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Niedawno żołnierze ćwiczyli na tym poligonie, wykorzy-
stując uzbrojenie szkolne typu powietrze – ziemia, weryfikując  
w praktyce swoje umiejętności. To normalne, jeśli chce się zdobyć 

F- 16 NA POlIGONIE
Ćwiczenia teoretyczne czy przy makietach nigdy nie odzwierciedlą tego, co dzieje się w warunkach rzeczywistych. Dlatego 
lotnicy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ćwiczą m.in. na Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach.

Wypiękniała siedziba firmy „Over Group”  
w Łasku, przy ul. Południowej. Ku końcowi 
zbliża się wielka modernizacja. Wkrótce na ten 
temat podamy więcej informacji, na razie zaś 
prezentujemy wizytówkę firmy.

GUSTOWNA 
WIZYTÓWKA 

W tym miejscu musimy jednak wspomnieć 
o niepokojącym zjawisku. Internauci donoszą, 
że bociany są regularnie dokarmiane przez lu-
dzi, a w ich dziobach można dostrzec pokro-
jone kawałki mięsa. Apelujemy, aby tego nie 
robić! Łąki nad Grabią są bogate w pokarm, 
a ptaki świetnie dają sobie radę. Ingerencja 
człowieka może im jedynie zaszkodzić. 

Nasi czytelnicy pewnie zastanawiają się, 
skąd u bocianów takie upodobania. Przecież 
utarło się, że podstawą ich diety są żaby. Oka-
zuje się, że nie są to łagodne ptaszyny, a praw-
dziwi mięsożercy. Ostatnie wydarzenia w ła-
skim gnieździe sprawiły, że wiele osób prze-
cierało oczy ze zdumienia. Pewnego wieczoru 
w bocianim menu znalazły się niewielkie ssaki 
i wiele wskazuje na to, że mogły być to małe 
zajączki. Szok?

Ornitolodzy nie od dziś wiedzą, że bocian 
zjada wszystko, co znajdzie na łące, również 

BOcIANIE WIEścI
Magda i Wojtek – bociania para z Łasku wychowuje trójkę pisklaków. Z czwartego 
jaja nie wykluł się mały bociek. Podobnie było w ubiegłym roku. Nowe pokolenie 
rośnie, jak na drożdżach, a rodzice co chwilę donoszą do gniazda różne przysmaki. 

Akcja krwiodawstwa tym razem została zorganizowana w Łasku 
na placu 11 listopada przez personel Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Wybór miejsca jest 
nieprzypadkowy. Zorganizowanie zbiórki na łaskim rynku 
pozwoliło wziąć udział jeszcze większej liczbie krwiodawców. 
Wśród chętnych znaleźli się nie tylko pracownicy MON oraz 
żołnierze z 32. BLT, ale również mieszkańcy powiatu łaskiego, 
którym serdecznie dziękujemy za ten dar. Dzięki licznej grupie 
krwiodawców udało się zebrać ponad 12 litrów krwi.

W ostatnich miesiącach liczba oddających krew drastycznie spadła. 
Krwi nie można kupić i niczym zastąpić, dlatego też wszystkich gorą-
co zachęcamy do regularnego oddawania krwi i wspierania tak ważnych 
inicjatyw.

Tekst i zdjęcia: kpt. M. Kolad

D A R  K RW I

pisklęta z gniazd oraz ptasie jaja. Myszy i inne 
ssaki są dla nich świetnym posiłkiem, o ile da-
dzą radę je połknąć. Kiedy w zasięgu wzroku 
nie mają większej zdobyczy, bociany poszuku-
ją dżdżownic, pasikoników, ślimaków i żab. 

Natura nie przestaje nas zadziwiać. Pamię-
tajmy, aby traktować ją z szacunkiem. 

Losy łaskich bocianów można śledzić na 
stronie www.bociany.lask.pl oraz na facebo-
oku.

MJ

doświadczenie w wykorzystaniu przez F-16 środków bojowych  
w prawdziwej walce. 

Fot. Mirosław Mróz
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Sprawy musimy brać także we własne ręce. Tak, tak – aku-
rat w tej materii możemy zrobić bardzo dużo oszczędzając wodę 
wszelkimi sposobami. Nie tylko ograniczając wodę bezsensownie 
wypływającą z kranu, ale i zbierając deszczówkę służącą do pod-
lewania warzyw czy kwiatów. Można też budować niewielkie za-
pory na strumyczkach, by spiętrzona woda nawadniała okoliczne 
łąki czy pola.

Rząd wychodzi naprzeciw tym inicjatywom, uruchamiając do-
tacje na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub 
roztopowe. Dotacja będzie mogła wynieść do 5 tys. zł. A wszystko 
to w ramach nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa 
Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

cENNA KAŻDA KROPlA WODY
Polska stepowieje.  Od lat brakuje wody nie tylko na polach i  łąkach, ale w rzekach oraz sztucznych 
zbiornikach. Odbija się to na plonach, a w konsekwencji  na naszych kieszeniach. Rządowe  
i  wojewódzkie programy budowania małej retencji  najlepiej wyglądają na papierze.

wiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łago-
dzenie skutków suszy w Polsce. 

„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji 
przydomowej retencji. Szacuje się, że przydomowe inwestycje spowo-
dują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu 
wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzy-
ko podtopień w wyniku deszczów nawalnych”.

Mikroinstalacje wodne będzie mógł tworzyć każdy właściciel dom-
ku jednorodzinnego. Instalacje te będą miały jeden podstawowy cel – za-
trzymanie wód opadowych. Program „Moja Woda” realizowany będzie 
do 2024 r. Nabór wniosków ma się rozpocząć już w lipcu br.          (PO)

Tymczasem w świetle obowiązujących przepisów lokalne władze nie 
mogą zabronić realizacji tego typu inwestycji. Gmina, jak się okazuje, 
nie może wydać decyzji odmownej i zabronić inwestycji zgodnie z usta-
wą o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, jeśli nie wynika to 
wprost z przepisów odrębnych. W odpowiedzi na interpelację czytamy, 
że nowe maszty według wstępnych ustaleń z inwestorami nie są instala-
cją technologii 5G.

Wyjaśnienia w tej sprawie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
przedstawiła naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzen-
nego UM Ewa Iwaszkiewicz-Beridze: „Zgodnie z rozporządzeniem  

TO NIE SĄ MASZTY 5G
Temat powraca jak bumerang. Dotyczy masztów telefonii .  Ich lokalizacja wzbudza emocje.  Ostatnio 
znów temat staje się nośny z racji  telefonii  5G. W tej sprawie pojawiła się nawet interpelacja.

w sprawie przedsięwzięć mających znacząco oddziaływać na środo-
wisko, to oddziaływanie występuje na wysokości umieszczenia anten, 
czyli praktycznie dla naszej gminy na terenach tam gdzie przebywa 
ludność, tam gdzie są budynki mieszkalne nie ma oddziaływania.  
To wszystko jest wykazywane w karcie informacji, którą odpowied-
nia sieć dołącza do wniosku. Praktycznie rzecz biorąc, decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach w tym przypadku się nie wydaje, 
bo nie są to z punktu prawnego przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko”.

Nowy obiekt wzniesiony przy ul. Luto-
mierskiej sfinansowany został całkowicie 
z budżetu państwa. Kosztował ponad 4 mln 
zł. Przyjmie 60 pensjonariuszy zarówno z ła-
skiej, jak i sąsiednich gmin. Zakończono już 
przeprowadzkę z centrum Łasku, gdzie ŚDS 
funkcjonował prawie ćwierć wieku, 15 bm. 
rozpoczął działalność w nowym obiekcie.

Gdyby nie pandemia, prawdopodobnie 
obiekt już wcześniej służyłby pensjonariu-
szom, niestety z powodu koronawirusa trze-
ba było zawiesić działalność placówki jesz-
cze przy ul. Kościuszki 14, opóźniło to tak-
że ostatnie prace wykończeniowe, wyposa-

KOlEJNY cENNY NABYTEK ŁASKU
Musiało upłynąć sporo wody w Grabi, by Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku zyskał siedzibę z prawdziwego zdarzenia. 
Istniejąca od 1996 roku placówka zasługuje na bardzo dobre warunki chociażby dlatego, że wspiera mieszkańców naszego regionu  
z zaburzeniami psychicznymi i jest szansą dla wielu osób, które wcześniej z konieczności żyły tylko w czterech ścianach swojego domu.

Panu
Stanisławowi Bordowiczowi
Radnemu Rady Miejskiej w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący 
i Radni Rady Miejskiej w Łasku

żeniowe i przeprowadzkę. Obiekt prezentuje się znakomicie, oprócz 
pomieszczeń do zajęć i rehabilitacji, są tu także znakomite warunki  
do wypoczynku na świeżym powietrzu. Choć budynek jest jednopiętro-
wy, ze względu na różnorodne schorzenia pensjonariuszy wyposażony 
został w windę. 

Podczas niedawnej wizyty w nowej siedzibie ŚDS nie mieli-
śmy okazji rozmawiać z pensjonariuszami, bo placówka jeszcze nie 
wznowiła działalności (zawieszono ją 12 marca br.), ale pracujące 
tu panie z szefową placówki Marią Lipowską nie kryją radości i za-
dowolenia.

(P)

Głęboko zasmuceni żegnamy

ŚP. MIROSŁAWA 
JANASA

byłego Dyrektora Centralnej 
Bazy Rezerw 

Sanitarno – Przeciwepidemicznych  
w Porębach k. Zduńskiej Woli

wspaniałego Człowieka i Przyjaciela
Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy głębokiego współczucia
pracownicy Centralnej Bazy Rezerw  
Sanitarno – Przeciwepidemicznych 

w Porębach k. Zduńskiej Woli
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ZDANIEM BURMISTRZA
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DYLEMATY WŁADZY, A MIŁOŚĆ 
DO MATKI 

- JANINY KOSMAN

Najpiękniejsze na całym świecie słowo 
matka, powinno być dla każdego człowieka 
największą świętością. To nie tylko ta, która 
nas urodziła, ale wychowywała, chroniła i do 
końca swojego życia obdarzała nas niepowta-
rzalnym uczuciem macierzyństwa. Strata rodzi-
ców, szczególnie matki jest przeżywana przez 
każdego człowieka w wielkim smutku, często 
w samotności. Wiele osób nie może sobie pora-
dzić z życiem po tak bolesnej stracie.

W Łasku wydarzyły się dwie ważne dla opi-
nii publicznej miasta sprawy: list otwarty syna 
zmarłej Janiny Kosman i jego opublikowanie. 
Redakcja dwutygodnika „Mój Łask” dotrzy-
mała wszelkich norm dobrego, obiektywnego 
dziennikarstwa, podając swój wstęp, wspo-
mnienia Burmistrza Łasku o Janinie Kosman 
oraz „List otwarty” syna Mateusza. 

Po przeczytaniu „Listu otwartego” pana 
Mateusza Kosmana, dwukrotnie i to z najwięk-
szą uwagą przeczytałem słowa pana Burmi-
strza Łasku i w tym tekście nie znalazłem nic, 
co upoważniałoby pana Mateusza do użycia 
określeń: uczucia wstrętu, oburzenia i odrazy 
w stosunku do autora wspomnień, o Jego Mat-
ce, których pan Mateusz użył w tym tekście.  
Nie muszę dodawać, że nawet największa mi-
łość do matki, nie upoważnia nikogo do wyra-
żania publicznie takich słów, a nawet obelg, 
w stosunku do innych osób.

Moją uwagę zwrócił jednak opis pracy za-
wodowej pani Janiny Kosman przedstawiony 

Kampania prezydencka – można by rzec – nabiera rumieńców. Można by tak rzec, gdyby nie 
narastająca agresja, wzajemne zarzuty. Czasem wręcz dochodzi do rękoczynów.

W piątek (12 czerwca) „DŁ” donosił na pierwszej stronie: „Przeciw-
nicy i zwolennicy prezydenta starli się w Wieluniu. Sympatycy opozycji 
próbowali zagłuszyć wiec Andrzeja Dudy. Doszło do rękoczynów”. I to 
jest bardzo złe. Jestem przeciwnikiem prowokacji podczas wieców wy-
borczych. Bardzo szkoda, że tak często nie potrafimy pokazać, co chce-
my sami dobrego zrobić, a ograniczamy się do takiej krytyki innych, 
posługując się często kłamstwami. Myślę, że sami mieszkańcy Wielunia 
ośmieszyli swoje miasto. Skoro kompetentne, wybrane przecież w de-
mokratycznych wyborach, władze postanowiły nadać Prezydentowi RP 
honorowe obywatelstwo miasta Wielunia, i to za propagowanie tragedii 
tego miasta w dniu 1 września 1939 r., to jedynym rozsądnym zacho-
waniem było spokojne przyjęcie tej decyzji. Na tym dziś poprzestanę. 
Temat ten podejmę po wyborach. Wtedy też wrócę do gospodarki od-
padami. 

15 czerwca odtworzono połączenie Łask - Zduńska Wola. Zaintere-
sowanie duże, ale przyjemnie zaskoczył mnie fakt, że to zduńskowola-
nie głównie dojeżdżają do pracy do Łasku. Myślałem, że jest odwrotnie. 
Okazuje się, że ze Zduńskiej Woli do Łasku do pracy dojeżdża dwa razy 
tylu pracowników, co z Łasku do Zduńskiej Woli. Znaczy to, że z pracą 
w Łasku nie jest najgorzej.

Po ogromnej stracie koleżanki oraz zastępcy ŚP. Janiny Kosman, z szacun-
kiem pożegnałem ją w kwietniowym numerze „Panoramy Łaskiej”. Niestety, 
moje słowa zostały niewłaściwie odebrane, nad czym ubolewam. Niepotrzebne 
emocje spotęgowała publikacja „Mojego Łasku”, po której nastąpiła fala ko-
mentarzy. W tej sprawie skontaktował się ze mną Pan płk Bogdan Kubik, który 
zbulwersowany sytuacją poprosił o publikację swojego listu.

15 czerwca 2020 r.
Gabriel Szkudlarek 

Poniższy tekst, ze względu na osobę pana 
Gabriela Szkudlarka Burmistrza Łasku, 
przesłałem w dniu 14 maja 2020 r. do Re-
dakcji dwutygodnika „Mój Łask” w celu 
jego opublikowania. Nie otrzymując żadnej 
informacji z Redakcji „Mój Łask”, posta-
nowiłem zwrócić się o jego wydrukowanie 
w ,,Panoramie Łaskiej”.

przez jej syna: ogromne zaangażowanie i osią-
gnięcia w pracy zawodowej, a jednocześnie 
skromne stanie z boku, gdy inni, można domy-
ślać się, że dotyczy to pana Burmistrza Łasku, 
stali w pierwszym szeregu i otrzymywali naj-
wyższe słowa uznania czy pochwały. Zrozumia-
łem, że pan Mateusz nie rozumiejąc dylematów 
władzy, niezmiennych od tysięcy lat, przerzuca 
odpowiedzialność za swoją niewiedzę na pana 
Burmistrza Łasku.

Nie jest łatwo zostać burmistrzem, trzeba 
stanąć do walki wyborczej. Nie jest to proste. 
Wielu się o tym przekonało. Następnie trzeba 
uzyskać najlepszy wynik podczas głosowania. 
Wybrany na Burmistrza Łasku pan Gabriel 
Szkudlarek musiał wybrać swojego zastępcę. 
To były bardzo trudne i odpowiedzialne czasy 
pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej, 
związane z pionierskimi pracami przygotowa-
nia ogromnej i skomplikowanej dokumentacji, 
aby nie została odrzucona. Wybór nie był łatwy. 
Dotychczasowa pani wiceburmistrz Janina Ko-
sman miała pozytywne opinie poprzednich bur-
mistrzów, ale było też wielu przeciwników po-
zostawienia jej na tym stanowisku. Część z nich 
było mieszkańcami osiedla na którym mieszka-
ła, chociaż ona była lubiana i szanowana przez 
mieszkańców bloku i osiedla. Powodem był 
charakter pani wiceburmistrz, pryncypialnie 
traktowała swój urząd.

  Wielu mieszkańców naszego miasta i in-
nych miejscowości nie zauważa, że po wybo-
rach ludzie startujący na radnego, burmistrza 
czy urzędnika samorządowego stają się radny-
mi, burmistrzami czy urzędnikami miasta, a nie 
ulicy czy osiedla w którym mieszkają. Pani Ja-
nina Kosman doskonale to rozróżniała. A to 
wzbudzało u jednych mieszkańców ulicy czy 
osiedla niechęć, a u innych szacunek.

Została mianowana ponownie na stanowi-
sko wiceburmistrza jako osoba odpowiedzialna 
właśnie za pozyskiwanie m.in. funduszy z Unii 
Europejskiej. Wiedziała doskonale, że jest dru-
gą osobą w administracji samorządowej, a jej 
szefem jest Burmistrz Łasku. I to, że on jest od-

powiedzialny za funkcjonowanie miasta i ży-
cie w nim obywateli. Do tej odpowiedzialności 
przypisane są również zaszczyty i obowiązek 
stania jako pierwszy w pierwszym szeregu na 
wszystkich uroczystościach państwowych, po-
kazach, wystąpieniach publicznych, a nawet 
pogrzebach osób zasłużonych dla Ziemi Ła-
skiej, również pracowników administracji.          

Mateusz Kosman pisząc „List otwarty” 
tego właśnie nie rozumiał. Bitew nie wygrywa-
ją generałowie, lecz wszyscy żołnierze, ale to 
zwycięskich wodzów spotykają największe za-
szczyty, a w razie klęski najwyższe kary. Tak to 
działa od tysięcy lat i nic nie zapowiada, aby 
się zmieniło. Tak muszą postępować również 
inni odpowiedzialni za funkcjonowanie róż-
nych dziedzin naszego miasta, np. pan Starosta 
Powiatu Łaskiego czy dowódca 32. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego. Z tego niezrozumiałego 
uprzedzenia powstawały kolejne zupełnie nie-
potrzebne epizody, np. ten z telefonem, prze-
cież burmistrz mógł nie znać godziny śmierci 
i z pewnością chciał zaproponować pomoc 
w sprawach związanych z pogrzebem jego wie-
loletniej najbliższej współpracowniczki. Tele-
fon oznaczał również nieobojętność i najpraw-
dopodobniej chęć udzielenia pomocy. Tej szan-
sy przyjścia z pomocą, rodzina zmarłej pani 
wiceburmistrz, nie dała Gabrielowi Szkudlar-
kowi jako człowiekowi i Burmistrzowi Łasku. 
Szkoda, ludzie w tak trudnych chwilach powin-
ni współpracować i wzajemnie się wspomagać. 
Ponadto, jeżeli pisze się list otwarty w tak bo-
lesnej sprawie, to należy bardzo uważnie dbać 
o dobór słów i przedstawianie swoich poglą-
dów, bo mogą one skierować się przeciwko ich 
autorowi. I tak się stało. Pisząc o kimś, że jest 
zapatrzony w siebie, syn pani Janiny raczej nie 
powinien podawać jednocześnie swoich suk-
cesów artystycznych. To nie ta chwila, nie ten 
czas. To też może być poczytane za zapatrzenie 
w siebie.

Panią Janinę Kosman znałem od wielu lat, 
mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, wiele razy 
rozmawiałem z nią o życiu, pracy i rodzinie. 
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4 To były zawsze sympatyczne i ciepłe rozmo-
wy. Ostatni raz rozmawiałem kilka miesięcy po 
jej przejściu na emeryturę. Pytałem czy nie za 
wcześnie przeszła na emeryturę, przecież wszy-
scy wiedzieli, że praca bardzo ją lubi. Śmiała 
się, była osobą spełnioną i szczęśliwą. Kochała 
całą swoją rodzinę i była z niej dumna. O pra-
cy i dawnych współpracownikach wypowiada-
ła się sympatycznie. Bardzo była zadowolona 
z tego uroczego zakątka koło Łasku, który wraz 
z mężem sobie uwiła. Od siebie mogę dodać, 
że była dobrym i szlachetnym człowiekiem. 
Tacy ludzie pełniący ważne stanowiska w na-
szym państwie dają rękojmię, że nasze sprawy 
są załatwiane uczciwie i zgodnie z prawem. 
Ogromna strata dla rodziny, przyjaciół i znajo-
mych oraz Ziemi Łaskiej dla której tyle dobrego 
zrobiła. List otwarty syna Mateusza naruszył to 
dobro, które tworzyła. Wielka szkoda.

Ogromne ego, histeryczna i niezrozumia-
ła nienawiść syna zmarłej do pana Gabriela 

Szkudlarka Burmistrza Łasku, przedstawi-
ły również jego matkę w bardzo niekorzyst-
nym świetle. Z pewnością na to nie zasłużyła. 
A przecież to o niej w długich, serdecznych 
i ciepłych słowach, nie kryjąc wzruszenia, mó-
wił włodarz naszego miasta w audycji TV SIE-
RADZ. Wielu mieszkańców Łasku to oglądało, 
a później z ogromnym zdziwieniem czytało list 
otwarty syna zmarłej.

Od lat, we wszystkich możliwych publika-
cjach, umieszczanych również w dwutygodni-
ku „Mój Łask”, zwracałem się do wszystkich 
piszących teksty do gazet oraz do czytelników 
o wstrzemięźliwość słowną, nieobrażanie in-
nych ludzi, wyrozumiałość i tolerancję dla ich 
poczynań i poglądów. Ludzie różnią się między 
sobą i będą się różnić. Wyobraźmy sobie, że lu-
dzie podobni są do siebie pod względem cech 
charakteru. Życie stałoby się tak nudne, nie do 
zniesienia. Dalej o to apeluję i proszę.

Bogdan Kubik

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam Państwa do Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego 

w sobotę 5 września. Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem poko-
nujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przyno-
sząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych 
największych pisarzy. 

Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak naj-
bezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do 
zorganizowania lektury „Balladyny” według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również 
z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji. Jestem przeko-
nany, że ten wyjątkowy utwór, którego inscenizacje trwale zapisały się w historii polskiego teatru,  
my także przeczytamy na wiele różnych i oryginalnych sposobów, które są stałym walorem Na-
rodowego Czytania i poprzez które tę akcję współtworzą Polacy w różnym wieku w tak licznych 
miejscach w Polsce i na całym świecie. 

Ufam, że – wzorem lat ubiegłych – i tym razem podczas Narodowego Czytania każdy z Pań-
stwa odkryje swoją „Balladynę”, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utwo-
ru, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody, porozumienia 
i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem. Mam głęboką nadzieję, że wspólne Narodowe Czytanie po 
raz kolejny dostarczy nam dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą.

Zapraszam Państwa do Narodowego Czytania 2020!
 

Z wyrazami szacunku i sympatii
Andrzej Duda

NARODOWE cZYTANIE 2020
„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego 
Czytania. Oto przesłanie na ten temat prezydenta RP – Andrzeja Dudy.

Narodowe Czytanie „Balladyny” powróci 
do grodu nad Grabią, gdzie pieczę nad wyda-
rzeniem będzie tradycyjnie sprawować Biblio-

teka Publiczna w Łasku. O szczegółach akcji 
będziemy informować w kolejnych numerach 
„Panoramy”.

SESJE RAD - najbliższa sesja Rady Powia-
tu odbędzie się 2 lipca. Będzie to sesja absolu-
toryjna, jednocześnie radni zajmą się sprawoz-
daniem Centrum Dializa za I kwartał br. Ostat-
nia sesja w dniu 18 bm. poświęcona była m.in. 
zmianom w tegorocznym budżecie powiatu,  
a także działalności Powiatowego Urzędu Pra-
cy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodze-
nia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej za 2019 rok. Z kolei 8 lipca odbędzie się 
sesja Rady Miejskiej w Łasku.

PANDEMIA koronawirusa w Łódzkiem 
– w połowie miesiąca zakażonych było pra-
wie 2400 osób, wyzdrowiało prawie 1200,  
zaś zmarło ok. 110 osób.

CZYSTE placówki oświatowe - za po-
średnictwem Komendy Powiatowej PSP do 
38 placówek oświatowych powiatu łaskiego 
trafiło ok. 2,2 tys. litrów płynów dezynfekcyj-
nych przekazanych przez wojewodę łódzkiego. 
Płyny te przydadzą się w utrzymaniu czystości 
i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

WOJSKO szuka fachowców – w czerwcu br. 
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbył się 
dwuetapowy nabór kandydatów do pełnienia 
zawodowej służby wojskowej na stanowiskach 
służbowych w korpusach osobowych oficerów 
i podoficerów. Armii zależy najbardziej m.in. 
na fachowcach od informatyki i logistyki. 

AUTOBUSY ZKM po staremu – od  
8 czerwca powrócił stary rozkład jazdy przede 
wszystkim z powodu młodzieży, która częścio-
wo powróciła do szkół. Tak będzie do 26 bm., 
potem autobusy kursować będą według rozkła-
du wakacyjnego. 

BEZ PODTOPIENIA - po raz pierwszy, 
mimo nawalnych opadów deszczu, Aleja Nie-
podległości nie została podtopiona. To efekt 
modernizacji łaskiej kanalizacji,

KARPIA pochwała – ziemia łaska ryba-
mi słynie? Tak, za sprawą karpia z Gospodar-
stwa Rybackiego „Nad Grabią” Czesława Bąka 
w Łasku. Karp z Łasku przyrządzany przez pa-
nie z KGW w Mogilnie wpisany został na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Znalazł się w setce produk-
tów tradycyjnych Łódzkiego, obok m.in. serów 
kozich, kiełbasy z Białej Góry czy chrzanu 
nadwarciańskiego. 

TRAGICZNIE zakończył się wypadek 
na drodze w Orchowie w dniu 3 czerwca br. 
35-letni mężczyzna kierujący Alfa Romeo, ja-
dąc w kierunku Zduńskiej Woli uderzył w tył 
ciężarowego mercedesa ruszającego właśnie 
z pobocza. Skutki kolizji okazały się tragicz-
ne. Kierowca samochodu osobowego trafił do 
szpitala w Pabianicach. 35-letni pasażer tego 
samochodu z powiatu łaskiego również został 
ranny, z kolei 36-latka w stanie ciężkim, także 
mieszkańca powiatu łaskiego, śmigłowiec LPR 
zabrał do szpitala w Łodzi, tam niestety męż-
czyzna zmarł. Kierowca ciężarówki był trzeź-
wy. Policjanci z Łasku pod nadzorem prokura-
tury wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi od 1 września br. w Szkole Podstawo-
wej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku bę-
dzie realizowany Program Edukacji ekologicz-
nej „Oto dowody – nie da się żyć bez wody”. 

Wniosek przygotowany przez nauczyciel-
kę geografii Monikę Durys we współpracy  
z gminą Łask przeszedł pozytywnie ocenę kon-
kursową i uczniowie będą mieli sposobność 
uczestniczenia w dodatkowych ciekawych za-
jęciach ekologicznych dotyczących zasobów 
wód w naszej okolicy zarówno podczas warsz-

SP NR 5 lAUREATEM KONKURSU WFOśIGW
tatów organizowanych na terenie szkoły, jak 
też podczas wyjść i wycieczek, m.in. do nowo 
wyremontowanej oczyszczalni ścieków w Ła-
sku, nad rzekę Grabię, do rezerwatu przyrody 
„Niebieskie źródła” w okolicach Tomaszowa 
Maz. oraz Muzeum Przyrodniczego w Łodzi. 

Uczniowie uświadomią sobie, gdzie dla 
Łasku pobierana jest woda, czy musi być 
uzdatniana i czy w gminie oczyszcza się ścieki, 
a aktywnie uczestnicząc w lokalnych wyciecz-
kach poznają różne formy ochrony przyrody.

A. Subczyńska
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W Y C I Ą G   Z   O B W I E S Z C Z E N I A
Burmistrza Łasku

z dnia 9 czerwca 2020 roku

Gmina Łask otrzyma kolejne wsparcie finansowe (105 000 zł) na zakup 42 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014 – 2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn. „Zdalna Szkoła +”. 

Laptopy zostaną przekazane do szkół w celu wsparcia uczniów i nauczycieli  w sprzęt niezbędny do nauki.

BęDĄ KOlEJNE lAPTOPY DlA UcZNIÓW
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Naszą szkołę skończyło prawie 5400 absolwentów, co świadczy 
o tym, że przez dziesięciolecia cieszyła się dużą popularnością w regio-
nie. W środowisku lokalnym cieszy się uznaniem. Wielu absolwentów 
czuje do niej sentyment i wciąż wraca, dlatego w nowym roku szkol-
nym 2020/2021 liczymy na pomoc wszystkich absolwentów i przyjaciół 
ZSR Sędziejowice w rekrutacji nowych członków naszej społeczności 
szkolnej! Z racji zagrożenia koronawirusem dla dzieci najbezpieczniej 
będzie w szkole wiejskiej, z dala od ognisk epidemii. Mamy nadzieję 
na duże zainteresowanie uczniów klas VIII nauką w naszej szkole z tra-
dycjami, w której oferujemy następujące kierunki kształcenia: technik 
rolnik, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych.

Dla uczniów chętnych na kierunek związany z żywieniem mamy do-
brą ofertę, a od września dużą niespodziankę! Oprócz nauki w zawodzie 
nasi uczniowie będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje, ponieważ za kilka 
dni zostanie podpisana umowa patronacka z firmą Jakimowicz HoRe-
Ca Academy Jana Jakimowicza (Hotele, Restauracje, Catering), dzię-
ki której nasz kierunek gastronomiczny zyska na atrakcyjności. Celem 
współpracy z Janem Jakimowiczem jest podniesienie jakości praktycz-
nego kształcenia zawodowego oraz nabycie umiejętności przydatnych na 
rynku pracy. Przyniesie ona także organizowanie praktyk zawodowych 
w nowych miejscach, wycieczek zawodowych, uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach specjalistycznych, jak i wspólny udział w targach, kierma-
szach i giełdach. Z kolei jesienna wizyta wiceministra rolnictwa w szkole 
oraz rozmowy organu prowadzącego z Ministerstwem Rolnictwa w celu 
przejęcia naszej szkoły mogą stać się szansą dla rozwoju kierunków 

KSZTAŁcENIE – TYlKO W SęDZIEJOWIcKIM ZSR
Dyrekcja i nauczyciele Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach serdecznie zapraszają ósmoklasistów 
do naszej placówki. Sędziejowicka szkoła jest przyjazna uczniowi i bezpieczna, a środowisko jest wolne 
od zakażeń pandemicznych. Położona jest z dala od dużych miast, w pięknym, klimatycznym parku,  
w otoczeniu historii i pomników przyrody. Wkrótce będzie świętować 100-lecie istnienia. 

rolniczych. Jest to niespełnione dotąd marzenie nieżyjącego już dyrek-
tora Wojciecha Kabzy. Przejście szkoły do sieci szkół ministerialnych 
przyniosłoby zmiany w postaci nowych kierunków kształcenia, inwesty-
cje w nowoczesny sprzęt rolniczy, lepsze wyposażenie klasopracowni 
i środki finansowe na rozwój szkoły. 

W ramach programu ERASMUS nasi uczniowie techników mają 
niepowtarzalną szansę odbycia praktyk zagranicznych! Byli już w An-
glii, Hiszpanii, Bułgarii, trzykrotnie we Włoszech i innych państwach 
europejskich. W ubiegłym roku mieli lecieć do Turynu – nowy termin 
praktyk jest właśnie ustalany na przyszły rok. Krajowe praktyki zawo-
dowe odbywają się w Karpaczu, pięknym ośrodku wypoczynkowym, 
w którym pobyt to sama przyjemność.

Nasza 96-letnia szkoła to miejsce, w które wplatamy nowoczesność 
i nowe pomysły całego Zespołu. Jej podwoje stoją także otworem dla 
dorosłych, którym oferujemy darmowe kursy kwalifikacyjne w zawo-
dach: kucharz, rolnik, technik rolnik, technik żywienia, technik agro-
biznesu. W krótkim czasie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje i to 
bez żadnych kosztów. Mamy także ofertę dla uczniów chętnych do 
branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych oraz kucharz. Czekamy na wszystkich chętnych.  
Kontakt: tel. 43-67-71-004, www.zsrgrabski.pl, sekretaria@zsrgrabski.pl

Prosimy wszystkich, którym los naszej szkoły nie jest obojętny, o po-
moc w rekrutacji uczniów do pierwszych klas właśnie u nas. 

Ósmoklasisto! Wybierz właściwy kierunek kształcenia – tylko w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach!

W 2020 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje 
następujące formy wsparcia: 
- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i za-
wodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w spo-

łeczeństwie informacyjnym
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

AKTYWNY SAMORZĄD
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że powiat łaski  przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” w 2020 roku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

4)  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Procedury i szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Wnioski 
można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33 tel. 43 675 37 49 lub ze strony interne-
towej www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Powiat łaski otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego dofinansowanie w kwocie 
80.000 zł na modernizację szatni i pomieszczeń 
sanitarnych przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku.

Inwestycja obejmować będzie m.in.: remont szatni dam-
skiej oraz męskiej, wymianę wykładzin ściennych i płytek ce-
ramicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont 
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, wymianę wy-
posażenia szatni. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 
130.000 zł.

DOFINANSOWANIE 
DlA ZSP NR 1



INTERNAT W ZESPOlE SZKÓŁ 
MUNDUROWO -TEchNIcZNYch 
W OSTROWIE ZAPRASZA

czerwiec 2020 r.

Pobyt w internacie proponujemy tym, 
którzy chcą realizować swoje marzenia  
i obawiają się, że połączenie nauki oraz 
dodatkowych szkoleń, odbywających 
się po zajęciach nie będzie możliwe ze 
względu na odległość szkoły od miejsca 
zamieszkania. Życie „internackie” daje 
pewność nie tylko systematycznej nauki 
pod okiem pedagogów, ale też kształto-
wania dojrzałych postaw, życia w grupie, 
w oparciu o najważniejsze życiowe war-
tości. To prawdziwa szkoła życia, z dala 
od mamy i taty, ale niemal jak w domu.

Każdy dzień ma swoją ramę, a każdy 
uczeń - swoje obowiązki. Z jednej strony, 
daje to poczucie stabilizacji i spokoju, z dru-
giej - uczy samodyscypliny i dobrej organi-
zacji.

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczyna ponownie swoją działalność internat. Przeznaczony jest dla dziewcząt  
i chłopców uczących się w ZSM-T, jak również tych, którzy uczą się w innych szkołach w Łasku. 

Pokoje wychowanków usytuowane są na I piętrze w budynku 
szkoły. Jest to idealna lokalizacja, gwarantująca poczucie bezpie-
czeństwa. Do dyspozycji mieszkańców internatu mamy 30 miejsc 
w 3-osobowych pokojach. Wszystkie pokoje są wyremontowane; 
nowe podłogi, meble, tapczany i elementy dekoracyjne zostały do-
brane w taki sposób, aby tworzyły domowy klimat połączony z od-
powiednimi warunkami do nauki i wypoczynku. 

Internat będzie otwarty 7 dni w tygodniu. Zapewniamy opiekę 
wychowawczą 24 godziny na dobę oraz posiłki od poniedziałku do 
piątku. Podczas weekendów do dyspozycji uczniów są ogólnodo-
stępne kuchnie, gdzie istnieje możliwość przygotowywania posiłków 
samodzielnie. Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania 
z internetu, siłowni, sali gimnastycznej oraz sal nauki cichej i świe-
tlicy. Wychowankowie mogą korzystać z oferty zajęć dodatkowych 
- zajęcia sportowe, taneczne, ćwiczenia militarne oraz wyjść grupo-
wych na imprezy kulturalne. 

8 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łasku podpisano umo-
wę na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2325 E ul. Armii Krajowej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej”. Koszt inwestycji to 3 244 690,31 zł 
z czego 60% pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na lata 2019-2028. Zakończenie przebudowy zaplanowano  
na 27 listopada br. a wykonawcą jest firma PRD-M Sp. z o.o. z Piotrkowa 
Trybunalskiego.

PRZEBUDOWA Ul IcY 
ARMII KRAJOWEJ W ŁASKU
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Serdecznie dziękuję wszystkim strażakom - druhnom i druhom za 
ogromne zaangażowanie, poświęcony czas i pracę którą włożyli w to 
przedsięwzięcie, aby już ostania strażnica w gminie Buczek wyglądała 
atrakcyjnie i w pełni spełniała swoją funkcję. 

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

MAMY PIęKNE STRAŻNIcE, 
cZAS NA WYPOSAŻENIE
Po zakończeniu przebudowy ostatniej 
strażnicy w gminie Buczek - w Woli 
Buczkowskiej (koszt inwestycji to 

Ze względu na obecną sytuację epide-
miczną COVID-19 organ prowadzący może 
powierzyć nie dłużej niż na okres 10 miesię-
cy pełnienie obowiązków dyrektora szkoły 
wicedyrektorowi, a w szkołach, w których 
nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej 
szkoły. Obecna dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Czestkowie złożyła rezygnację z peł-
nienia funkcji dyrektora w dniu 12.05.2020 r. 
(okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące). 
Organ prowadzący po analizie wybrał naj-
lepszą kandydatkę do pełnienia w/w funkcji. 
Okazała się nią pani Sylwia Teresa Groblew-
ska. Jest to bardzo dobry i sumienny nauczy-
ciel przedmiotów ścisłych (matematyki, fizy-
ki i chemii).

NOWY DYREKTOR SZKOŁY 
8 czerwca wójt gminy Buczek  
powierzył pełnienie obowiązków 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Czestkowie Sylwii Teresie 
Groblewskiej, na okres 10 miesięcy, tj. 
od 1 września br. do 30 czerwca 2021 r. 

700.000 zł, 260 tys. środki pozyskane z zewnątrz) nadszedł czas na 
wyposażenie strażnicy w stoły, krzesła oraz zaplecze kuchenne. 
Zwieńczeniem prac przy tej modernizacji będzie wykonanie 
ogrodzenia panelowego (160 m) i położenie kostki brukowej 
(ok. 600 m2 – koszt ponad 100 tys. zł). Strażacy i mieszkańcy od 
lipca br. będą mogli korzystać z budynku na różnego rodzaju 
imprezach rodzinnych i strażackich.

Z wielką przykrością informujemy, że w związku  
z pandemią koronawirusa oraz w trosce  
o bezpieczeństwo uczestników tegoroczne Święto 
Truskawki w Buczku zostaje odwołane. Na ostateczną 
decyzję o odwołaniu święta wpływ miała informacja 
przekazana przez Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny o niewyrażeniu zgody na organizację 
imprezy masowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej 
imprezy i miłośników dobrej zabawy za rok!

TRUSKAWKA 2020 ODWOŁANA
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Apelujemy do rodziców o odpowiedzialne zachowanie w tego typu 
miejscach, aby zabawa była bezpieczna dla wszystkich.

Wszystkim życzymy bezpiecznej zabawy oraz miłego odpoczynku 
na świeżym powietrzu.

OTWARTO PlAc ZABAW
Od 6 czerwca dzieci mogą korzystać z placu zabaw 
przy ulicy Szkolnej w Buczku. Wszystkie urządzenia 
zostały zdezynfekowane i przygotowane do bezpiecznego 
korzystania, ale przede wszystkim została usunięta kolizja 
z linią energetyczną, która przebiegała nad urządzeniami 
do zabawy. Koszt modernizacji został pokryty przez zakład 
energetyczny.

W ramach zbiórki firma W. Strach Wywóz Nieczystości oraz Prze-
wóz Ładunków odebrała:  odpady wielkogabarytowe w ilości 73,38 t, 
zużyte opony w ilości 13,28 t., zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne, w tym zawierające freon w ilości 1,2 t.

ZEBRANO TONY ODPADÓW
W dniach 18-21 maja br. w gminie Buczek odbyła się zbiórka m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, urządzeń zawierających freon, baterii i akumulatorów, opon i chemikaliów. Tzw. „wystawka” miała na celu 
usunięcie zalegających w naszych gospodarstwach domowych odpadów.  

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystąpiła do Funduszu Składkowego KRUS o przyznanie dofinasowania na przeprowadzenie 
półkolonii dla 60 dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w KRUS. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Buczek oraz gmina 
Sędziejowice będą mogły zorganizować półkolonie dla swoich dzieci.

PÓŁKOlONIE DlA DZIEcI Z GMINY BUcZEK I SęDZIEJOWIcE

Wójt gminy Buczek informuje, że następna zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Buczek prze-
widziana jest w 2021 r. 

W programie na pewno nie zabraknie atrakcji. Będą zorganizowane: 
wyjazd na basen, a także wycieczki krajoznawcze po kraju. Koszt półko-
lonii wynosi 125 zł (od 1 dziecka).

Zapisy dla gminy Buczek przyjmować będzie Dorota Krysiak,  
tel. 43 677 44 83, fundusze@buczek.org.pl, dla gminy Sędziejowice Ja-
nusz Kopka 43 677 10 27, zso-sedziejowice@wp.pl

Biblioteka zamierza, podobnie jak w latach ubiegłych, 
zorganizować wakacje w bibliotece. Liczy się oczywiście ze 
wszystkimi ograniczeniami i zasadami bezpieczeństwa. Bio-
rąc pod uwagę warunki lokalowe, biblioteka zorganizuje za-
jęcia dla dziesięciorga dzieci. Planuje również przeprowadzić 
gry terenowe podczas Nocy w Bibliotece. Udział w zajęciach 
w bibliotece będzie się wiązał z przestrzeganiem pewnych 
zasad bezpieczeństwa. GBP liczy na to, że biblioteczna oferta 
znajdzie zainteresowanie wśród czytelników. 

A jakie atrakcje przygotowano na dwa miesiące wakacji?
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek – w godzinach od 

12 do 15: 
- Baśniowe pudełko – Tworzenie historii w oparciu o wylo-
sowane elementy 
- Literowe kostki – Turniej na słowa
- Zajęcia z rękodzieła – String Art – tworzenie obrazów  
z nitek
- Gry i zabawy

GBP zwraca się z prośbą do rodziców o za-
pisywanie dzieci na poszczególne miesią-
ce na zajęcia i Noc w Bibliotece, która odbędzie się  
17 lipca. Start 1 lipca! 

Kontakt: 43 677-44- 43, 518-270-139

POWRÓT DO NORMAlNOścI
Tradycją Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku od lat jest organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas 
wakacji. Sytuacja w ostatnich miesiącach wprowadziła wiele zamieszania i niepewności w działalności biblioteki. 
Decyzja o otwarciu bibliotek dała nam możliwość do powrotu do normalnego trybu pracy. 
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Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 
108 jednostkom OSP z woj. łódzkiego na kwotę 3 000 000 zł. Na liście 
znalazła się również jednostka w Buczku. Uzyskała ona dofinansowanie  
w wysokości 35 000 złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 43 750 zł. 
Pozostała kwota to wkład własny OSP. Strażacy z Buczku dziękują wój-
towi gminy Buczek oraz radnym za przekazanie (a tym samym dofinan-

SPRZęT DlA STRAŻAKÓW
Miło jest nam poinformować, że jednostka OSP w Buczku uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi z programu: „Doposażenie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.

sowanie) na konto OSP kwoty 8 000 zł. - Kiedy sfinalizujemy zakup 
sprzętu i kiedy dotrze on do naszej jednostki, na pewno się tym pochwa-
limy – mówią druhowie.

Strażacy dziękują tym wszystkim którzy pomogli im w staraniach 
o pieniądze, cieszą się też, że mogą liczyć na życzliwość i wsparcie  
ze strony wójta oraz pracowników Urzędu Gminy.

Po 15 latach użytkowania z podziału 
bojowego odszedł nasz zasłużony, 
niezniszczalny, rażący siłą, prostotą 
użytkowania i  bezawaryjnością 
GCBA 5/24. Auto ma już 33 lata  
i zdecydowaliśmy, że już wystarczy.

Przyszłość naszego poczciwego Dafika 
jest jeszcze nieznana - być może któraś jed-
nostka w kraju będzie go jeszcze użytkować,  
być może pójdzie na „żyletki”. 

Nas nigdy nie zawiódł, byliśmy nim za-
chwyceni do dziś i myślimy, że potencjalny na-
bywca też będzie zadowolony.

OSP Malenia

Z końcem maja br. OSP Malenia zmieniła lekko „park maszyn”. Czy osłabiła ze względu na mniejszą pojemność zbiornika wodnego, 
czy wzmocniła swoją dyspozycyjność i siłę ogniową jako, że ma auto młodsze o 23 lata? - tego nie wiedzą. 

NOWE AUTO W GARAŻU

DAF -  DZ IęKUJEMY !

Strażacy wiedzą natomiast, że dzięki staraniom wójta gmi-
ny Buczek Bronisława Węglewskiego oraz prezesa Tomasza 
Kaczmarka, a także zdecydowanym i godnym naśladowania 
decyzjom łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej otrzymali bezpłatnie w użytkowanie średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego (GBARt 2.5/16). 

Samochód ten będzie służył teraz jako jedyny do momentu za-
kupu drugiego dużego samochodu, który w pełni usprawni ich 
działania.

Strażacy bardzo serdecznie dziękują za okazaną pomoc. Obiecują 
taką samą pomoc przekazać osobom, które tej pomocy będą od nich 
oczekiwać.
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Sentyment do nadpilicznej ziemi, owianej 
wielką historią, uwiecznioną m.in. na kartach 
powieści Kraszewskiego, pozostał mu do dziś 
– pasjonuje się dziejami Polski, szczególnie 
Jagiellonami i II wojną światową. Los jednak 
sprawia, że jego prawdziwym domem staje się 
Łask. To tu przecież, jeszcze przed końcem służ-
by wojskowej, w połowie 1975 roku poznaje 
przyszłą żonę. Gdy więc rozstaje się z armią, po-
zostaje w Łasku. Najpierw pracuje w Urzędzie 
Gminy w Wiewiórczynie kierowanym przez 
Jacka Kopytowskiego, a gdy w końcu 1976 do-
chodzi do połączenia miasta z gminą - staje się 
pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy kiero-
wanego wówczas przez Kazimierza Pietrzaka. 
Niewiele brakuje, by powtórnie trafił do wojska, 
bo potrzebuje ono fachowców, ale miastu też na 
nim zależy. W efekcie dostaje solidną podwyżkę 
i mieszkanie przy Narutowicza.

WRASTANIE W ŁASK

W tamtych czasach własny dach nad gło-
wą jest ważnym atutem tym bardziej, że w po-
łowie 1976 roku bierze ślub z wybranką serca 
i przez jakiś czas małżonkowie muszą się tułać, 
nie mając własnego mieszkania.

MIAŁO BYĆ INAcZEJ…
Miało być zupełnie inaczej. Szykowano mu ojcowiznę - duże gospodarstwo rolne w okolicy Bąkowej Góry, w powiecie 
piotrkowskim, skąd pochodzi. Prawdopodobnie Andrzej Banaszczyk byłby dobrym rolnikiem. Sumiennie przygotowywał 
się do tej roli, ucząc się w Wojsławicach, a potem pracując jako zastępca kierownika ds. produkcji roślinnej  
w 1200-hektarowym Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym Wysoka - Wrocław, ale niespodziewanie upomniała 
się o niego armia. Wylądował w 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku i z tym miastem związał się na całe życie.

A potem przychodzi stan wojenny i nowe 
obowiązki. Chyba w 1986 roku otrzymuje pro-
pozycję przejścia do Dobronia na stanowisko 
sekretarza Urzędu Gminy. Przez pewien okres 
pracuje w komitecie miejsko-gminnym PZPR, 
by 1 stycznia 1990  roku objąć obowiązki ko-
mendanta posterunku Straży Leśnej w Nadle-
śnictwie Kolumna. To chyba w tamtym okresie 
połyka bakcyla polityki i współtworzy w mie-
ście i gminie SdRP. Od tej działalności już tyl-
ko krok do zaangażowania się w działalność 
samorządu.

W 1994 roku zostaje radnym rady miej-
skiej w Łasku, od 2002 roku przez trzy kaden-
cje, czyli 12 lat,  jest przewodniczącym rady 
powiatu. To trudne lata. Transformacja przy-
nosi nie tylko powiew wolności i demokracji, 
ale i wiele problemów, które w takim mieście 
jak Łask decydują o rozwoju i poziomie życia 
ludzi.

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku to 
okres niebywałego rozwoju miasta. Mimo ol-
brzymiego kryzysu społecznego i gospodar-
czego, a także funkcjonowania wciąż systemu 
nakazowo-rozdzielczego, w mieście rozwija 
się budownictwo mieszkaniowe. Ktoś, kto nie 
żył w tamtym okresie, niełatwo zrozumie, ja-

kim sposobem w ciągu roku udawało się oddać 
do użytku nawet ponad 400 nowych mieszkań. 
A w poprzedniej dekadzie Łask zyskał nowo-
czesny szpital, który wówczas stał się chlubą 
i wizytówką miasta. To w tym szpitalu znalazło 
zatrudnienie wiele kobiet, w tym żona Banasz-
czyka, dla których wcześniej brakowało pracy 
w Łasku.
     

BEZ EGZALTACJI I EUFORII

Andrzej Banaszczyk chętnie wraca wspo-
mnieniami do tamtych lat. Trzeźwo patrzy na 
historię i przeobrażenia w Łasku, nie ulegając 
nadmiernej euforii. Ot, czasy były trudne, ale 
też nie próżnowano. Jako działacz samorzą-
dowy wnosił swój udział w rozwój powiatu. 
W samorządzie decyzje podejmowane są kole-
gialnie, każdy ma swój udział w przemianach. 
Liczą się realia i poczucie odpowiedzialności. 
Jak choćby w sprawie łaskiego szpitala, w któ-
rym z powodu wadliwych przepisów przez 
lata rosło zadłużenie. Przyszedł wreszcie mo-
ment, gdy trzeba było podjąć męskie decyzje, 
by nie dopuścić do zamknięcia szpitala. Uda-
ło się tego dokonać, choć nie brakło krytyków 
decyzji władz powiatu.  - Jestem przekonany, 
że podejmowaliśmy wówczas najlepsze z moż-
liwych decyzje - mówi Banaszczyk.

W sierpniu 2000 roku Banaszczyk zosta-
je wiceprezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Łasku. Firma ma 
olbrzymie znaczenie, wszak dostarcza wodę 
dla tysięcy mieszkańców, i odbiera ścieki.  
Te ostatnie w takiej Kolumnie to istna bom-
ba ekologiczna. Bo dominują tu szamba. A na 
okolicznych wsiach o oczyszczalniach mało 
kto słyszał.  A i sama firma wymaga rozbu-
dowy i unowocześnienia. To wyznacza dzia-
łania firmy na najbliższe lata tym bardziej,  
że oczyszczalnia ścieków wymaga kolejnej 
modernizacji.

- To odważna decyzja gospodarzy Łasku 
z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Robertem   Bar-
tosikiem  na czele -  tak dziś podsumowuje  in-
westycję. - Kosztowała 67 milionów złotych 
i składała się z kilku niezwykle ważnych za-
dań, m.in. rozbudowy i modernizacji oczysz-
czalni ścieków, rozbudowy kanalizacji w Ko-
lumnie,  modernizacji kolektorów w mieście 
czy budowy kanalizacji w Ostrowie. Dziś na-
sza oczyszczalnia należy z pewnością do naj-
nowocześniejszych pod wieloma względami 
nie tylko w kraju, ale i w Europie.

Banaszczyk czeka na zakończenie tej in-
westycji, by wreszcie przejść na emeryturę, 
co stanie się już w lipcu. Gdy rozmawiamy 
o tym wszystkim, co działo się w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat w Łasku, nie ukrywa, 13
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że było wiele przełomowych momentów i de-
cyzji, przy których podejmowaniu był obecny 
lub wnosił swój jakiś drobny wkład. Nie wyol-
brzymia swojej roli i dokonań. Ot, był jednym 
z wielu, którzy zmieniali Łask.

- Do takich ważnych momentów zaliczam 
podjęcie decyzji o ulokowaniu u nas 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego z F-16. Niewiele bra-
kowało, by w okresie transformacji i wielkich 
przemian w armii nasze lotnisko zniknęło 
z mapy kraju - wspomina A. Banaszczyk.

Ale zaraz dodaje, że były i nietrafione de-
cyzje, jak choćby ta o budowie łaskiej obwod-
nicy.

RODZINA NA PIERWSZYM MIEJSCU

- Największa satysfakcja w życiu? Udana 
rodzina. Praca, która była na drugim miejscu, 
zawsze dawała mi sporo satysfakcji, bo na mo-
ich oczach dokonywały się zmiany, na które 
czekali mieszkańcy. A te zmiany, które mnie 
cieszyły? Choćby w naszej firmie. Gdy przed 
20 laty rozpoczynałem tu pracę, ludzie pamię-
tali jeszcze  starą farbiarnię, był blaszany garaż, 
niedoinwestowana oczyszczalnia ścieków z gi-
gantycznym problemem osadów. Zmieniliśmy 
wszystko. Łącznie ze wspomnianą oczyszczal-
nią, ale i stacją uzdatniania wody w Bałuczu, 
która dziś zasila przeważającą część gminy. 
Bez wspaniałej załogi MPWiK nie byłoby to 
możliwe.

Doczekał się  dwójki dzieci: córki Joan-
ny i syna Tomasza, oboje ukończyli studia. 
Jest i synowa Agnieszka, którą bardzo ceni. 
Z dumą wymienia też 2 wnuków: 11-letnia 
Ania i Jakub, który w tym roku kończy ósmą 
klasę. Żona, przez lata pracująca w łaskim szpi-
talu, korzysta dziś z zasłużonej emerytury i nie 
może się doczekać chwili, gdy wreszcie bę-
dzie mogła z mężem pozwiedzać Europę. Pan 
Andrzej na emeryturze planuje wreszcie prze-
czytać książki, na które wcześniej brakowało 
czasu, m.in. o  Piłsudskim czy Dolnym Ślą-
sku obfitującym w urokliwe zamki i frapujące  
tajemnice.

Przez lata żył bardzo intensywnie. Pra-
ca zawodowa i społeczna wypełniały mu całe 
życie. Może dlatego, po kilku wcześniejszych 
próbach, dopiero kilkanaście lat temu znalazł 
czas na dokończenie studiów. To także jeden 
z tych elementów jego życia, które dostarczyły 
mu satysfakcji. Uznanie i odznaczenia? Naj-
ważniejsze było to pierwsze, otrzymał co praw-
da Brązowy Krzyż Zasługi, ale najbardziej ceni 
sobie szacunek ludzi.

- Z polityki nie zamierzam się jednak 
wycofywać - deklaruje. - Łask to mój dom,  
tu mam przyjaciół i kolegów. Wrosłem w ten 
pejzaż, wciąż z sentymentem podchodzę do 
tego miasta sprzed kilkudziesięciu laty, koja-
rzącego mi się z nadpilicznym Przedborzem, 
Łask z fryzjerem Wesołym czy restauracją 
„Popularną”, wypełnionym ludźmi dworcem 
PKP  czy Kolumną z zapomnianą dziś restau-
racją „Pod Bykiem”. Miasto wciąż się zmienia, 
chciałbym więc na stare lata nie tylko kibico-
wać tym przeobrażeniom, ale też wnosić wciąż 
choćby niewielki wkład.

(RP)

12 INWESTYcJE DROGOWE
Gmina Łask kontynuuje realizację projektu komunikacyjnego. Niedługo we 
Wronowicach zakończy się przebudowa ul. Orlej i Sikorkowej. Oprócz nowej 
nawierzchni asfaltowej powstaje tam chodnik i kanalizacja deszczowa. Prace 
pochłoną ponad 4,6 mln zł. Wykonawcą jest firma Włodan.

PRZEBUDOWA ULICY ORLEJ I SIKORKOWEJ

Koszt całego projektu „Modernizacja 
transportu publicznego w gminie Łask” to po-
nad 16,2 mln zł (ok. 11,2 mln dofinansowania 
z UE). Dotąd zakupiono 14 niskoemisyjnych 
autobusów, stworzono trzy nowe zatoki auto-
busowe, utwardzono teren bazy ZKM, gdzie 
powstał punkt przesiadkowy. Ponadto przy 

ul. Lutomierskiej powstała ścieżka rowerowa, 
a powiat łaski w charakterze partnera zbu-
dował punkt przesiadkowy przy stacji PKP 
w Kolumnie. Niedawno w gminie pojawiło się  
26 nowych wiat przystankowych, a w najbliż-
szym czasie planowany jest montaż tablic in-
formacji pasażerskiej.

CHODNIK W OSTROWIE

W ramach przebudowy drogi gminnej 
w Ostrowie powstanie jednostronny chod-
nik na odcinku ok. 650 m, od skrzyżowania  
ul. Batorego z ul. Podleśną do wysokości pose-
sji nr 20 w Ostrowie. Ta inwestycja z pewno-

ścią poprawi bezpieczeństwo i komfort życia 
wielu mieszkańców. Jej koszt to 399.750 zł. 
Wykonawca – firma DROMAK zadeklarowała 
zakończenie prac do końca sierpnia br. 

CHODNIK PRZY UL. WĄSKIEJ

W ramach działań remontowych przy  
ul. Wąskiej w Łasku powstał nowych chod-
nik obustronny z kostki betonowej. Jego koszt  
to ok. 42.000 zł, a wykonawcą była firma Co-

las. To nie koniec planowanych remontów. 
Tego lata nowa nakładka asfaltowa pojawi się 
na ul. Rodziny Bujnowskich i Kononowicza.

MJ
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- Jak w okresie pandemii wygląda praca policji i przestępczość 
w powiecie?

- Odkąd resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami obję-
tymi kwarantanną domową, w działania te zaangażowani zostali po-
licjanci. Mundurowi wspierając służby sanitarne przynajmniej raz na 
dobę sprawdzają między innymi, czy osoby te znajdują się w miejscu 
kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje na 
bieżąco są przekazywane do służb sanitarnych. Sprawdzenie za każ-
dym razem odbywa się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwa-
rantanny, głównie telefonicznie, z odległości umożliwiającej potwier-
dzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego 
kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami 
ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i oso-
bom objętym kwarantanną.

Obecnie mimo mniejszych restrykcji związanych ze stanem epide-
mii, policjanci z  Łasku nadal wspierają służby sanitarne w powiecie. 
Codziennie otrzymują informacje dotyczące osób podlegających kwa-
rantannie domowej. Umundurowani policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Łasku oraz Komisariatu Policji w Widawie, wyposażeni 
w środki ochrony osobistej, każdego dnia sprawdzają, czy osoby objęte 
kwarantanną znajdują się pod wskazanymi adresami. Policjanci spraw-
dzą również, czy osoby przestrzegają zasad bezpieczeństwa i czy potrze-
bują pomocy lub wsparcia. 

W naszym powiecie rzadko zdarzały się osoby, które nie przestrze-
gały zasad kwarantanny, niemniej jednak w przypadku braku kontaktu 
z osobą przebywającej na kwarantannie lub rażące naruszenie jej zasad 
skutkowało to powiadomieniem Sanepidu, który postępował zgodnie 
z przyjętymi procedurami. 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się cho-
roby zakaźnej COVID-19, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, zalecaliśmy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiato-
wej Policji w Łasku i Komisariacie Policji w Widawie, związanych z po-
trzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji mieszkańców były 
numery telefonów dyżurnego KPP w Łasku oraz w przypadku zgłoszeń 
alarmowych numery 112 i 997. Możliwe było również przesłanie zgło-
szenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych). Po dokonaniu weryfika-
cji zgłoszenia, mieszkańcy otrzymywali instrukcje, co do dalszego po-
stępowania. W niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia 
dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestęp-
stwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne było wyko-
nanie czynności na terenie jednostki, bądź w miejscu zdarzenia, o czym 
informowali policjanci.

- Aktywność Polaków przeniosła się do cyberprzestrzeni – czy 
dotyczy to także mieszkańców ziemi łaskiej?

- Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy w związku z epidemią, spowodo-
wała, że większość czasu zmuszeni byliśmy spędzać w domach. W tym 
czasie odnotowaliśmy mniejszą ilość popełnianych przestępstw (kradzie-
ży, włamań, uszkodzeń mienia), niestety zaobserwowaliśmy wzrost licz-
by oszustw internetowych. Chcąc uatrakcyjnić sobie ten czas spędzany 
w domach, częściej niż dotychczas korzystamy z internetu, odwiedzając 
portale społecznościowe, ulubione strony, czytając wiadomości, grając 
w ulubione gry, czy robiąc zakupy, płacąc za nie również z wykorzysta-
niem tego medium. Powinniśmy mieć świadomość, że w obecnej sytu-
acji aktywność biznesowa i społeczna przeniosła się do cyberprzestrzeni. 
Korzystając z cyfrowych udogodnień bagatelizujemy jednak zagrożenia, 
jakie czyhają na nas w sieci. Apelowaliśmy do mieszkańców o ostroż-
ność w tym zakresie.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym – ograniczenia do-
tyczące przemieszczania się w związku z walką z koronawirusem prze-
łożyły się nie tylko na zmniejszony ruch pieszy, ale i kołowy. W marcu 
2020 roku w województwie łódzkim doszło do 89 wypadków mniej niż 
w marcu 2019 roku. Funkcjonariusze interweniowali przy 164 zdarze-
niach drogowych, w których 13 osób zginęło, a 173 zostały ranne. Dla 
porównania w marcu 2019 roku doszło do 253 wypadków drogowych, 
w których zginęło 11 osób, a 311 zostało rannych. 

POlIcJA W OKRESIE PANDEMII
ROZMOWA Z OFICEREM PRASOWYM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁASKU – ASP. KATARZYNĄ STAŚKOWSKĄ

W powiecie łaskim w okresie zwiększonych ograniczeń w prze-
mieszczaniu się w związku z epidemią zauważyliśmy spadek ogólnej 
liczby zdarzeń (ze 122 na 77), spadła o 88% liczba wypadków drogo-
wych, nie było w tym czasie ofiar śmiertelnych. Według danych liczba 
rannych w zdarzeniach drogowych spadła w tym okresie o 90%, nato-
miast liczba kolizji zmniejszyła się ze 114 na 76. 

Policjanci ruchu drogowego w trosce o bezpieczeństwo użytkowni-
ków dróg, mimo trwającego stanu epidemii, zwracali uwagę na każde 
zachowanie niezgodne z prawem, a także egzekwowali od kierujących 
pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Jak 
wynika z prowadzonych statystyk, w tym okresie wzrosła, niestety, ilość 
przypadków przekroczeń prędkości w porównaniu do roku ubiegłego 
(345 w okresie od marca do maja 2020 r., w porównywalnym okresie 
2019 r. było takich wykroczeń 266).

- Jak wygląda życie Pani – zawodniczki startującej w zawodach, 
w okresie, gdy w halach sportowych i na stadionach panuje cisza, 
czy przygotowuje się Pani do zawodów, jak to wygląda w praktyce?

- Po wprowadzeniu ograniczeń w związku z epidemią, kiedy nie 
można było korzystać z siłowni i wykonywać treningu siłowego, przygo-
towania do zawodów przybrały inny wymiar. Trzeba było dostosować się 
do sytuacji, co wiązało się z modyfikacją planu treningowego. Niestety, 
zawody do których przygotowywałam się, nie odbyły się z wiadomych 
przyczyn. Przez ten czas starałam się trzymać dietę, robić trening w do-
mowych warunkach, na tyle na ile pozwalały możliwości i sprzęt, który 
miałam do dyspozycji. Na pewno nie rezygnuję ze startów, ale teraz kie-
dy sytuacja nadal nie jest stabilna, tak naprawdę jeszcze moje plany star-
towe nie są sprecyzowane. Razem z trenerem Mateuszem Szlęk będzie-
my pracować nad poprawą proporcji, a co z tego będzie – czas pokaże. 

- I ostatnia sprawa, w aktualnościach KPP jest bardzo mało in-
formacji o tym, co dzieje się np. na drogach, o kradzieżach, przestęp-
stwach – z czego to wynika, czy ma związek z odgórnymi zalecenia-
mi, a może są jakieś inne powody? 

- Jak wspomniałam wcześniej, zmniejszyła się liczba zdarzeń w tym 
czasie, co przełożyło się na mniejszą ilość takich informacji. Staraliśmy 
się przekazywać na bieżąco informacje na temat prowadzonych działań, 
zatrzymanych sprawców przestępstw czy zdarzeń na drogach, ale w du-
żej mierze związane były one z epidemią COVID-19 bądź z profilaktyką 
i prewencją, np. jak nie stać się ofiarą przestępstwa lub jakich metod 
używają oszuści internetowi. 

(P)
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Celem PSR jest przede wszystkim uaktualnienie bazy informacyjnej 
GUS o dane dotyczące gospodarstw rolnych i związanych z nimi go-
spodarstw domowych. Baza jest konieczna do realizacji polityki rolnej  
i społecznej. Z informacji tych korzysta społeczeństwo, organy państwa  
i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce, prowadzo-
ne przez:
-  osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni 

minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiada-
jące użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej 
lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest 
określona w załączniku nr 1 do ustawy o Powszechnym Spisie Rol-
nym w 2020 r. z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728),

-  osoby prawne,
-  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, po-
wierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia 
zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń 
rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

POWSZEchNY SPIS ROlNY
Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony w terminie od  1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie 
całego kraju. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani 
do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych 
poprzez: 
-  Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interak-

tywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej po-
święconej spisowi

-  odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez 
rachmistrza telefonicznego

-  odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
W celu przeprowadzenia spisu rolnego na terenie gminy Łask,  

w dniu 3.06.2020 r. zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, które swo-
ją siedzibę ma w Urzędzie Miejskim w Łasku. Urząd zapewnia obsługę 
organizacyjną ww. biura.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 8.07.2020 r. trwa otwarty  
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, 
którzy będą wykonywać zadania spisowe na terenie gminy Łask. 
Więcej informacji na stronie na www.lask.pl oraz w BIP, w zakładce 
praca.

Gminne Biuro Spisowe

W tym roku dzieci i młodzież nie pożegnają się ze szkołą w tradycyj-
ny sposób, przeszkodą jest nowy element, jaki dołączył na mapę zagro-
żeń, które zwykle czyhały na nas podczas beztroski wakacyjnej. Ogło-
szony w kraju stan epidemii, spowodowany przez COVID-19, niesie ze 
sobą zakazy i obostrzenia, przestrzegajmy ich dla własnego bezpieczeń-
stwa i naszych bliskich. Spędzajmy czas na świeżym powietrzu wybiera-
jąc miejsca wycieczek i zabaw mniej zaludnione, unikajmy dużych sku-
pisk ludzkich stosujmy się do zaleceń specjalistów.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że to przede wszystkim wy jesteście 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo waszych dzieci i całej rodziny. Chcąc 
ograniczyć zagrożenia nie zapominajmy, aby zapewnić im maksimum 
opieki i zainteresowania, bierzmy udział we wspólnych zabawach i wy-
prawach, na których można udzielać takich rad jak:
-  kąp się tylko w miejscach strzeżonych
-  do wody wchodź tylko pod opieką dorosłych
-  nie wchodź do wody, gdy jesteś rozgrzany
-  przestrzegaj regulaminu kąpieliska
-  korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kamizelkę ratunkową
-  zakładaj czapkę i okulary na słońcu
-  stosuj odpowiednie kremy z filtrem UV

PORADY NA BEZPIEcZNE WAKAcJE
Zbl iżają  s ię  wakacje ,  jak  co  roku jes t  to  szczególny czas  d la  ca łej  rodziny,  bowiem pragniemy 
wypocząć ,  naładować akumulatory,  aby wrócić  pe łni  energi i  do  pracy  i  nauki . 

-  unikaj ostrego słońca w godzinach 10.00-14.00
-  w upały pij dużo wody
-  w lesie nie zostawiaj śmieci, zwłaszcza szklanych butelek
-  nie zrywaj i nie jedz owoców oraz grzybów, których nie znasz
-  zabezpiecz się przed komarami i kleszczami
-  ogniska rozpalaj tylko w wyznaczonych miejscach
-   podczas burzy nie chowaj się pod drzewami, wyłącz telefon komór-

kowy
-  podczas wycieczek rowerowych zakładaj kask
-  przestrzegaj przepisów drogowych
-  bądź widoczny na drodze, miej odblaski
-   upomnienia i przestrogi należy dzieciom powtarzać, pamiętajmy,  

że nie wszystko dociera do naszych rozbrykanych i bawiących się 
pociech.
Gdy już dostosujecie się do wszystkich rad i zaleceń, to pozostaje 

nam życzyć przyjemnego wypoczynku i bezpiecznego powrotu z waka-
cji do domu.

Danuta Rychlik
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku

Kolonie będą zorganizowane w nowoczesnym ośrodku wypoczyn-
kowym „KAMA” w Darłówku Wschodnim, przy ul. Bałtyckiej 1, w ter-
minie 18.07.-29.07.2020 r. Zapewnione zakwaterowanie w pokojach  
3- i 4-osobowych, z pełnymi węzłami sanitarnymi, balkonami oraz 
WiFi. 

Wyżywienie na miejscu w Ośrodku – 3 podstawowe posiłki oraz  
II-gie śniadanie i podwieczorek.

W programie m.in.: profilaktyka zdrowotna oraz promo-
cja zdrowego stylu życia, rejs statkiem po Bałtyku, pobyt  
w Parku Wodnym „Jan”, zwiedzanie Darłowa i Koszalina, wejście na 
latarnię morską, muzeum morskie, plażowanie i kąpiele pod nadzorem 

Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie pozyskało dofinansowanie na letni wypoczynek dla 120 dzieci rolników objętych ubezpieczeniem 
w KRUS, z powiatu łaskiego oraz ościennych gmin i powiatów. Dofinansowanie wynosi 750 zł na każde dziecko.

ratownika i kadry, zabawy sportowe, konkursy i ogniska.
Zapewniamy transport oraz ubezpieczenie od NNW i OC. Na terenie 

Ośrodka - opieka medyczna: lekarz i pielęgniarka.
Kolonie będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi ministra eduka-

cji oraz głównego inspektora sanitarnego w zakresie zapewnienia uczest-
nikom bezpieczeństwa.

Zapisy są przyjmowane w biurze Stowarzyszenia w Łasku,  
ul. 9 Maja 28 –„Ekonomik”, telefonicznie – nr 603674768 oraz pocz-
tą e-mail: wit.andrzej@o2.pl, - Andrzej Witkowski – przewodniczący  
Zarządu. 

(AW)

ŁSh: BęDĄ WYPOcZYWAĆ W DARŁÓWKU



16 czerwiec 2020 r.

Pracownicy Łaskiego Domu Kultury za-
proponowali, by jarmarczną przygodę przed-
stawić w formie miejskiego quizu, dzięki które-
mu uczestnicy poznają lokalną historię tudzież 
ciekawostki związane z miastem. Wśród pytań 
akcji „Miastem Rusz” pojawiły się zagadnienia 
dotyczące ważnych dat związanych z grodem 
nad Grabią, słynnych łaskowian, budynków 
i tablic upamiętniających kluczowe dla miasta 
wydarzenia. Kim był Andrzej Górnicki, kiedy 
zbudowano modrzewiowy kościół, jaki napis 
widnieje na pomniku w centrum Łasku? – to 
tylko niektóre pytania, z jakimi borykali się 
uczestnicy zabawy.

W związku z obostrzeniami związanymi 
z pandemią taka forma przedsięwzięcia oka-
zała się bezpieczną, a zarazem wyjątkową 
przygodą, dzięki której można było zdobyć 
niecodzienne nagrody. Wśród upominków dla 
uczestników quizu (wyłonionych drogą loso-
wania) znalazły się oprawione w ramki grafi-
ki Aleksego Nowaka, talony na pizzę czy też 

QUIZ ZAMIAST JARMARKU ŁASKIEGO
W tym niezwykłym roku po raz pierwszy „Jarmark Łaski” całkowicie zmienił swoją formułę. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, 
Łaski Dom Kultury zorganizował w zastępstwie tradycyjnych Dni Łasku (6-7 czerwca br.) quiz miejski, pt. „MIASTEM RUSZ”. 

nieczni - Agencja Interaktywna, Cukiernia Lo-
dziarnia Sławomir Kłak, Biblioteka Publiczna 
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. 

Oprócz powyższej gry plenerowej ŁDK zor-
ganizował wystawę fotografii związanej z „Jar-
markiem Łaskim”. Od frontu budynku ŁDK  
(do końca czerwca br.) można podziwiać za-
tem kadry z minionych łaskich imprez, koncer-
tów, animacji, nadesłanych przez mieszkańców  
Łasku i okolic. 

Pracownicy ŁDK wyruszyli w plener 
ze specjalnymi szablonami, by w przestrze-
ni miasta zaznaczyć te istotne dla Łasku dni. 
Kolorowe napisy - „Miastem Rusz” czy lo-
gotypy „Jarmarku Łaskiego” pojawiły się 
zatem na słupach ogłoszeniowych i chodni-
kach, symbolicznie informując mieszkańców,  
że „coś się w Łasku dzieje”, że nie zapomnieliśmy,  
że trzymamy się razem i wierzymy, że za rok 
spotkamy się na „Jarmarku” w o wiele bardziej 
przychylnych okolicznościach.                      

Anna Sobczak

- Jakie korzyści dla mieszkańców i pracowników przyniosła nie-
dawna zmiana siedziby MGOPS w Łasku? 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od lutego bieżą-
cego roku rozpoczął swoją działalność w nowych, wyremontowanych 
pomieszczeniach w budynku przy ul Batorego 31. Zmiana lokalizacji 
ośrodka była zabiegiem niezbędnym i bardzo pożądanym, pracownicy 
w pokojach znajdujących się przy ul. Warszawskiej 14 (budynek Urzę-
du Miejskiego) pracowali po kilka osób w niewielkich pomieszczeniach. 
Taki stan rzeczy nie był do zaakceptowania szczególnie z powodu przyj-
mowania interesantów oraz w świetle obowiązywania nowych przepi-
sów RODO, a także zwiększenia ilości zadań do realizacji przez pomoc 
społeczną.

Pracownicy otrzymali do swojej dyspozycji nowe pomieszczenia, 
które są przestronniejsze, pracuje w nich mniejsza liczba osób. Nato-
miast mieszkańcy Łasku nie mają żadnych trudności z dostępem do bu-
dynku, w przyszłości planuje się także przygotowanie wejścia z boku 
budynku dla osób niepełnosprawnych.

- Przeprowadzka i pierwsze miesiące funkcjonowania w nowej 
siedzibie w okresie pandemii koronawirusa to zapewne także liczne 
kłopoty…

- Rozpoczęcie w pełni działalności naszego Ośrodka zostało w bar-
dzo dużym stopniu utrudnione przez pandemię, pracownicy przeprowa-
dzają wywiady środowiskowe telefonicznie, tylko w skrajnych przypad-
kach udajemy się do miejsca zamieszkania klientów. Także udzielaliśmy 
pomocy osobom przebywającym w kwarantannie domowej, jak i zbioro-
wej, były dowożone gorące posiłki. Taki stan rzeczy jest dla nas wielkim 
obciążeniem, ponieważ nasza praca oparta jest na bezpośrednim kontak-
cie z osobami, będąc w środowisku zamieszkania więcej można dostrzec, 
rozmowa bywa bardziej pomocna niż kontakt przez telefon. 

- Czy wzrastający zakres zadań w ostatnich latach odbija się na 
jakości usług?

- Obecnie trwają przygotowania do przyjmowania nowych wnio-
sków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego 
oraz z programu DOBRY START 300+, wydzielamy strefę do obsługi 
klientów, tak aby zachować wszystkie wymogi sanitarne i bezpieczeń-
stwa, zarówno dla pracowników, jak i klientów naszego Ośrodka.

- Czy w przypadku łaskiego MGOPS możemy mówić o jakiejś 
specyfice?

MOJE MARZENIE SIę SPEŁNIŁO
ROZMOWA Z SZEFOWĄ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU – TAMARĄ SZYMKO

- Atutem naszej pracy było prowadzenie 8 placówek wsparcia dzien-
nego w formie świetlicowej, szczególnie w budynkach szkół na terenach 
wiejskich, z ogólną liczbą 160 miejsc. Pobyt dziecka w placówce był 
nieodpłatny i dobrowolny. Każda placówka zapewniała dzieciom opiekę 
i wychowanie w godzinach pozalekcyjnych, pomoc w nauce, odrabianiu 
lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań. Obecnie działalność placówek, z powodu pandemii, zo-
stała zawieszona do końca sierpnia.

- Czy MGOPS posiada własne oryginalne formy pracy w środo-
wisku?

- Obecnie nie możemy wprowadzić innych form pracy z poszcze-
gólnymi grupami klientów, ale chwilowe wyhamowanie będzie źródłem 
nowych pomysłów. W tym roku Ośrodek obchodzi jubileusz 30-lecia po-
wstania, z uwagi na pandemię wystartujemy w mediach społecznościo-
wych tak, aby informacje dotyczące bieżącej działalności Ośrodka były 
dostępne dla większej liczby osób. 

- O czym marzy szefowa Ośrodka po latach niełatwej pracy na 
tym stanowisku? 

- Moje zawodowe marzenie już się spełniło, bardzo zabiegałam 
o zmianę siedziby ośrodka przede wszystkim po to, aby poprawić warun-
ki obsługi mieszkańców i warunki pracy dla moich pracowników. Powoli 
przygotowuję się do emerytury, ale po zakończeniu pracy zawodowej nie 
zamierzam wyhamowywać i żyć biernie, wszak moją pasją jest ogród.

(P)

gadżety związane zarówno z „Jarmarkiem”,  
jak i Łaskiem. W tym miejscu chcielibyśmy 
serdecznie podziękować sponsorom i partne-
rom akcji: gmina Łask, Soligrano, Kolumna-
Park Hotel & Restauracja, Grande Pizza Łask, 
Retro, LGD „Dolina rzeki Grabi”, Bracia, Ko-
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Obok ławeczek, w pasie drogowym drogi powiatowej, pojawiły się 
donice z roślinami. Zagospodarowany i ukwiecony został również teren 
wokół krzyża. Wyrazy uznania i podziękowania należą się mieszkańcom 
Sędziejowic-Kolonii oraz Brodów za zaangażowanie i aktywne włącze-
nie się w prace na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Prze-
strzeń wspólna to troska o estetyczne i zadbane chodniki, skwerki, rzekę, 
lasy. „Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi 
pieniędzmi, a tylko uśmiechem i słowem: DZIĘKUJĘ”.  Mieszkańcom 
Brodów i Sędziejowic-Kolonii należą się słowa uznania także za liczny 
udział w akcji „SprzątnijMy Gminę Sędziejowice”. 

Ewa Gruszczyńska - radna

ZROBIŁO SIę ŁADNIEJ WOKÓŁ STADIONU
Mieszkańcy Sędziejowic-Kolonii zagospodarowali teren wzdłuż 
ogrodzenia stadionu. Zakupili, przywieźli i posadzili około 100 sztuk 
roślin nabytych dzięki środkom pochodzącym z funduszu sołeckiego. 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca br. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego gminy Sędziejowice. Nowy numer  
rachunku: LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI, ODDZIAŁ W SĘDZIEJOWICACH

nr 93 9279 0007 0050 3413 2000 0240
Na wyżej wymieniony numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących: podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości 

oraz od środków transportowych; opłaty skarbowej; najmów i dzierżaw.
Również z dniem 1 czerwca br. uległy zmianie indywidualne rachunki bankowe dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rachunki zostały przekazane w zawiadomieniach. Z dniem 1 czerwca br. wadia za udział w przetargach należy wpłacać na numer:
67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Gminy Sędziejowice zorganizował dla najmłodszych mieszkańców 
konkurs z nagrodami niespodziankami. Zasady były bardzo proste, 
wystarczyło zrobić sobie selfie przy znaku z nazwą swojej miejscowości  
na terenie gminy i przesłać je na adres e-mail lub poprzez prywatną 
wiadomość na facebooku.

- Jesteśmy bardzo dumni z naszych najmłodszych mieszkańców za zaangażowanie. 
Aż 76 dzieci otrzymało od nas upominki na Dzień Dziecka. W sumie napłynęło do nas 
41 zdjęć z 20 miejscowości - podsumowuje wójt gminy Dariusz Cieślak. - Są to niesa-
mowite liczby i mamy nadzieję, że kolejne nasze zabawy również przypadną mieszkań-
com do gustu - dodaje wójt.

Rok 2020 jest jednym z nielicznych, w którym inwestycje drogowe 
mają być prowadzone jednocześnie przez wszystkich trzech zarządców: 
gminę, powiat i województwo.

Kluczową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest oczywi-
ście rozbudowa DW 481 w miejscowości Pruszków, gdzie jeszcze w tym 
roku zmodernizowane zostanie 1,7 km trasy. Zakres tej inwestycji obej-
muje m.in.: wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do 7 metrów, 
rozbudowę skrzyżowań - w tym budowę nowego ronda, które znacznie 
poprawi bezpieczeństwo, budowę chodników i ścieżki rowerowej, a po-
nadto budowę zjazdów, zatok autobusowych, nowe odwodnienia - ka-
nalizacji deszczowej oraz rowów otwartych i krytych, a także budowę 
oświetlenia drogowego.

Wartość tego zadania to 20,3 mln zł, w tym ponad 18 milionów 
złotych stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Za-
kończenie inwestycji planowane jest do końca października tego 
roku.

lEPSZE DROGI – lEPSZE ŻYcIE
Gmina Sędziejowice posiada dobre połączenia komunikacyjne, dzięki sieci dróg zarządzanych przez województwo, powiat 
i gminę. Przez centralną część gminy przebiega około 15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 481. Sieć dróg 
powiatowych to z kolei 67,9 km, w tym odcinek drogi gruntowej Grabia – Ptaszkowice. Natomiast długość publicznych 
dróg gminnych wynosi 47,683 km, w tym bitumiczne – 42,754 km, tłuczniowe – 4,255 km i gruntowe 0,674 km. Stan 
nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi około 148 km.

Optymistycznie zapowiadają się również plany powiatu łaskiego, 
który w tym roku planuje budowę nowych nakładek asfaltowych w Sie-
dlcach i Podulach. Zarząd Powiatu Łaskiego zapowiada również złożenie 
wniosku o dofinansowanie pierwszego etapu przebudowy drogi powia-
towej z Pruszkowa do Marzenina w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 

Gmina Sędziejowice jest w trakcie przebudowy drogi gminnej w Bi-
lewie, natomiast wkrótce samorząd ogłosi przetarg na przebudowę drogi 
gminnej we Wrzesinach. Ponadto, w miarę możliwości prowadzone są 
prace przy utwardzeniu kruszywem dróg gruntowych.

Warto również podkreślić nawiązanie współpracy pomiędzy gminą 
Sędziejowice a powiatem łaskim w zakresie budowy odwodnienia i chod-
nika przy drodze powiatowej (ulica Zduńska) w Marzeninie. Samorząd 
gminny zapewnił, że w przypadku realizacji tej inwestycji udzieli powia-
towi pomocy finansowej w wysokości 50% całości zdania. Rada Gminy 
Sędziejowice w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczy-
ła już na ten cel pieniądze. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku. 
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Punkt dydaktyczny powstaje przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstań-
ców 1863 r. w Sędziejowicach. Kwota dotacji 
z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 49.491 złotych, 
wkład własny gminy Sędziejowice to kwota 
5.000 złotych, a Rady Rodziców - 500 złotych. 

Na miejscu starego i niefunkcjonalnego 
ogródka powstaje nowocześnie zaaranżowa-
ny punkt dydaktyczny wraz nowymi nasadze-
niami. Świetnie wkomponuje się w otaczające 
szkołę tereny zielone. Oprócz walorów este-
tycznych, pełnić będzie rolę dydaktyczną i bę-
dzie miejscem spotkań międzypokoleniowych. 
Punkt został podzielony na cztery sektory: 
- I KWITNĄCY ZAKĄTEK z roślinami kwit-
nącymi i miododajnymi
- II SKALNY ZAKĄTEK z roślinami górskimi 
i podświetlaną kaskadą wodną
- III ZAKĄTEK ZMYSŁÓW z roślinami won-
nymi, leczniczymi i trawami
- IV LEŚNY ZAKĄTEK z roślinami leśnymi.

SZKOlNA SKARBNIcA WIEDZY I ROZRYWKI
Projekt „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” jest realizowany przez gminę Sędziejowice przy udziale 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozyskanych  
na ten cel w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.  

Akcja miała na celu promowanie proeko-
logicznych postaw oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zwiększy się świadomość eko-
logiczna mieszkańców. Udział w akcji mógł 
wziąć każdy mieszkaniec gminy Sędziejowice. 
Dla wszystkich sołectw, które zgłosiły się do 
akcji, przewidziane zostały nagrody finansowe 
w postaci bonów na dofinansowanie wydarzeń 
organizowanych przez sołectwa.

 - Chcieliśmy wspólnie z sołectwami pra-
cować nad poprawą estetyki, czystości i po-
rządku w gminie Sędziejowice. Urząd Gmi-
ny zapewnił foliowe worki oraz rękawice dla 
wszystkich, którzy zgłosili chęć wzięcia udzia-
łu we wspólnym sprzątaniu. Natomiast Gmin-
na Jednostka Usług Komunalnych zebrała od-
pady – podsumował Dariusz Cieślak, wójt gmi-
ny Sędziejowice.

Gmina Sędziejowice lśni czystością, a to 
wszystko dzięki jej wspaniałym mieszkańcom. 
Samorząd dziękuje wszystkim, którzy brali 
udział w sprzątaniu, w szczególności najmłod-
szym uczestnikom akcji „SprzątnijMy gminę 
Sędziejowice”. Serce rośnie gdy wspólnie dba-
my o to, co nas otacza.

SprzątnijMY GMINę SęDZIEJOWIcE
W dniach 1–14 czerwca br. w sołectwach gminy Sędziejowice odbyła się akcja pn. „SprzątnijMY gminę Sędziejowice”.

 - Wiem, że w niektórych sołectwach po-
dobne akcje są już tradycją. Mieliśmy ostatnio 
kilka przypadków, że anonimowi mieszkańcy 
z własnej inicjatywy zbierali śmieci. To zacho-
wanie godne pochwały. Dlatego chcieliśmy 
wspólnie posprzątać całą gminę Sędziejowice 
- zaznaczył wójt.

i podarowali część nasadzeń. Jak zawsze mo-
gliśmy też liczyć na wsparcie mieszkańców 
naszej gminy, którzy podarowali wiele roślin, 
elementy wyposażenia punktu, wykonali nie-
odpłatnie część prac. 

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej 
woli serdecznie dziękujemy za okazane wspar-
cie i chęć pomocy przy realizacji naszego pro-
jektu. Prace w punkcie dydaktycznym „Szkol-
na skarbnica wiedzy i rozrywki” będą trwały 
dalej, a wielkie otwarcie - już jesienią 2020 
roku.

Renata Kowalczyk
dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach

Magdalena Pasowska, Magdalena Wawrzyniak
koordynatorki projektu

Pracownicy Gminnej Jednostki Usług Ko-
munalnych w Sędziejowicach przy udziale 
ciężkiego sprzętu wyrównali teren przeznaczo-
ny pod punkt dydaktyczny. Z kolei pracowni-
cy szkoły wykonali prace ziemno–ogrodnicze 
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Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 54 999,30 zł. W ra-
mach projektu zakupionych zostało 20 nowoczesnych laptopów z wbu-
dowanym procesorem 5 generacji. Sprzęt został dostarczony do Urzędu 
Gminy Widawa 10 czerwca br., następnie został przekazany do Zespołu 
Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu 
oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie. Dyrektorzy szkół 
wytypowali uczniów i nauczycieli, z którymi podpisali umowy użycze-
nia sprzętu, i przekazali sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia na 
odległość. 

Magdalena Paliwoda

NOWY SPRZęT KOMPUTEROWY
20 maja br. gmina Widawa złożyła 
wniosek o przyznanie grantu pn. Zdalna 
Szkoła+, Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego, w ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

21 maja 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 
zbiornika retencyjnego, zbiornika na wody popłuczne oraz instalacji mię-
dzyobiektowych - wykonawcą zamówienia jest FIRMA HANDLOWO 
– USŁUGOWA Waldemar Chudy, ul. Jagielońska 28/12; 98-200 Sieradz 
– wartość wykonania zamówienia 365 556 zł. W zakresie budowy inwe-
stycja obejmuje budowę stalowego zbiornika na wodę czystą pojemności  
150 m3, budowę zbiornika na wody popłuczne o pojemności 30 m3 oraz wy-
konanie instalacji międzyobiektowych. Zagospodarowanie terenu w miej-
scowości Brzyków. Termin wykonania zamówienia - 31 sierpnia 2021 r.

SIEĆ WODOcIĄGOWA I ZBIORNIK RETENcYJNY
14 maja br. podpisano umowę na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach 
Widawa i Chociw – wykonawcą zamówienia jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN – POL” s.c. Mróz J., 
Więckowski J., Brych E., Mierzejewska M., z siedzibą ul. Łaska 58 A, 98 – 220 Zduńska Wola – wartość zamówienia 
135 300 zł. Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 671 m w tym ok. 330 m 
w miejscowości Widawa i ok. 303 m w miejscowości Chociw) oraz budowę i przebudowę 19 przyłączy wodociągowych 
o długości ok. 38 m. (do granicy posesji). Termin wykonania zamówienia - 30.10.2020 r.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem  
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ ope-
racji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, wysokość dofinansowania  
197 190,00 zł.

 Dorota Kaczmarek 

Burzliwe dzieje wiekowej Widawy znalazły odbicie także w starej ikonografii. Mieszkańcy Widawy zadbali o zgromadzenie wielu 
pożółkłych konterfektów swojej miejscowości, które znakomicie ilustrują olbrzymie zmiany, jakie zaszły w Widawie. Te stare zdjęcia 
z rodzinnych albumów czy pocztówki prezentowane już były na wielu wystawach, a także w wydawnictwach poświęconych Widawie.

Oto dwa stare zdjęcia ukazujące dawną Widawę, jakże inną od tej współczesnej. Łza się w oku kręci...                                                               (p)

DAWNA WIDAWA
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Projektowana sala zostanie wykonana w systemie budynku pasyw-
nego. Koszt wykonania projektu sali wynosi 148 830 zł brutto. Ter-
min realizacji umowy został wyznaczony do dnia 18 grudnia 2020 r. 
Projektowana sala zostanie wybudowana przy szkole podstawowej  

PROJEKT BUDOWY SAlI SPORTOWEJ W chOcIWIU
22 kwietnia br. gmina Widawa podpisała umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. na wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Chociw. 

Wójt gminy Widawa informuje o wprowadzonych od 1 czerwca 2020 r. nowych zasadach obowiązujących przy  

bezpośredniej obsłudze Interesantów.

Zachęcamy jednocześnie do ograniczania takich wizyt do niezbędnego minimum i dalszego korzystania z elektronicznych  

i telefonicznych form kontaktu w celu umówienia spotkania z pracownikiem merytorycznym oraz składania wniosków za pośred-

nictwem kanałów teleinformatycznych.

1.  Od dnia 1 czerwca 2020 roku bezpośrednia obsługa Interesantów w siedzibie Urzędu możliwa będzie w specjalnie  

wyznaczonych ku temu miejscach, znajdujących się na parterze budynku.

2.  Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń urzędu.  

Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w pomieszczeniach jest konieczna, a jej termin został wcześniej 

uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem. Taka osoba poddaje się badaniu temperatury ciała termo-

metrem bezdotykowym.

3.  Ze względów bezpieczeństwa osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych albo temperaturę ciała powyżej 

stanu podgorączkowego nie będą bezpośrednio obsługiwane.

4.  Dla ochrony obu stron kontaktu – w Urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy Interesant musi 

bezwzględnie się stosować, tj.: dezynfekcja rąk przy wejściu lub rękawiczki jednorazowe, założona maseczka lub inny środek 

ochronny. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie zostanie wpuszczona do budynku Urzędu. 

5.  Zobowiązuje się Interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie, do zachowania odle-

głości od innych osób wynoszącej minimum 2 metry.

Do budynku będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, może więc się zdarzyć, że będzie konieczność oczekiwania  

w kolejce. 

6.  Złożenie pisma jest możliwe bez kolejki do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu (wejście  

od wewnętrznego parkingu urzędu). Każdy dokument jest poddawany 24-godzinnej kwarantannie.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania informacji na temat danego rodzaju spraw pracownicy dostępni są pod niżej  

wymienionymi numerami telefonów:

Urząd Stanu Cywilnego/Referat Spraw Obywatelskich:    43 655 75 41

Referat Podatków, Opłat i Windykacji:                                43 655 75 42

Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych:    43 655 75 43

Referat Finansowo – Budżetowy:                                        43 655 75 44

Referat Oświaty i Sportu:                                                     43 655 75 50

Referat Organizacyjny:                                                        43 672 10 34

Kanałami elektronicznymi: ePUAP, e-mail: poczta@widawa.pl, e-Urząd (eurzad.widawa.pl) 

jesteśmy nadal dla Państwa dostępni.

w Chociwiu w miejscu istniejącej hali namiotowej. Istniejąca hala na-
miotowa wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym przeznaczona jest 
na sprzedaż.

Karolina Stachera

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
w sprawie szczegółowych zasad bezpośredniej obsługi interesantów 

w Urzędzie Gminy w Widawie
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Pochodzi z podłaskiego Okupa, gdzie 
urodził się w 1954 roku. Tam ukończył szko-
łę podstawową i po latach, spłacając niejako 
dług rodzinnej ziemi, namalował dla tej pla-
cówki portret patrona - Janusza Korczaka. 
Choć od lat mieszka w Łasku, wciąż czuje 
sentyment do tej rodzinnej miejscowości. - 
Chciałbym tu zostawić jakiś ślad po sobie, 
być może namaluję obraz dla tutejszego ko-
ścioła - mówi E. Józefiak.

 Jakie były początki nadwornego – jak 
go określano - malarza Łaskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych? Wszystko zaczęło się 
w 1999 roku. To wtedy łaskowianin namalował 
pierwsze tarcze dla  bractwa. - To efekt współ-
pracy i znajomości z Jerzym Witaszczykiem, 
współtwórcą bractwa. Moje tarcze zyskały 
sporą popularność, bo sięgałem do naszych re-
aliów i lokalnych pamiątek przeszłości. Malo-
wałem także różnorodne obrazy, uwieczniając 
m.in. zabytki ziemi łaskiej, np. stare młyny. 
A że przez 30 lat  związany byłem z Klubem 
Garnizonowym, tematem wielu obrazów było 
też wojsko.

Jerzy Witaszczyk to w Łasku legendar-
na postać, zasłużona dla kultury. Długo moż-
na pisać o dorobku tego pedagoga i działacza 
kultury, autora dwutomowego opracowania 
poświęconego ludziom zasłużonym dla ziemi 
łaskiej. To właśnie J. Witaszczyk wpadł na po-
mysł założenia w Łasku bractwa kurkowego. 
Co prawda w grodzie nad Grabią nie było mu-
rów obronnych i broniących ich cechów, z któ-
rych wywodziły się dawne bractwa, ale przed 
wiekami rzemiosło było tu potęgą.

Tarcze Józefiaka stały się swoistym sym-
bolem bractwa. Eksponowano je m.in. podczas 
„Jarmarków Łaskich”. Spodobały się w in-
nych rejonach kraju i teraz maluje je głównie 
dla bractwa sieradzkiego. Jego tarcze znajdują 
się dziś w siedzibach wielu bractw, trafiły też 

PRZESZŁOśĆ NA TARcZAch MAlOWANA
Instynktownie wracamy do przeszłości i naszych korzeni. Widać to choćby na przykładzie Łaskiego Bractwa Strzelców 
Kurkowych, którego barwne staropolskie stroje i nawiązywanie do rodzimej tradycji wzbudzają szacunek ludzi. Tak jest 
również z barwnymi tarczami brackimi i herbowymi od lat tworzonymi przez łaskowianina Edwarda Józefiaka.

wakacje będzie komendantem obozu harcer-
skiego. Swoje obowiązki w hufcu traktuje 
niezwykle poważnie, wszak odpowiada za 
spory majątek. Ponadto maluje, oczywiście 
najwięcej w okresie jesienno-zimowym, gdy 
ma sporo wolnego czasu. Posiada też jeszcze 
jedną pasję: projektowanie ogródków. Dobór 
roślin i takie ich zakomponowanie, by two-
rzyły samo piękno natury. To praca wyma-
gająca sporej wiedzy, cierpliwości, ale i wy-
obraźni.

Bez tej ostatniej nie byłoby też malarstwa. 
Wie o tym doskonale Józefiak, bo od lat  od-
wiedza Dom Dziecka nr 7 przy ul. Przyszkole 
w Łodzi i bezinteresownie uczy tamtejszych 
wychowanków rysowania oraz  malowania. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem uczest-
niczą w zajęciach, a łaskowianin cieszy się,  
że dostarcza im sporo radości.  

Józefiak dochował się dwójki dzieci. Syn 
pracuje jako grafik komputerowy, z kolei córka 
związana z apteką próbowała przed laty ma-
lować i teraz chce powrócić do tej pasji. Być 
może odda się malowaniu, tak jak tata. 

W niewielkim mieszkaniu w bloku przy 
ulicy Jana Pawła II nie ma zbyt wiele miej-
sca na eksponowanie obrazów. Zresztą i tak 
większość prac łaskowianina powędrowała do 
ludzi i instytucji. Na jednej ze ścian wisi jed-
nak obraz młyna w pobliskich Brzeskach, jest 
też olejna praca córki pana Edwarda. Za to na 
ekranie komputera można zobaczyć niemal 
cały dorobek malarski Józefiaka. Tak w sposób 
symboliczny  przeplata się przeszłość z nowo-
czesnością…

(PO)
Patrz także: str. 27 

do stolicy, a nawet Kwatery Głównej NATO. 
Teraz łaskowianin koncentruje się na tarczach 
herbowych, które maluje dla rekonstruowane-
go od lat zamku w Niemodlinie.

- To trudna praca, bo sięgam coraz głębiej 
w zamierzchłą przeszłość tej fortalicji, ale oka-
zuje się, że nie ma zbyt wielu wzorów ikono-
graficznych. Staram się jednak nawiązywać do 
starych przekazów pisanych i rysunków czy 
malarstwa.

Łaskowianin od 15 lat korzysta z eme-
rytury, ale nie oznacza to, że wiedzie żywot 
typowego seniora. Związany z harcerstwem 
od 1968 roku, w łaskim hufcu ZHP peł-
ni obowiązki kwatermistrza, a w najbliższe 
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Na 
Ł A S K A  P O c Z TA

Pomysłodawczyni i realizatorka projektu Ewa Szewczyk z córkami, 
przy wielkim wsparciu proboszcza parafii księdza Jacka Grzesiaka za-
raziły pomysłem do wspólnego działania lokalną społeczność Maurycy, 
Teodorów i Rokitnicy. Efekty działania przerosły najśmielsze oczekiwa-
nia. Tak wiele radości ze wspólnego obcowania zrodziło się przy two-
rzeniu tego dzieła, że można by je uznać za swoistą formę odreagowania 
po tak długim okresie izolacji spowodowanej obostrzeniami. Przy oka-
zji starsi mieli okazję oderwać młodszych od komputerów, zaintereso-
wać ich czymś zupełnie odmiennym od tego, co wypełnia ich czas na co 
dzień. To także praktyczna lekcja pozyskania, selekcjonowania i prze-
chowywania kwiatów. 

To wszystko nabrało znaczenia podczas układania uprzednio wyry-
sowanych motywów stanowiących o powodzeniu dzieła. Nam się udało, 
więc radość z tego ogromna także dla licznych gości uczestniczących 
tego dnia w procesji. Czy to początek tradycji przygotowywania takich 
ulicznych dekoracji kwietnych na ziemi łaskiej?

Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory

UKWIEcONE BOŻE cIAŁO
Uczestnicy procesji Bożego Ciała w Teodorach w tym 
roku mieli niepowtarzalną okazję do podziwiania 
misternie wykonanych kwiatowych dywanów z motywami 
sakralnymi. To najprawdopodobniej jedyna w okolicy 
taka dekoracja przygotowana przez mieszkańców  
w szczególnym czasie pandemii koronawirusa. 

Tylko nieliczni mieszkańcy Łasku 
pamiętają, że w widocznym na zdjęciu 
budynku, znajdującym się u zbiegu ulic 
Kościuszki i Narutowicza, w latach 1936-
1971 znajdowała się siedziba poczty. 
Prezentowane zdjęcie pochodzi z 1944 
roku, a więc końcówki wojny.

Wówczas budynek ten wyglądał zupełnie 
inaczej niż dziś, wokół znajdowało się sporo 
drzew. Po wybudowaniu nowej siedziby dla 
poczty i telefonii, do budynku wprowadzili się 
nowi lokatorzy. Oczywiście budynek przebu-
dowano, dostosowując go do nowych potrzeb. 
Dziś na parterze znajduje się nieźle zaopatrzo-
ny sklep PSS, na górze zaś – biura tej niegdyś 
znaczącej firmy handlowej.

We wspomnieniach pracowników pocz-
ty uwieczniono dzieje tej placówki, a przede 
wszystkim losy ludzi. Poczta w Łasku bez-
ustannie się zmieniała i unowocześniała,  
co związane było z olbrzymim zapotrzebowa-
niem na jej usługi. Kto dziś pamięta, że olbrzy-
mia ilość przesyłek wędrowała przez dworzec 
kolejowy w Łasku do pobliskiej Łodzi, a po-
tem w świat. Wynalazki techniczne, tak jak te-
lefon komórkowy, fax czy komputer zrewolu-
cjonizowały zakres usług poczty.

Warto jeszcze wspomnieć o okupacyjnych 
dziejach łaskiej poczty. Po przetoczeniu się 
przez te tereny walca w ramach wojny obron-
nej, już w końcu września 1939 roku poczta 
wznowiła działalność. Ponieważ Łask znaj-
dował się w Kraju Warty, wszystkie przesyłki 

wędrowały via Poznań. Urzędem pocztowym 
kierowali Niemcy, ale na podrzędnych stano-
wiskach pracowali Polacy. W latach 1939-1945 
naczelnikami byli: pochodzący z Saksonii Ku-
sche i Richard Schultz znad Odry, jak pisał 
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
Stanisław Rusin. Szefowie poczty byli przeko-
nani, że pozostaną w Łasku na zawsze, dlatego 
poszerzyli podwórze poczty kosztem sąsied-
nich zabudowań żydowskich.

 Już w 1944 roku Niemcy wiedzieli dosko-
nale, że zbliża się koniec niemieckiego panowa-
nia, co znalazło odbicie m.in. w traktowaniu Po-

laków. Schultz domyślał się, że niektórzy Polacy 
pracujący na poczcie działają w ruchu oporu, ale 
przymykał na to oko. Tymczasem Polacy korzy-
stali z tego, że jako pracownicy poczty mogli 
poruszać się po rozległym terenie i przewozili 
zarówno meldunki, jak i broń. Pocztowcy prze-
chwytywali też w urzędzie donosy kierowane do 
władz okupacyjnych, ratując w ten sposób życie 
niejednego mieszkańca Łasku.

R. Schultz uciekł z Łasku nocą z 15 na  
16 stycznia 1945 roku, zabierając ze sobą nie tyl-
ko pieniądze, ale i liczne przesyłki oraz znaczki.

(Saw.)

Fotoreportaż: patrz str. 28
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ciąg dalszy w następnym numerze

Oto jak podsumowuje pierwsze dziesięciolecie województwa sie-
radzkiego i dokonania na polu urbanistyki i architektury:

Ówczesny z 1975 r. Sieradz, małe miasto powiatowe, nieoczekiwa-
nie wyniesione na wysoki szczebel stolicy województwa, stanął wobec 
trudnych zadań. Jedno z podstawowych polegało na rozwiązaniu spraw 
urbanistycznych warunkujących funkcjonowanie aglomeracji oraz pracę 
szeregu nowych, świeżo powołanych instytucji.

Do tamtej pory ruch miejski skupiał się wyłącznie wokół Stare-
go Miasta i w przyległych małych zespołach zabudowy mieszkaniowej,  
ze skromnym zasobem obiektów użyteczności publicznej. Siłą rzeczy 
wiele instytucji znalazło przejściowe siedziby w okolicznych miejscowo-
ściach, niecierpliwie oczekując na przeprowadzenie do własnego lokalu 
w Sieradzu.

Przede mną postawiono trudne, acz piękne zadanie, które polegało 
na ukierunkowaniu w galopującym tempie rozwoju przestrzennego stoli-
cy nowego województwa, wiązała się z tym pilna potrzeba opracowania 
całościowego planu wyrastającego z aktualnych uwarunkowań, etapowo 
w pierwszej kolejności uwzględniającego centrum administracyjno-usłu-
gowe i dzielnice mieszkaniowe.

Jesienią 1975 roku powstała ogólna koncepcja planu miasta. Na jej 
podstawie zostały wydane pierwsze decyzje lokalizacyjne, m.in. na Plac 
Wojewódzki - ośrodek władzy politycznej i administracyjnej, szpital dwo-
rzec PKS - PKP, osiedle „Jaworowe”.

Następnego roku, w listopadzie 1976 r. plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta został zatwierdzony wspólną uchwałą WRN i MRN 
w Sieradzu – jako pierwszy z kraju z grupy nowych miast wojewódzkich.

Przytaczam obszerne fragmenty tego dokumentu, bo ukazują one 
początki nowego województwa, w składzie którego znalazł się również 
Łask. Przeobrażenia Sieradza dokonywały się wówczas kosztem innych 
ośrodków województwa, co ze zrozumiałych powodów budziło protesty. 
Najostrzej uwidoczniły się one w Zduńskiej Woli, mieście aspirującym 
do wiodącej roli w nowo utworzonym województwie, ale widoczne stały 
się także w Łasku, ośrodku niedoinwestowanym i wciąż oczekującym na 
wielką szansę rozwojową.

NA BOCZNYM TORZE?

W nowym województwie w tym czasie uwidaczniają się różnorodne 
procesy, także negatywne. W 1984 roku w związku z kontrolą budow-

Jeden ze szkiców Jana Michalewicza

W grudniu 1972 roku kończy studium podyplomowe administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  
Od 1 czerwca 1975 roku, a więc od powstania województwa sieradzkiego, jest dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy 
Miast i Osiedli Wiejskich w Sieradzu z siedzibą w Łasku, a następnie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego  
i głównym architektem województwa. To ważny okres w jego życiu, bardzo twórczy, obfitujący w dokonania, które zasługują 
na szersze potraktowanie przez specjalistów. Jest wszak generalnym projektantem miasta Sieradza, wraz z gronem takich 
samych jak on pasjonatów przeobraża Sieradz z sennego powiatowego ośrodka w centrum nowego województwa.

nictwa letniskowego w gminie Dobroń składa rezygnację ze stanowi-
ska głównego architekta województwa i generalnego projektanta miasta 
Sieradza, jednak nadal kieruje Wojewódzkim Biurem Planowania Prze-
strzennego.

Ta sprawa boli Michalewicza, jak i wcześniejsze na niego ataki.  
Nie wszystkim podoba się to, że np. w czynie społecznym opracowuje 
dokumentację techniczną dla jednej z OSP, choć Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Brzezinach składa na jego ręce oficjalne podzięko-
wanie. Jest też zbyt samodzielny, co nie zyskuje mu sojuszników i popar-
cia ze strony zwierzchników.

Jednak nawet najwięksi oponenci Jana Michalewicza z szacunkiem 
mówią o jego dokonaniach. A te widać już w końcu lat siedemdziesią-
tych, gdy sieradzkie Biuro Planowania Przestrzennego organizuje wy-
stawę „Wojewódzki Przegląd Architektury”. Imponuje ogrom dokonań 
urbanistycznych i architektonicznych. Nie sposób omówić dziesiątki in-
westycji, które nadają nowy kształt wielu ośrodkom, jak choćby wspo-
mniany Plac Wojewódzki w Sieradzu czy dworzec PKS w Wieluniu.  
Te przemiany objęły także ziemię łaską: na początku lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku powstała Zasadnicza Szkoła Budowlana („Mia-
stoprojekt-2” w Łodzi, 1972), w Kolumnie zbudowano kameralne osie-
dle mieszkaniowe wg projektu arch. Janusza Mirowskiego z łódzkie-
go „Miastoprojektu-2” (1978), tenże autor zaprojektował w Kolumnie  
zajazd „Jamboł” (1977).

Stanisław Barcz

Jan Michalewicz
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Alerty BIK – to jedyne narzędzie prewencyjne, które ostrzega 
o próbie wyłudzenia naszych danych. Mając aktywne Alerty BIK, 
dostaniemy powiadomienie sms lub e-mail w momencie gdy w BIK 
pojawi się zapytanie o naszą historię kredytową, co jest standardo-
wym elementem procesu kredytowego i pożyczkowego. Jeśli klient 
sam nie składał żadnych wniosków o kredyt, nie kupował nic na raty 
ani nie poręczał kredytu, to pojawienie się Alertu może oznaczać,  
że ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. 

Od 7 maja do 30 czerwca 2020 r. usługę Alertów BIK można bez-
płatnie aktywować na 3 miesiące. 

KLUCZOWI DOSTAWCY USŁUG 
A OSTRZEżENIE PRZED WYŁUDZENIAMI

Ze względu na zakres pokrycia rynku Alerty BIK są bardzo sku-
teczne. Z Grupą BIK, współpracuje cały sektor bankowy, największe 
firmy pożyczkowe oraz kluczowi dostawcy usług – firmy telekomu-
nikacyjne, leasingowe, faktoringowe. 

Podmioty te standardowo odpytują bazy Grupy BIK przy udzie-
laniu finansowania oraz sprzedaży usług. Dzięki temu klient dowie 
się z Alertu nie tylko o próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki na 
jego dane. Dowie się także o próbie podpisania umowy, np. z firmą 
telekomunikacyjną na zakup drogiego telefonu z abonamentem dzię-
ki zapytaniom o dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – spół-
ki córki Biura Informacji Kredytowej. 

W CZYM POMAGAJĄ ALERTY BIK 

Dzięki informacji z BIK klient ma szansę szybko i skutecznie za-
reagować na każdą próbę wyłudzenia. W Alercie podana jest data 
zdarzenia, nazwa instytucji, która pyta o dane klienta oraz numer in-
folinii BIK - na wypadek, gdyby potrzebne było wsparcie w wyja-
śnieniu sprawy. Jeśli faktycznie doszło do wyłudzenia, BIK pośred-
niczy w przekazaniu informacji do instytucji, w której posłużono się 
danymi klienta.

POLAK MĄDRY PRZED SZKODĄ?

Najnowsze kwietniowe badanie opinii przeprowadzone na zlece-
nie BIK przez firmę Maison & Partners* potwierdziło, że zwiększo-
nemu użytkowaniu internetu nie towarzyszy zainteresowanie usłu-
gami prewencyjnymi w celu ochrony swoich danych w sieci. Ponad 
połowa osób (51%) przyznała, że w ogóle nie zna żadnych usług 
ochronnych i nigdy z nich nie korzystała. 

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że pandemia koronawirusa spotę-
gowała liczbę wszelkich form naruszeń naszych praw w sieci. Większość 
z nich finalnie wiąże się z negatywnymi skutkami finansowymi dla same-
go pokrzywdzonego. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Pierwszą 
z nich jest bez wątpienia liczba użytkowników internetu – mówi dr Ma-
ciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOcY BIK
Ograniczenia związane z pandemią przeniosły większość ludzi do internetu. Zmusiły do zdalnych 
zakupów i transakcji płatniczych online także osoby, które nie były do tego przyzwyczajone. To na ich 
dane czyhają przestępcy, licząc na ludzki błąd, brak doświadczenia i wiedzy jak chronić swoje dane. 
Ponad połowa Polaków (51%) przyznała, że nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy z nich nie 
korzystała – wynika z najnowszego badania opinii, przeprowadzonego 28.04.2020 r. Są jednak sposoby 
na to, aby skutecznie ochronić się przed wyłudzeniem kredytu. Takim narzędziem jest Alert BIK, który 
Biuro Informacji Kredytowej udostępnia obecnie za darmo na trzy miesiące. 

- Kwestią czystej statystyki jest, że im więcej z nas korzysta z sie-
ci, tym więcej z nas pada ofiarą jej nieszczelności. Po raz pierwszy 
w historii ludzkości ponad 25% społeczności globalnej jest online. 
O ile walka z przestępczością internetową była dla nas parę miesięcy 
temu dużym wyzwaniem, tak dzisiaj jest wyzwaniem wręcz cywiliza-
cyjnym – tłumaczy dr Kawecki.

Z POMOCĄ NA TRUDNE CZASY

Niepokoi ujawniona w kwietniowym badaniu niespójność w wy-
powiedziach Polaków. Z jednej strony, w bardzo wysokim stopniu re-
spondenci wskazują obawy o swoje dane, które obecnie są narażone 
bardziej niż zwykle na wykorzystanie przez hakerów. Z drugiej stro-
ny, uderza swego rodzaju społeczna pasywność - nie widać zmiany 
postaw w zakresie wykorzystania środków zaradczych. 

Obecnie, do 30 czerwca br. każdy, kto chciałby zabezpieczyć 
swoje dane przed kradzieżą, może bezpłatnie aktywować   Alerty 
BIK, które sprawdzą się nie tylko w okresie pandemii. 

Biuro Informacji Kredytowej wdraża także platformy edukacyjne 
dla studentów i uczniów (Score Hunter), programy pomocowe (bez-
płatny Pakiet BIK dla poszkodowanych w wyniku wyłudzeń) oraz 
projekty społeczne (Nieskradzione.pl), mające na celu podnoszenie 
świadomości konsumentów w obszarze m.in. ochrony tożsamości.

BIK w obecnej trudnej sytuacji wychodzi na przeciw społecznej 
potrzebie ochrony zagrożonych kradzieżą danych i umożliwia obję-
cie ochroną wszystkich chcących zabezpieczyć się przed kradzieżą 
swoich danych osobowych, zastrzec swoje dokumenty i zabezpie-
czyć swoich finansów. 

- W czasie pandemii znacznie więcej osób zostawia swoje dane 
w internecie. Dodatkowo, niemal co tydzień, dochodzi do nowych 
wycieków danych. Postanowiliśmy, że nie zostawimy potencjalnych 
ofiar na łaskę oszustów. Teraz każdy może wypróbować Alerty BIK 
za 0 zł – mówi Marcin Gozdek, dyrektor w Departamencie Rynku 
Detalicznego  BIK.

- Liczymy, że dzięki temu więcej ludzi przekona się do korzystania 
z narzędzi, które skutecznie chronią przed wyłudzeniami. Alerty BIK 
to jedyna usługa w kraju, obejmująca tak szeroką ochroną zakres 
wyłudzeń. Raz aktywowana, działa 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę – wy-
jaśnia ekspert BIK.

* Źródło: Badanie opinii „Obawy Polaków – wyłudzenia a ochrona, 2020”,  
wykonane na zlecenie BIK przez firmę Maison & Partners, CAWI, N=1098,  
18 plus,  28 kwietnia 2020 r.

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

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 im. 
„Leśne Skrzaty”, mimo pandemii koronawi-
rusa pracują prężnie na odległość. W tygodniu 
poświęconym zagadnieniu Unii Europejskiej, 
przedszkolaki  z grupy Motylki odbyły podró-
że zagraniczne. Poznały widowiskowy, latyno-
amerykański taniec paso doble, wywodzący się 
z Hiszpanii. Przechadzały się uliczkami Pary-
ża. Podziwiały, wieżę Eiffla i cieszyły się fran-
cuską modą. Jednocześnie, w związku z tym  
iż pracujemy zdalnie, składam  podziękowania 
rodzicom za wspaniałą współpracę i zaangażo-
wanie.  

M. Makowska

WIRTUAlNE 
PODRÓŻE 

UKMS Korab Łask w sieradzkiej klasie B grupy III rozegrał siedem 
spotkań zdobywając komplet 21 punktów. Już nad drugą drużyną, rów-
nież będącą na miejscu awansowym, mieliśmy siedem punktów przewa-
gi. Nad trzecią aż dziesięć. Bilans bramkowy 32-4.

Awans do A klasy wywalczyli: Bednarek Jakub, Dobroszek Mate-
usz, Dudziński Tomasz, Duliniec Sławomir, Gliński Mateusz, Jóźwiak 
Daniel, Jóźwiak Piotr, Borys Karaś, Kendziak Mateusz, Klocek Damian, 
Kmiecik Konrad, Kot Mateusz, Kucharski Rafał, Marczewski Mateusz, 
Michalski Gracjan, Milcz Mateusz, Morawski Rafał, Nagrodzki Krzysz-
tof, Nebelski Bartosz, Pabisiak Mateusz, Peflik Dawid, Prus Marcin, 
Roksela Damian, Sęcio Dawid, Sęczkowski Jakub, Siniarski Piotr, Stę-
pień Sebastian, Trzciński Bartłomiej, Wożniak Marcin, Znojek Cezary. 
Trenerzy Wiesław Siębor oraz Jakub Bednarek.

To trzydziestoosobowa kadra drużyny, która była zgłoszona do roz-
grywek klasy B. Każdy z tych zawodników dołożył mniejszą lub więk-
szą cegiełkę do tego historycznego awansu. Przed nami kolejne wyzwa-
nie, czyli rywalizacja w sieradzkiej klasie A. Drużyna od dwóch tygodni 
przygotowuje się do kolejnego sezonu. Mamy nadzieję, że będzie inny 
niż ten poprzedni. 

hISTORYcZNY AWANS UMKS KORAB ŁASK
Po dwóch latach istnienia zapisaliśmy w kartach historii klubu pierwszy awans. To, co nie udało się w sezonie 
2018/2019, zrobiliśmy w obecnym. Mimo ze sezon trwał tylko pół rundy, to już jesienią było pewne, że jesteśmy 
faworytem do awansu. Jak wiadomo, obecny sezon jest już zakończony i zaliczono wyniki z jesieni. Wielokrotnie  
też przedstawialiśmy tabelę po rundzie jesiennej, wiec ograniczymy się tylko do wyników naszej drużyny.

Jak w takich przypadkach często bywa, na pewno czekają nas 
zmiany kadrowe. Nie jest to jednak czas na szersze informacje 
na ten temat. Sezon będzie z pewnością inny choćby w związku  
z większą liczbą drużyn występujących w tej klasie rozgrywko-
wej. Niewątpliwie będzie ekscytujący także z powodu derbów, 
jakie czekają kibiców łaskiej piłki nożnej. Z drużyną MULKS 
Łask, czy też zespołem Rokita Rokitnica, które występują właśnie  
w klasie A. 

Pisząc o tym sukcesie sportowym nie sposób nie wspomnieć 
o tych którzy wspierali nasz klub w walce o awans. Są to przede 
wszystkim kibice drużyny oraz szerokie grono sponsorów. A byli 
to: Soligrano, DerNet, Elbud, Villaro, mmer, BK Business, Open 
Brokers, Stec, Jarmet, Dom Mody Teresa Kopias, LuParts, Marwis, 
Niko, biuro rachunkowe Agnieszki Kacprzykowskiej, Amper, Clas-
sictech, DP Trans, Toole, Selgros, a także gmina Łask oraz powiat 
łaski. Dziękujemy wszystkim osobom i firmom za wsparcie i pomoc 
w minionym sezonie. Zapraszamy na nasze mecze już w nowym 
sezonie ligowym.

Krzysztof Nagrodzki

Dzięki projektowi „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podsta-
wowych z terenu gminy Łask”, dofinansowywanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (XI.1.2 RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020), sześć szkół w naszej gminie otrzymało nowe pomoce 
dydaktyczne zarówno do nauki matematyki, przedmiotów przyrodni-
czych, języków obcych, jak też na doposażenie w sprzęt komputero-
wy. Szkoły otrzymały m.in. globusy, mikroskopy, chemiczny sprzęt 
laboratoryjny, przyrządy do eksperymentów chemicznych i fizycz-
nych, mapy, plansze, matematyczne gry i domina edukacyjne, szachy, 
kalkulatory, bryły, przyrządy matematyczne, materiały multimedialne 
do języków obcych, gry językowe, fiszki, zastawy do teatrzyków, re-
petytoria, nowe pracownie komputerowe w dwóch szkołach, tablice 

POMOcE DYDAKTYcZNE Z PROGRAMU „POSZERZAMY hORYZONTY”
multimedialne, projektory, tzw. podłogi interaktywne, laptopy, kom-
putery stacjonarne, drukarki, aparaty fotograficzne, monitory multi-
medialne. W sumie szkoły otrzymały pomoce naukowe i dydaktycz-
ne; sprzęt warty około 800 tys. zł. Uczniowie uczestniczyli też w wie-
lu zajęciach wyrównawczych i rozwijających z tych samych dziedzin 
- niektóre z nich zostały zakończone w czerwcu 2020 r., natomiast  
ze względu na COVID-19 projekt zostaje wydłużony do październi-
ka 2020 r. i pozostałe zajęcia odbędą się w nowym roku szkolnym. 
Ponadto w projekcie odbyły się także szkolenia dla nauczycieli, m.in.  
z zakresu efektywnych metod nauczania, stosowania TiK w edukacji, 
cyberprzemocy, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi.                 A. Subczyńska
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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)

Dzisiaj projektowany szlak jest rozbudową idei szlaku Tomasza Dron-
ki. Wówczas, przed laty, doprowadził on do wyznaczenia żółtego szla-
ku pieszego Kolumna (PKP) – Siedlce (PKP). W wyniku zmian w sieci 
transportowej szlak odcinkowy przestał być atrakcyjny i miał fragmenty 
martwe. Dlatego zostanie przeprowadzona modernizacja i modyfikacja 
przebiegu I odcinka szlaku. Szlak osad młyńskich i ekofarm nad Grabią 
zmienia profil na rowerowo-pieszy i będzie oznaczony znakami R-1 wraz 
z pochodnymi. Kolor pozostaje bez zmian. Zmieni się długość i sposób 
zaplanowania. Wszystkie trzy odcinki będą pętlami – długości ok. 50-ki-
lometrowej każda. Dzięki partnerstwu gmin, Lasów Państwowych i Sto-
warzyszenia Planeta Grabia powstanie 9 tablic informacyjnych szlaku 
w następujących lokalizacjach (poczynając od zachodniej pętli): Kolumna 
(PKP), w Łasku przy ul. Rzecznej (przy byłej osadzie Nowy Młyn), Zie-
lęcice, Marzenin, Kustrzyce, Brzeski (przy młynie Krzywda), w Ldzaniu 
(przy osadzie Talar), w Drzewocinach (przy osadzie Molenda), przy leśni-
czówce Dąbrowa (na terenie Lasów Państwowych). 

SZlAK OSAD MŁYńSKIch NAD GRABIĄ
Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz środkom gmin z doliny Grabi oraz Lasów Państwowych, Stowarzyszenie 
Planeta Grabia zrealizuje projekt wytyczania trzech pętli szlaku rowerowo-pieszego wzdłuż skarbnicy Pograbia – doliny rzeki Grabi. 
Szlak będzie poprowadzony w pobliżu najciekawszych przyrodniczo oraz architektonicznie obiektów doliny. Będą to zarówno miejsca 
związane z dziedzictwem osad młyńskich, zabytkami architektury, gniazdami rodowymi oraz historią Pograbia. 

ODCINEK I Kolumna (PKP) – Nowy Most - Łask - Zielęcice - Wola 
Marzeńska - Marzenin - Kustrzyce - Lichawa - Brody (Emilianów) - 
Brzeski - Grabia - Kustrzyce - Marzenin - Bilew – Kolonia Bilew - Okup 
- Zielęcice - Łask - Jamboł - Kolumna CZĘŚĆ ZACHODNIA - 50,7 km.

ODCINEK II Kolumna (PKP) - Barycz - Piaskowa Góra - Talar - 
Ldzań - Zimne Wody - Drzewociny - Molenda - Chachuła - Lipieniec 
- Róża, Leśniczówka Mogilno - Góry Dobrońskie – Dobroń – Marków-
ka - Trakt Janowski - Poleszyn - Kolumna (PKP) - 46,7 km, CZĘŚĆ 
ŚRODKOWA.

Wyznaczane części szlaku będą należały do średniowymagających, 
będą w większości prowadzić po duktach leśnych lub drogach położonych 
wśród łąk wymagających odpowiedniego sprzętu i zaprowiantowania. 

W przyszłych latach zostanie poprowadzona pętla wschodnia, zaczy-
nająca się i kończącą się w Zelowie, poprowadzona przez gminy w gór-
nym biegu Grabi: Drużbice i Grabica. 

Piotr Wdowiak

W tym roku wakacjom towarzyszyć będzie wyjątkowe prze-
słanie – aby w tak trudnym dla wszystkich czasie móc znowu być 
razem. Wśród atrakcji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
planowana jest możliwość wypożyczania do domu audiobooków, 
gier planszowych, puzzli, książek kreatywno – aktywizujących 
oraz organizowanie domowych zajęć rękodzielniczych, których 
zadaniem będzie odciągnięcie dzieci od ekranów komputerów 
i telewizorów.

AKTYWNE WAKAcJE 2020
W związku ze zbliżającymi się wakacjami Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego  
w Łasku wraz  z fi l iami przygotowuje się do corocznej akcji  „Aktywne Wakacje”. 

Odbędą się także plenerowe zajęcia plastyczno – edukacyjne, warsz-
taty kształtujące zdolności manualne, teatrzyk Kamishibai oraz literackie 
kalambury.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną placówka zadba 
o bezpieczeństwo dzieci. Uczestnicy otrzymają maseczki ochronne oraz 
zapewnimy środki dezynfekcyjne. Pracownicy Biblioteki gwarantują do-
brą zabawę. Szczegóły akcji znajdą się na stronie internetowej Bibliote-
ki: Polub nas na FB!

Kto może otrzymać wsparcie na zalesia-
nie i tworzenie terenów zalesionych? Rolnicy 
(osoby fizyczne lub prawne, grupy rolników) 
- właściciele lub współwłaściciele gruntów 
przeznaczonych do zalesienia lub grunty te 
stanowią własność małżonka. O pomoc może 
wnioskować rolnik posiadający numer iden-
tyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności. Wsparcie może też 
trafić do jednostek samorządu terytorialnego 
i jednostek organizacyjnych gmin, powiatów 
oraz województw.

Działka do zalesienia musi mieć co naj-
mniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chy-
ba, że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma 
znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie 
można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przy-
padku gruntów z sukcesją naturalną średni 
wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku 
zaprzestania użytkowania rolniczego nie może 
przekroczyć 20 lat. Zalesienie musi wynikać 
z planu zalesienia sporządzonego przez nadle-
śniczego Lasów Państwowych

POSADZISZ lAS – ZAROBISZ PIENIĄDZE
To szansa dla tych rolników, którzy mają lichutkie ziemie i mogą na nich posadzić las. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Agencja 
może wesprzeć takie działania. Do końca lipca br. wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Jaka może być wysokość wspomniane-
go wsparcia? Od 8307 zł/ha do 12 707 zł/
ha w zależności od grupy gatunków drzew 
użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), 
gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu 
zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może 
uzyskać pieniądze również za ogrodzenie 
zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/m  
lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami 
w wysokości 1132 zł/ha.

Rolnik może też otrzymać premię pielęgna-
cyjną, wypłacaną przez 5 lat od zalesienia w wy-
sokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha, a także pre-
mię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną 
płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych 
dochodów z działalności rolniczej - wysokości 
1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. 

Bliższe informacje - w biurach powiato-
wych ARiMR.

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zapra-
sza od 22 czerwca miłośników pływania na 
basen: 
- poniedziałek - piątek  (godz. 14-21)
- sobota - niedziela (godz. 11-19)

Coroczna przerwa konserwacyjna w pły-
walni związana z przeglądem urządzeń, wy-
mianą wody oraz drobnymi pracami remon-
towymi została przeprowadzona podczas za-
mknięcia basenu z powodu pandemii.

Kąpielisko miejskie na zalewie „Zają-
czek” nadzorowane przez ratowników WOPR,  
od 27 czerwca do 30 sierpnia, codziennie  
w od godz. 11-18.

 „Orliki” w Łasku i Kolumnie otwarte będą 
codziennie:
- poniedziałek - piątek (godz. 13-21)
- sobota - niedziela (godz. 12-20)

cSIR W ŁASKU 
INFORMUJE
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PRZESZŁOśĆ NA TARcZAch MAlOWANA

Zatrzymane w kadrze miejsce, zapewne bez trudu rozpoznają 
czytelnicy „Panoramy”. Niezagospodarowany teren to dziś plac 
Piłsudskiego, ul. POW prowadząca do ul. Objazdowej w kierunku 
cmentarza - obecnie ul. Armii Krajowej. Oprócz tego widoczne są 

Na rewersie fotografii widnieje opis z 15 maja 1985 roku, dokonany przez Mieczysława Wyrwicza. „W oczekiwaniu na przemarsz 
defilujących w Łasku w dniu 3 maja, ulica J. Piłsudskiego, rok około 1936. Rozwiązanie pochodu na górkach koło cmentarza 
grzebalnego ul. POW (Polska Organizacja Wojskowa). W defiladzie brała udział młodzież szkolna, harcerstwo, PCK, policja, strażacy, 
rezerwiści, strzelcy. Ludność przyglądała się. Obecny Plac Zwycięstwa był niezagospodarowany (goła ziemia)”.

fragmenty ul. Warszawskiej i ul. 9 Maja (w opisie J. Piłsudskiego). 
Na zakończenie migawka z ekspozycji naszego muzeum. Tablicę  

z nazwą ulicy przekazał wiele lat temu Ryszard Załęcki.  
Lidia Olszewska
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