

Udało nam się również zwiedzić Groty Nagórzyckie – wyrobisko ko-
palni piasku kwarcowego, ale również siedzibę zbója Madeja. Podczas 
spaceru Podziemną Trasą Turystyczną zachwyciliśmy się tym unikato-
wym dziełem ludzkich rąk.

Kolejnym punktem wycieczki była Spała - ośrodek sportu, rekreacji 
i wypoczynku. Działa tam Centralny Ośrodek Sportu, który jest jednym 
z bardziej znanych w Europie. Symbolem Spały jest naturalnej wielkości 
żeliwny posąg żubra, stojący w parku w centralnym punkcie osady, któ-
rego mieliśmy okazję „posmyrać”. 

Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Bunkrze „Konewka” - żelbe-

zWiedzając łódzkie

towym schronie kolejowym, mogącym pomieścić całe składy pociągów 
sztabowych, których kilkanaście Niemcy wykorzystywali od począt-
ku wojny jako ruchome ośrodki dowodzenia dla sztabów wojskowych, 
a także dla najwyższych dostojników III Rzeszy z Hitlerem na czele. 
Bogata ekspozycja militariów, pojazdów wojskowych, modeli schronów 
oraz niemieckich pociągów wojskowych, wywarła na uczestnikach duże 
wrażenie, mogli się również dokształcić oglądając wystawy stałe, tema-
tycznie związane z II wojną światową. Urozmaiceniem była możliwość 
przejechania się pojazdem wojskowym typu Łaz. 

Oddaliliśmy się od Łasku tylko o ponad 70 kilometrów, a to wy-
starczyło, by przenieść się jakby do innego wymiaru – piękna przyroda, 
ciekawe historyczne miejsca, niesamowita kopalnia, a wszystko tak bli-
sko… Polecamy – satysfakcja i zadowolenie gwarantowane. 

Szczególne podziękowania kierujemy do naszego przewodnika – 
Adama Świderka, który posiada nie tylko ogrom wiedzy, ubarwionej 
dobrym humorem, ale również niesamowitą umiejętność zaciekawienia 
odbiorców. 

Magdalena Binkowska

W Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 
oraz Filii we Wrzeszczewicach „Bibliowakacje” trwają 
w najlepsze! Inicjatywa powstała dzięki dotacji gminy Łask 
z myślą o dzieciach, które swój wolny czas spędzają w domach.

Wzorem lat ubiegłych zajęcia z dziećmi zostały podzielone na cykle 
tematyczne. Cieszą się one dużym powodzeniem. Mali czytelnicy poprzez 
zabawę rozwijają swoją wyobraźnię, tworzą, zdobią, układają, czytają, 
a przede wszystkim przebywają razem. Wyobraźnia dzieci nie ma granic! 
Wakacyjna oferta została również wzbogacona o wycieczki. Dzieci odwie-
dziły już Skansen Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach, gdzie opro-
wadzał je Czesław Boczek, który historię kolei w tym regionie zna, jak 
nikt. Przed dziećmi jeszcze wiele atrakcji, m.in. wypad do łaskiego kina, 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz quest - gra terenowa.

Wakacje z biblioteką
Łaska książnica po raz 10. włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Na-

rodowe Czytanie” objętej patronatem pary prezydenckiej. Lekturą tego-
rocznej, jubileuszowej edycji jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Akcja zaplanowana została na 6 września 2021 r. Odczyt 
utworu odbędzie się w ogródku Muzeum Historii Łasku. 

Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję 
społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego 
i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem 
żywych dyskusji” – napisał w liście prezydent RP Andrzej Duda. 

Spieszymy także z informacją, iż łaska placówka dołączyła do bibliotek 
należących do systemu ACADEMICA. Jest to Cyfrowa Wypożyczalnia Pu-
blikacji Naukowych posiadająca największą pełnotekstową bazę polskich pu-
blikacji naukowych. Zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną 
i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Dzięki 
systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych, użytkownicy 
bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do ponad 3 milionów 
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy udostępnianych z poszanowaniem 
zapisów prawa autorskiego. System pozwala użytkownikom na przeszukiwa-
nie zasobów, rezerwację, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek. Zbiory 
Biblioteki Narodowej są dostępne zdalnie w naszej czytelni. Zapraszamy.

1 września odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom „Wakacyj-
nego Bingo Książkowego 2021”. W tym dniu rusza również kolejna 
edycja konkursu na najlepszego czytelnika pt. „Czytamy bez mamy V”.  
Za każdą wypożyczoną książkę uczestnik dostaje pieczątkę i zbiera je aż 
do czerwca przyszłego roku.

Biblioteka przypomina również o kończącym się konkursie „Pocz-
tówka z wakacji” trwającym do końca sierpnia 2021 r. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 8 września, a wręczenie nagród - 10 września br.

Magdalena Płosa
Fotorelacja str. 28
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Na 
zatrzymane W kadrze

Pana Czesława Wojciecha Bąka, którego 
nazywano Wojciechem, poznałem kilka-
naście lat temu. Rozpoczął wtedy odbu-
dowę miejsca opisanego na mapach jako 
Nowy Młyn lub Młyn Wodny w Łasku. 
Pan Wojciech zmarł 25 lipca 2021 roku  
w wieku 74 lat.

Zdewastowane budynki, most i stawy ryb-
ne postanowił przywrócić do życia i tutaj wła-
śnie zamieszkać. Dzisiaj możemy podziwiać 
cały pięknie urządzony teren zamykający ulicę 
Rzeczną między Grabią a lasami oddzielający-
mi w tym rejonie Łask od Wronowic. Gospo-
darstwo Rybackie Nad Grabią, mała stadnina 
koni i odnowiony dom rodzinny Państwa Bą-
ków tworzą obecnie jedno z najbardziej urokli-
wych miejsc w Łasku.

Pan Wojtek razem z żoną - Panią Zosią two-
rzyli to miejsce, jednocześnie pracując w dużej 
firmie rodzinnej jaką jest SPEDIMEX. Firma 
logistyczna z kilkunastoma oddziałami na tere-
nie Polski i zatrudniająca obecnie około dwóch 
tysięcy pracowników wymaga olbrzymiego za-
angażowania. Jednak Pan Wojtek zawsze znalazł 
czas i środki na pomoc dla innych. Próbowałem 
zebrać informacje o jego działalności charytatyw-
nej, nie tylko tej, o której wiedzieliśmy w Łasku. 
Z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łasku otrzymałem potwierdzenie, że w la-
tach 2004 – 2007 przekazał na rzecz najbardziej 
potrzebujących mieszkańców naszej gminy dary 
w postaci odzieży i obuwia dla około 2500 osób! 
Nieco później poprzez Fundację Pomocy Huma-
nitarnej Redemptoris Missio przekazał dla dzieci 
w Afganistanie wiele kartonów nowych, marko-
wych zimowych bucików oraz zimowej odzieży. 

chWila Wspomnień…
Około roku 2010 włączył się aktywnie w działa-
nia Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie”. Nie 
tylko brał udział w treningach i wyprawach ro-
werowych, ale też obejmując klub swego rodzaju 
patronatem, dał mocne wsparcie finansowe i logi-
styczne dla organizacji corocznych Supermarato-
nów Jastrzębi Łaskich.

Okazuje się, że jest to niewielka część 
Jego działalności charytatywnej. Pracownicy  
SPEDIMEKSU przekazali mi naprawdę im-
ponującą listę działań z ostatnich lat. Jestem 
przekonany, że ta lista również nie wyczerpuje 
opisu działań Pana Wojtka. Jak to określił Jego 
syn Marcin – spontaniczność i bezinteresow-
ność dominujące w postawie Ojca nie pozwolą 
na określenie ostatecznej liczby osób i instytu-
cji, które otrzymały pomoc.

Dla uzupełnienia wymienię działania Pana 
Wojtka, polegające głównie na wsparciu finan-
sowym, o którym wiemy:
- akcja świąteczna dla: Fundacji Trzeba Ma-
rzyć, Fundacji Dzika Polska i Funduszu Sty-
pendialnego Talenty
- Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec
- Stowarzyszenie Nadzieja Pomocy Dzieciom 
Pozbawionych Naturalnego Środowiska Ro-
dzinnego
- Fundacja Integracyjny Ośrodek Leczeń i Re-
habilitacji im. Jana Pawła II
- IX Piknik Rodzinny Szkoła Podstawowa 
w Niesułkowie
- Szkoła Podstawowa w Zmiennicy
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – od-
dział miejsko-powiatowy Łask
- X Ogólnopolski Turniej Koszyków Dziew-
cząt Multibasketmania 2019
- Pomoc dla Kajetana – Gaszyn Challenge, 
wsparcie dla dzieci dotkniętych SMA

Spacerując po łaskich ulicach, nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze 
miasto zmienia się z roku na rok, że np. 
przed wybuchem II wojny światowej 
było znacznie mniejsze niż dziś, posiadało 
znacznie mniej mieszkańców i kończyło 
się właściwie tam, gdzie dziś spotkać 
można jeszcze starą zabudowę. Nowe 
osiedla mieszkaniowe wyrosły po wojnie 
na terenach dawnych przedmieść, gdzie 
dominowały niewielkie domki i ogrody.

Prezentowana pocztówka z okresu II woj-
ny światowej ilustruje znakomicie zmiany, ja-
kie zaszły w ciągu kilkudziesięciu lat. W miej-
scach, gdzie dziś stoją domy, widać głównie 
ogrody i sady, jak choćby przy ul. 9 Maja. 
Tu właściwie zaczynało się przedmieście Ła-
sku. Niedaleko stąd w kierunku południowym 
Niemcy zbudowali stację radarową, którą in-
teresowało się tutejsze podziemie. Niedaleko 
stąd zaczynał się wylot dróg na Buczek czy Sę-
dziejowice i Widawę.

Także z innej strony, za szpitalem zaczy-
nały się pola i łąki. Dziś trudno sobie wyobra-
zić tamten Łask, gdyby nie takie fotografie jak 

choćby ta, tylko nieliczni obdarzeni bogatą wy-
obraźnią mogliby ujrzeć tamten Łask…

(Saw.) 

Panie Wojtku – Wojtku kochany, 
bardzo nam Ciebie brakuje…

- Akacja pomocy dla ofiar powodzi w gminie 
Morawica
- Festiwal Filmowy Camerimage w Łodzi
- Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji 
Łódzkiej
- Fundacja Nowoczesna Polska
- Stowarzyszenie „Radość Życia”
- Polski Czerwony Krzyż
- Stowarzyszenie Serce Matki
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej w Strykowie
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu
- Teatr Muzyczny w Łodzi
- Fundacja „Nu-Med.”, Salon Urody Perfekt, 
KS „Ruch” Piotrków Trybunalski oraz ZSP nr 1
- Triathlon Stryków
- Zespół Tańca „Czarne Stopy”

I wreszcie wieloletnia pomoc dla Domu 
Dziecka w Kłodzku z prezentowanym pięknym 
podziękowaniem.

Paweł Cichy
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Wielcy bezimienni? (11)

To samo dotyczy innej grupy społecznej 
Łasku – nauczycieli. Na temat dziejów szkol-
nictwa i oświaty w mieście sporo napisał Ma-
rek Ćwiek, ale wciąż niewiele wiemy o zasłu-
żonych dla regionu pedagogach, często pracu-
jących w małych wiejskich szkołach, jak choć-
by Stanisław Woskowski, którego fragmenty 
wspomnień dotarły do mnie niedawno w for-
mie książkowej, wydanej staraniem łódzkiej 
Fundacji „Kamena”. Słowa uznania należą się 
Teresie Fereżyńskiej i Stanisławowi Andrzejo-
wi Średzińskiemu, którzy zadbali o wydanie 
drukiem tych wspomnień.

Kim był Stanisław Woskowski, skąd moje 
zainteresowanie jego losami? Urodził się 
w 1895 roku na przedmieściach dzisiejszej 
Zduńskiej Woli, jako syn Józefa i Zofii z Dą-
browskich. Ojciec doceniał wykształcenie, dla-
tego zadbał, by jego pierworodny od najmłod-
szych lat zdobywał wiedzę. A że w tamtych 
latach władze carskie tropiły polskie nauczy-
cielki uczące dzieci w domach, nie obyło się 
bez ucieczek przed carską policją. Ojciec Sta-
nisława ma jeszcze jedną pasję – kocha książki 
i czyta je na głos całej rodzinie, zachęcając też 
do lektury zduńskowolskich robotników.

Czasy są trudne, więc dziesięcioletni Sta-
nisław rozpoczyna pracę jako pomocnik w jed-
nej z miejscowych fabryk. Jednak zasiane 
przez ojca ziarno zaczyna kiełkować i chło-
pak staje się uczestnikiem kursów dla doro-
słych. W 1906 roku powstaje Szkoła Macierzy 
Polskiej, w której przygotowuje się do klasy 
pierwszej czteroklasowego progimnazjum re-
alnego. Nauka jest płatna, więc chłopak musi 
zarabiać udzielając korepetycji. A że jest ener-
giczny i pomysłowy, w swoim domu urucha-
mia tajną szkołę dla dzieci (1910). 

Stanisław Woskowski na czele defilady „Strzelca” w Łasku

Stanisław Woskowski

Ostatnio sporo uwagi poświęciłem łaskim medykom, którzy odegrali niepoślednią rolę 
nie tylko w leczeniu mieszkańców Łasku, ale i rozwoju społeczno-kulturalnym grodu 
nad Grabią. Choć udało mi się dotrzeć do wielu mało znanych faktów, np. dotyczących 
życiorysu doktora Artura Balickiego, wciąż mało wiemy o dorobku i zasługach tych 
ludzi. Bez znajomości ich dokonań historia miasta jest po prostu zubożona.

Praca u rejenta, a potem w Kasie Miejskiej, 
gdzie zostaje pomocnikiem kasjera, daje mu 
względną stabilność finansową i po kilku la-
tach może rozpocząć w Kaliszu półroczny kurs 
dla nauczycieli szkół początkowych (1914). 
W następnym roku już jako nauczyciel trafia 
do szkoły w Rembieszowie, gdzie w jednej 
izbie kształci się 120 uczniów, w czterech od-
działach, prowadzi też kursy wieczorowe dla 
dorosłych, co jest niezwykle ważne w walce 
z analfabetyzmem.

Dziś trudno sobie wyobrazić warunki 
pracy ówczesnego nauczyciela wiejskie-
go, którego obowiązkiem było kształcenie 
młodego pokolenia, ale i niesienie kaganka 
oświaty na zacofanej wciąż wsi. Woskowski 
rozumie to doskonale, dlatego od początku 
swojej pracy nie ogranicza się jedynie do 
prowadzenia lekcji.

Pęd do wiedzy sprawia, że w 1919 roku 
rozpoczyna pracę w Straży Skarbowej w War-
szawie i rozpoczyna naukę w jej szkole. Cho-
roba sprawia, że opuszcza stolicę i nowy rok 
szkolny rozpoczyna jako nauczyciel szko-
ły powszechnej w Woźnikach w gm. Zapo-
lice (1919). Ma już za sobą przynależność 
do POW. Czasy są burzliwe, Polska walczy 
o swój byt i granice. 8 czerwca 1920 roku 
Woskowski jako ochotnik zostaje żołnierzem  
29. pułku w Kaliszu. Dowodzi 4. plutonem. 
Trafia na front w okolice Wołynia. Jego kom-
pania zostaje wycofana do Jabłonnej, stając 
się częścią 10. dywizji rezerwowej 229. puł-
ku piechoty. Walczy w szeregach 8. kompanii 
ckm. Nocą z 14 na 15 sierpnia toczy bój pod 
wsią Mokre. Kilka godzin później nieprzyja-
ciel wycofuje się, a niedługo potem przegrana 
bitwa o stolicę staje się faktem.

Jest koniec listopada 1920 roku. Rezerwi-
sta Woskowski wraca do szkoły w Woźnikach. 
Ma szczęście, bo udaje mu się przeżyć krwawą 
wojnę i może żyć w odrodzonej już ojczyźnie.

Stanisław Barcz

Taki właśnie tytuł nosi najnowsza książka 
poety pochodzącego z Kolumny i od dzie-
sięciu lat znów tu mieszkającego – Ryszar-
da Wasilewskiego. To kolejne wydawnictwo 
przybliżające twórczość tego nietuzinkowe-
go twórcy i odsłaniające w poetyckich stro-
fach urok tej leśnej dzielnicy Łasku. 

Ci, którzy znają twórczość R. Wasilew-
skiego, nie są zaskoczeni ani zawartością, ani 
układem książki. Pierwsza część to „Space-
ry liryczne” po Kolumnie, druga to już to, co 
czytelnicy lubią wyjątkowo, czyli „Satyrycznie 
i figlarnie”.

1 sierpnia podczas uroczystego przekazy-
wania do użytku zrewitalizowanego pl. Sza-
rych Szeregów autor książki rozdawał autogra-
fy i zbierał gratulacje. Przyłączamy się do tych 
ostatnich.

(P)

kolumna W liryce i satyrze
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Mnożą się sposoby wyłudzania i nieuprawnionego wykorzystania 

skradzionych danych. Metod, jakimi posługują się złodzieje danych, jest 

bardzo wiele. Do jednych z bardziej niebezpiecznych sposobów oszu-

stów należą chwyty socjotechniczne. To, co je łączy, to element zasko-

czenia oraz bazowanie na ludzkiej naiwności lub nieuwadze.

Ostatnio eksperci BIK zaobserwowali zwiększoną aktywność te-

lefoniczną oszustów podszywających się pod rozmaite instytucje za-

ufania publicznego w celu zebrania danych personalnych. Pojawiły 

się przypadki podawania się za pracowników BIK i nakłaniania rozmów-

ców do ujawnienia danych osobowych pod pretekstem zweryfikowania 

informacji o rzekomo niedokończonym wniosku kredytowym lub próbie 

wyłudzenia kredytu. Na szczęście klienci bankowości są coraz bardziej 

świadomi i nie ulegają oszustom.

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ, WERYFIKUJ

Dane osobowe i kontaktowe w rękach złodziei oznaczają dla nas wy-

sokie ryzyko utraty pieniędzy. A dla złodziei szansę na zarobek. Dlatego 

oszuści stosują wyszukane metody socjotechniczne. Obecnie plagą stały 

się tzw. spoofing – metoda telefoniczna lub mailowa, polegająca na pod-

szywaniu się pod prawdziwe organizacje (w tym banki czy BIK) oraz 

phishing. Złodzieje wykorzystują narzędzia umożliwiające wykonanie 

połączenia telefonicznego z wyświetleniem prawdziwego numeru wia-

rygodniej instytucji, np. znanego dostawcy usług lub banku.

Przestępca nawiązuje bliski i przekonujący kontakt z ofiarą, nama-

wiając do podania danych, np. do wykonania przelewu lub dokonania 

transakcji kartowej. Wszystkie szczegóły są zmyślone: przestępcy poda-

ją fikcyjne uzasadnienie, fikcyjne kwoty zobowiązań, nieistniejące dane 

odbiorcy.

Rozmowy mogą trwać długo, przestępcy przełączają rozmowę do in-

nych „konsultantów”, żeby stworzyć pozory prawdziwego kontaktu, np. 

z bankiem. Rozmówca jest zmanipulowany, zaczyna wierzyć, że jego 

pieniądze są w niebezpieczeństwie. Często zdarza się, że jest nakłaniany 

do zainstalowania na swoim komputerze lub smartfonie aplikacji, która 

zwiększy bezpieczeństwo pieniędzy. W rzeczywistości ten program czy 

aplikacja umożliwi oszustom przejęcie kontroli nad telefonem lub kom-

puterem ofiary.

- Zwracam uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostroż-

ności przez nas wszystkich. BIK nigdy nie wymaga podania wrażliwych 

informacji przez telefon. Wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać do 

Centrum Obsługi Klientów BIK. Nowoczesna bankowość i coraz częst-

sze przenoszenie operacji związanych z wykorzystaniem naszych danych 

do internetu wymagają od nas czujności i świadomego korzystania z no-

wych możliwości. Praktycznie wszystkie zidentyfikowane przypadki inge-

rencji oszustów wynikają z niefrasobliwości i łatwowierności klientów. 

uWażaj na oszustóW!
Uważaj na oszukańcze telefony lub maile. Nie daj się nabrać, zwróć uwagę kto naprawdę do Ciebie 
dzwoni. Tylko oszuści pytają o login czy hasło, proszą o zainstalowanie aplikacji lub o pełny numer 
karty, datę jej ważności czy o kod CVV2/CVC2. Trzeba uważać na popularny ostatnio sposób działania 
przestępców, którzy podszywają się pod znane instytucje finansowe.

Jeżeli kogoś zaskakuje telefon z firmy, której nie zna, natychmiast powi-

nien przerwać rozmowę i skontaktować się z biurem obsługi danej firmy 

na podstawie informacji z oficjalnej strony. Nie wdawajmy się w dyskusję 

z nieznajomymi – mówi Andrzej Karpiński, Szef Bezpieczeństwa Biura 

Informacji Kredytowej.

WAŻNE RADY, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ

Charakter wszystkich działań złodziei danych jest ten sam - mają one 

na celu uzyskanie korzyści finansowych.

-  Pielęgnuj dobre nawyki bezpieczeństwa danych - zwracaj uwagę, 

gdzie i komu je udostępniasz, rozważnie dokonuj transakcji płatni-

czych w sieci, dokładnie sprawdzaj adresy portali internetowych;

-  Nie oddzwaniaj na nieznany numer ani nie odpisuj anonimowym 

nadawcom. Jeśli masz wątpliwości co do wiarygodności osoby, która 

dzwoni – natychmiast rozłącz się, a następnie zadzwoń na oficjalną 

infolinię firmy, aby potwierdzić czy faktycznie jej pracownik kontak-

tował się z Tobą;

-  Pamiętaj, pracownik BIK, Związku Banków Polskich, Twojego ban-

ku NIGDY nie pyta się o login i hasło do logowania na Twoje kon-

to w banku, nie prosi o pełny numer Twojej karty, jej daty ważności 

oraz kod CVV2/CVC2, ani nie namawia do zainstalowania aplikacji 

na Twoim komputerze lub smartfonie;

-  Nie potwierdzaj operacji, których sam nie zlecasz albo których do koń-

ca nie rozumiesz;

-  Nie daj się zwieść atrakcyjnym ofertom inwestycyjnym pod pozorem 

szybkiego zarobku (Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Banko-

we Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP stale ostrzegają przed próbami 

oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex);

-  Nigdy nie wiadomo, kiedy i skąd nasze dane zostaną skradzione, dlate-

go miej włączone Alerty BIK – ostrzeżenia sms, które otrzymasz, gdy 

ktoś na Twoje dane zaciąga kredyt, pożyczkę, umowę z operatorem te-

lekomunikacyjnym, dokonuje zakupów na raty.

Działaj ostrożnie i rozsądnie - Twoje zachowanie ma wpływ na bez-

pieczeństwo Twoich pieniędzy.

Biuro Informacji Kredytowej jest partnerem programu edukacyj-

nego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie 

ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”.

Więcej na: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/Nowocze-

sneZarzadzanieBiznesem



najpiękniejszy ogród 
W teodorach

sierpień 2021 r. 25

Gminny  Punkt  Konsultacyjno-Informacyjny

Powyższe motto wiernie oddaje główną cechę tegorocznej 
laureatki konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Teodorach, 
Aleksandry Różańskiej. Całe lata dzieciństwa spędzane na łonie 
natury w rodzinnych stronach zaszczepiły miłość do obcowania 
z przyrodą. Zakończenie pracy zawodowej to czas na powrót 
do ulubionych zajęć z lat młodości. Konkurs to bardzo miłe 
wydarzenie dla obu stron, sołtysa i laureatki więc chwilka 
rozmowy przybliża pasję pani Oli i początki założenia ogrodu. 

- Chcę zaznaczyć, że mieszkam w najpiękniejszym miejscu na ziemi. 
Mój dom wraz z ogrodem znajduje się w sąsiedztwie prawie 100-letnie-
go lasu, co sprawia, że świetnie się czuję oddychając czystym powie-
trzem. Każdą wolną chwilę poświęcam na pielęgnowanie mojego azylu.  
Co kilka lat nieznacznie zmieniam wystrój ogrodu i dosadzam nowe 
kompozycje roślin. Systematycznie koszę trawę i podlewam kwiaty. 
Walczę z chwastami, wyrywając je. Sporadycznie stosuje środki chwa-
stobójcze, gdyż gośćmi mojego ogrodu są miododajne pszczoły, o które 
musimy dbać. 

- Od zeszłego roku mam założony ogród warzywny gdzie stosuję 
tylko nawóz naturalny. Mieszkam sama więc wszystkie prace ogrodo-
we wykonuję własnoręcznie. Pomimo trudów niektórych prac, przyroda 
odpłaca mi swoim bogactwem i wielobarwnym pięknem kwiatostanu,  
co sprawia mi ogromną satysfakcję. Z wielką radością spaceruję po ogro-
dzie, podziwiam i doglądam nowe nasadzenia. Tutaj, na tarasie, pośród 
pnących bukietów róż i śpiewu ptaków poranna kawa smakuje najlepiej. 

„Zamiłowanie do ogrodnictwa jest jak nasiono:
raz wysiane nigdy nie przestaje rosnąć”.    
        Gertrude Jekyll

To miejsce spotkań rodziny i znajomych. Każdy, kto był tutaj choć raz, 
opuszczał to miejsce zachwycony i pragnie wrócić. To miłe i sprawia,  
że nabieram sił witalnych, powraca chęć do dalszej niełatwej pracy. 

- Decyzja o zamieszkaniu na wsi, o życiu na emeryturze w otoczeniu 
natury, to najpiękniejsze doświadczanie, dające urok każdej spędzonej 
chwili. 

 Sukces pani Oli to wielki powód do dumy dla naszej społeczności 
i wzór do naśladowania za przyjazne proekologiczne podejście do śro-
dowiska naturalnego. Dom Aleksandry Różańskiej jest energooszczęd-
ny, niskoemisyjny, wyposażony w przydomową oczyszczalnię i panele 
fotowoltaiczne.

W Urzędzie Miejskim w Łasku uruchomiono punkt konsultacyjny 
rządowego programu „Czyste Powietrze”. Punkt będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11. Informacje 
o programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach pod 
numerem telefonu: 43 676-83-67. 

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.

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby 
spełniające poniższe kryteria:

Osoba fizyczna, która:
●  jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub
●   wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 

księgą wieczystą

program „czyste poWietrze”
●  ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
  – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie lub
●   ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wza-

jemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają: 

  – 1564 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  – 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przy-
chód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie
Wsparcie finansowe można otrzymać na:

●   wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła cie-
pła spełniające wymagania Programu

●  instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
●  wentylację mechaniczną
●  mikroinstalację fotowoltaiczną
●   ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów 

i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, 

w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że roz-
liczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Projekt należy skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” dostępne są na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl  
www.wfosigw.lodz.pl

MJ

Ponadto w konkursie przyznano wyróżnienie Annie Mikłasz  
za wielobarwnie ukwiecony wystrój domu. Każdy, kto odrobinkę obcuje 
z przyrodą i ceni zamiłowanie do roślin, dobrze wie, jak dużo trzeba wło-
żyć pracy, aby później cieszyć oko.

Gratulacje i słowa uznania należą się dla pań. Ich pasja i ciężka praca 
sprawia, że Teodory pięknieją każdego dnia. Dziękujemy!

Przedstawiciele lokalnej branży ogrodniczej Market Mrówka,  
Centrala Nasienna ufundowali niezbędne w każdym ogrodzie narzędzia 
i upominki. Ponadto laureatka konkursu otrzymała voucher do restaura-
cji w Hotelu Kolumna Park, bliskiemu jej sercu, w pięknym otoczeniu 
przyrody.

Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory

Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, 
poniedziałek - piątek, godz. 9.00-11.00, 

tel. 43 676 83 67



pomoc 
materialna 
dla ucznióW 
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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 we wrześniu
kulturalne

Informujemy, że sprawy z zakresu pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów z gminy Łask (stypendia szkolne, 
zasiłki szkolne) będą prowadzone przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31,  
98-100 Łask.

Szczegółowe informacje w tym zakresie 
oraz wzory wniosków dostępne są pod adre-
sem: www.mgopslask.pl/pomoc-materialna-
-dla-uczniow

Wniosek o stypendium szkolne w formie 
papierowej można pobrać w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku 
w pokoju nr 1. 

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych UM przypomina, że zgodnie 
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., do dnia 
30 września br. należy uiścić III ratę opłaty  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych w roku 2021.

W przypadku niedokonania opłaty w usta-
wowej wysokości i w terminie do dnia 30 wrze-
śnia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopeł-
nić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, 
przy czym kwota do zapłaty zostaje powięk-
szona o 30% opłaty należnej za korzystanie 
z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wyżej wskazanym terminie spowoduje wy-
gaśnięcie zezwoleń.

* * *
15 września br. upływa termin płatności 

kolejnej raty podatku (rolnego, leśnego, od 
środków transportowych i od nieruchomości). 

* * *
30 września br. mija termin wniesienia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za III kwartał 2021 r. Jednocześnie infor-
muje się, że opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy uiszczać na indywidu-
alne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymany-
mi informacjami. 

komunikaty

  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy 
Organizator 

 

1. Bitwa DJ-ów 
27.08  
godz. 17.30 

teren rekreacyjny 
przy Kąpielisku 
Miejskim w Łasku (ul. 
Armii Krajowej 75). 

ŁDK 

2. 
Pożegnanie wakacji z ŁDK, 
spektakle teatralne  

31.08  
godz. 15 

ŁDK ŁDK 

3. 
Wystawa malarska Agaty 
Kapiczyńskiej 

od 1.09  
do 31.10 

„Galeria pod 
Korabiem” 

BP w Łasku 

4. 
Obchody 82. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 

1, godz. 13 
cmentarz parafialny 
w Łasku 

gmina Łask, 32. BLT 

5. 
Rozstrzygniecie konkursu 
„Wakacyjne Bingo Książkowe 
2021” 

1 
BP w Łasku, Filia dla 
dzieci 

BP w Łasku 

6. Narodowe Czytanie 2021 6 
Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku 

7. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
„Pocztówka z wakacji” - 
wręczenie nagród 

10 BP w Łasku BP w Łasku 

8. Kino na leżakach  
10 
godz. 20 

pl. Szarych Szeregów 
w Kolumnie 

ŁDK 

9. Obchody 82. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę 

17 
cmentarz parafialny 
w Łasku 

gmina Łask, 32. BLT 

10. koncert Tomka 
Makowieckiego 

29 
godz. 19 

sala widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

 

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku  
w grupie „Misie” realizowana jest 
innowacja pedagogiczna o charakterze 
programowo-metodycznym „I l ike 
speaking English”.

Celem innowacji jest wprowadzanie dziec-
ka w świat języka angielskiego, osłuchanie go 

zabaWy z językiem angielskim
z brzmieniem i wymową języka, które zbudują 
solidne fundamenty do dalszej nauki i umie-
jętności komunikowania się w języku obcym. 
Projekt bazuje na wrodzonych zdolnościach 
małych dzieci do poznawania języka w spo-
sób naturalny i spontaniczny. Ich słuch w tym 
okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy 
na tyle elastyczne, że po odpowiedniej licz-
bie ćwiczeń w powtarzaniu, dzieci są w stanie 
rozróżnić i poprawnie wyartykułować fonemy 
(głoski) nowego języka. Z łatwością przyswa-
jają sobie modele intonacyjne charakterystycz-
ne dla języka z którym obcują.                      

Nowatorstwem w tej nauce jest to, że angiel-
ski nie jest tylko dodatkową lekcją, ale integralną 
częścią przedszkolnej codzienności – od wspól-
nego witania i żegnania się, poprzez zabawy oraz 
równorzędne wprowadzanie bloków tematycz-
nych realizowanych podczas zajęć w języku pol-
skim, skończywszy na wielu innych życiowych 
sytuacjach w grupie, które stają się powodem, by 
mówić do dziecka w języku obcym. 

Projekt rozpoczął się w roku szkolnym 
2020/2021 i będzie kontynuowany przez kolej-
ne 2 lata. 

Małgorzata Wiśnik 
 PP nr 1 w Łasku
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Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 
1935 r. w wieku 68 lat. Uroczystości 
pogrzebowe trwały sześć dni i było to 
wydarzenie na niespotykaną dotychczas 
skalę w historii Polski. Śmierć  
J. Piłsudskiego wywołała smutek i żal 
w całym kraju. Ogłoszono żałobę 
narodową. W miastach odbywały się 
procesje i lokalne uroczystości żałobne. 

Fotografia, której wersja cyfrowa została 
ostatnio przekazana do muzealnego archiwum, 
potwierdza udział mieszkańców Łasku w tych 
uroczystościach. Odbyły się one na dzisiej-
szym pl. Józefa Piłsudskiego.

L. Olszewska - MHŁ

Łaskie sanktuarium Maryjne znalazło się na szlaku nietypowej 
pielgrzymki z Płońska, z diecezji płockiej. Pielgrzymi 10 bm. 
dotarli do Łasku, a że dzień był upalny, wypoczywali w cieniu 
XVI-wiecznej świątyni. Wielu z nich posilało się, inni nabierali 
sił w murach kolegiaty, przygotowując się do dalszej wędrówki 
w stronę Jasnej Góry.

Nietypowość pielgrzymki polegała na tym, że tylko część pielgrzy-
mów pokonywała całą trasę od Płońska do Częstochowy, wielu zaś 
uczestniczyło w wędrówce tylko przez jeden dzień, w kolejnym dniu za-
stępowali ich inni pielgrzymi dojeżdżający m.in. samochodami.

Ta rotacyjność to efekt pandemii. Organizatorzy pielgrzymki nie 
chcieli narażać wiernych na kłopoty zdrowotne, a ponadto rotacyjność 
umożliwiła większej liczbie ludzi uczestniczenie w wędrówce na Jasną 
Górę. Pielgrzymi, którzy odpoczywali i modlili się w łaskim sanktu-
arium, na Jasną Górę dotarli 14 bm. 

(P)

nietypoWa pielgrzymka



 

WSPOMNIENIE  Z  WAKACJI


