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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5  
im. Mikołaja Kopernika w Łasku brali udział 
w konkursie plastycznym organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego „Kolej na szkoły”.

NAgRody MARSzAŁKA 
dlA uczNIów SP NR 5

Konkurs miał na celu promocję kolei jako 
ekologicznego środka transportu w woje-
wództwie łódzkim. Miło nam poinformować,  
że na 127 uczestników czworo uczniów ła-
skiej szkoły otrzymało wyróżnienie i nagrody:   
Kornelia Langowska z kl. IV a, Sandra Sowińska  
z kl. IV a, Nikodem Małecki z kl. IV b i Mał-
gorzata Jakubczak z kl. VII a. Nagrodą jest 
przejazd  koleją z Łasku do Łodzi, zwiedzanie 
Dworca Łódź Fabryczna, zwiedzanie Centrum 
Nauki i Techniki EC1 oraz Planetarium z poka-
zem filmowym. 

22 maja br. laureat konkursu ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łasku Nikodem Małecki 
wraz z rodzicami i nauczycielem plastyki Anną 
Kaczmarkiewicz uczestniczył w konferencji 
prasowej, która odbyła się w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi. 
Podczas spotkania marszałek województwa 
Witold Stępień podziękował za udział w kon-
kursie oraz wręczył dyplomy gratulacyjne. 
        KP

Rada Artystyczna wysoko oceniła nade-
słane prace, wyłaniając laureata z łaskiego 
Klubu w każdym z trzech tematów konkurso-
wych. Zwycięzcami zostali: Daria Brozińska 
(za plakat poświęcony 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości – kategoria 13-16 lat), Li-
dia Pankowska (praca na temat: 100 lat Ma-
rynarki Wojennej RP – kategoria 10-12 lat) 

KoloRowA NIePodlegŁA

Praca Darii Brozińskiej

Młodzi plastycy z Klubu 32. BLT na Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska 
Polskiego odnieśli sukcesy. „Kolorowa Niepodległa” - pod tym hasłem odbył się 
20. Festiwal Twórczości Dziecięcej WP w Kołobrzegu. Jak każdego roku, młodzież 
z Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, wzięła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Historyczno – Plastycznym organizowanym w ramach Festiwalu, 
będącego częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ 
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

i Alicja Motylska (praca poświęcona 100-leciu 
polskiego lotnictwa wojskowego – kategoria  
10-12 lat). 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Urszula Pankowska
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W tym roku ciężar organizacji imprezy spoczął na barkach pracow-
ników Łaskiego Domu Kultury z dyrektorem Adamem Łoniewskim 
na czele. Dwudniowa impreza o odmienionej formule z pewnością 
zainteresowała wielu mieszkańców Łasku i przybyłych gości, bo też 
sprzymierzeńcem organizatorów okazała się piękna słoneczna pogoda.  
Czy odmłodzony Jarmark trafił w gust bywalców tej imprezy, czy 
wszystkie wydarzenia z bogatego programu zasługują na powtrórkę 
w najbliższych latach? – do tego tematu będziemy wracać na łamach 
„Panoramy”.

Inauguracja Jarmarku odbyła się na łaskim rynku. Obwieścił ją wy-
strzał armaty Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Na ustawionej 
tutaj scenie pojawili się liczni goście, których witał burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek z zastępczynią Janiną Kosman, a także miejscy rad-
ni z przewodniczącym Robertem Bartosikiem na czele. Wśród gości 
byli m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, 
starosta Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego  

odMŁodzoNy JARMARK ŁASKI
Powrót do korzeni, dziesiątki imprez, znakomita pogoda

Dawne jarmarki były wielkim wydarzeniem w życiu miast. Prawo do ich organizowania nadawał władca, a ponadto przyciągały nie 
tylko kupców nawet z najodleglejszych krain, którzy wystawiali często egzotyczne towary, ale też wnosili powiew dalekiego świata, 
ponadto pojawiały się trupy teatralne serwujące pasjonujące widowiska. Do tego ważnego wydarzenia sprzed wieków nawiązywał 
tegoroczny XXII Jarmark Łaski odbywający się w dniach 9-10 czerwca.

Gmina Łask złożyła trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, które zostały pozytywnie rozpatrzone. O dofinansowanie ubie-
gały się następujące sołectwa:

Sięganów - na „Unowocześnienie sali w budynku Domu Ludowego 
w Sięganowie”, całkowity koszt zadania 10 200 zł, w tym dotacja 5 000 zł

Remiszew - na „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remisze-
wie”, całkowity koszt zadania 10 500 zł, w tym dotacja 5 000 zł

dotAcJe dlA tRzech SoŁectw

Wrzeszczewice - na projekt „Zapomniane potrawy - międzypokole-
niowe warsztaty kulinarne w sołectwie Wrzeszczewice”, całkowity koszt 
zadania 5 500 zł, w tym dotacja 2 500 zł. 

Mieszkańcy Sięganowa i Remiszewa zaczną realizować swoje zada-
nia od lipca, natomiast warsztaty kulinarne we Wrzeszczewicach zapla-
nowano w październiku. 

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę (24 kwietnia br.) w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2018 
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Jest ona przeznaczona na 
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

 Dowództwo Bazy płk. pil. Tomasz Jat-
czak przejął od p.o. dowódcy ppłk. Rober-
ta Gurzędy. Uroczystość odbyła się zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym, w obecności 
sztandaru 32. BLT. Nowemu dowódcy życzo-
no szczęścia lotniczego i utrzymania jednostki 
na dotychczasowym wysokim poziomie.

Nowy dowódcA 32. Blt

Trzej najważniejsi na płycie lotniska 32. BLT, 
od lewej: ppłk Robert Gurzęda, gen. bryg.  
Jacek Pszczoła i płk pil. Tomasz Jatczak

Płk pil. Tomasz Jatczak przejął 18 czerwca br. dowództwo 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego. Uroczystość ta odbyła się w obecności pododdziałów i licznych gości,  
m.in. przedstawicieli samorządów ziemi łaskiej oraz instytucji i organizacji 
współpracujących na co dzień z wojskiem. 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, w skład 
którego wchodzi łaska Baza, reprezentował dowódca gen. bryg. Jacek Pszczoła.  
Sposród samorządowców gratulacje nowemu dowódcy 32. BLT składali m.in. starosta 
łaski Teresa Wesołowska, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, sekretarz gminy  
Buczek Zenona Romankiewicz, a także wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak.

Obiekt funkcjonuje od 1998 roku i do tej 
pory nie przechodził generalnego remontu. 
Dwie dekady sprawiły, że część wyposażenia 
wymaga wymiany, a wszystko po to, aby po-
prawić funkcjonalność i atrakcyjność pływalni.

Koszt planowanego remontu to 130 tys. zł, 
z czego 80 tys. zł pochodzi z dofinansowania. 
Zaplanowano wymianę zużytego marmoleum 

Płk pil. Tomasz Jatczak jest doświadczo-
nym żołnierzem. Od lutego ubiegłego roku peł-
nił obowiązki szefa szkolenia w 2. SLT, wcze-
śniej był dowódcą pierwszej zmiany Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Kuwejcie, które-
go trzon stanowili żołnierze 32. BLT.

(PO)

PŁywAlNIA doczeKA SIę ReMoNtu w holu pływalni na podłogowe płytki cera-
miczne, wymianę szafek w przebieralniach 
w kompleksie szatniowym damskim i męskim 
wraz z zamontowaniem kabin do przebierania 
oraz wymianę drzwi wewnętrznych, a także 
wymianę zużytej armatury łazienkowej. 

Lifting pływalni zostanie zrealizowany 
w czasie corocznej przerwy konserwacyjnej, 
która potrwa od dnia 18 czerwca do połowy 
sierpnia br.        MJ

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego 
przeznaczyli 4 miliony złotych na 
infrastrukturę sportową w regionie. 
Dofinansowanych zostanie 56 zadań 
inwestycyjnych ukierunkowanych na 
infrastrukturę sportową w naszym 
województwie. Wśród nich znalazła 
pływania w Łasku.



czerwiec 2018 r.

zdANIeM BuRMIStRzA

SUSZa
Minęła dopiero pierwsza dekada czerwca, 

a już nasz kraj zaatakowała susza. Martwią 
się rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, plantatorzy. 
Niestety plony będą niższe. W wielu gminach 
naszego województwa samorządy wprowadzi-
ły zakazy podlewania ogródków i plantacji. 
Znajomy skarży się, że gdy chce się umyć oko-
ło 17, musi wcześniej „nałapać” wody.  W jed-
nym z dużych miast woj. łódzkiego już na 
drugim piętrze jest zbyt małe ciśnienie wody.
Na całym obszarze gm. Łask nie ma tego pro-
blemu. Przeciwnie, my apelujemy o większe 
zużycie wody, bowiem w szczytowych godzi-
nach zapotrzebowanie na wodę wynosi ok.  
400 m3/h, a możemy podać 700 m3. Wyobra-
żam sobie co by było, gdyby nasi mieszkań-
cy mieli „łapać” wodę do popołudniowej czy 
wieczornej ablucji. Warto sobie to uświadomić. 
Ba, sprzedajemy duże ilości wody do produkcji 
betonu w związku z remontem lotniska.

SZcZePIeNIa c.D.
Podsumowując, zgodnie z art. 21 ust. 1 

Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi, lekarz lub 
felczer, króry podejrzewa lub rozpoznaje wy-
stąpienie niepożądanego odczynu poszczepien-
nego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od 
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgło-
szenia takiego przypadku do państwowego po-
wiatowego inspektora sanitarnego.

(…) Odnosząc się do bezpieczeństwa 
szczepionek pod względem składu i jakości, in-
formuję, że szczepionki są najdokładniej kon-
trolowanymi produktami leczniczymi. Przed 
wprowadzeniem na rynek każda seria szcze-
pionki poddawana jest dodatkowym badaniom 
jakościowym przez niezależne od producenta 
państwowe laboratorium kontroli jakości pro-
duktów leczniczych OMCL. (...). W Polsce taką 
rolę pełni Zakład Badania Surowic i Szczepio-

XXII Jarmark Łaski za nami. Program Jarmarku bogaty, myślę, że każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś ciekawego. Tegoroczny Jarmark rozrósł się: obszarowo - od rynku po boisko międzyszkolne 
i plac przy ŁDK, pod względem ilości wystawców (150), sięgnięto także do odległej przeszłości. 
Wszystkim, na czele z dyr. a. Łoniewskim dziękuję za dobrą pracę, zaangażowanie, wysiłek.

nek Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczne-
go – Państwowego Zakładu Higieny.(…).

Nawiązując do poruszanej przez rodziców 
kwestii nieetycznych szczepionek informuję,  
że zgodnie z opisem prezentowanym w analizie 
z prowadzonych w latach 60. XX wieku badań, 
hodowle komórkowe stosowane do wytwarza-
nia szczepionek nie są hodowlami pierwot-
nymi, tj. nie pochodzą bezpośredno z tkanek 
lecz są to linie komórkowe, które wywodzą 
się z pojedynczych komórek. Linie komórkowe 
przechowywane są w banku komórek i pod-
legają ciągłemu odtwarzaniu (namnażaniu). 
Wśród rodziców panuje też mylne przekonanie,  
że w celu pozyskania komórek do produkcji 
szczepionek dokonano aborcji płodów ludz-
kich. Tyle z pisma dyr. Departamentu Matki 
i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. Przypomi-
nam, iż pismo zostało zamieszczone na stronie 
Urzędu Miejskiego www.lask.pl

ROZMaITOścI
Bezmyślny wandalizm kwitnie. Uszkodzo-

no świeżo oddaną fontannę. Kosztem ponad  
3 mln zł prowadzimy kapitalny remont szko-
ły podstawowej w Bałuczu. Jeszcze w czerw-
cu wystąpię do Rady o przeznaczenie kolej-
nych ponad 100 tys. zł na wykonanie także 
tych prac, których potrzeba wykonania ujaw-
niła się w trakcie remontu. Zawsze staram się,  
aby tego rodzaju remonty były pełne i kom-
pleksowe. Kilkanaście dni temu dokonano de-
wastacji mażąc między innymi ściany. Robią to 
podobno 15 – 16 latki. Pytam gdzie są rodzice? 
Czy istotnie jednym nawet szkoła przeszkadza, 
a inni na taki bezmyślny wandalizm są obojęt-
ni? Trzeba znów szukać dodatkowych pienię-
dzy, aby zainstalować monitoring.

Dłuższy czas nie były koszone tereny zie-
lone w pasach dróg wojewódzkich. Niektó-
rzy odpowiedzialnością za taki stan rzeczy 
obarczali mnie. Kolejny raz przypominam,  

że w naszej gminie są drogi wojewódzkie (to 
także dotychczasowe drogi krajowe nr 12 i 14),  
drogi powiatowe i drogi gminne. Każdy za-
rządca odpowiada za stan swoich dróg – w tym 
sprzątanie i koszenie. Nie stać nas na finanso-
wanie zadań innych samorządów, choć woje-
wództwu dofinansowujemy, za zgodą Rady, 
projekty techniczne chodników do Gorczyna 
i od szpitala do ul. Jodłowej. Kolejny raz wy-
stąpiłem do zarządu dróg wojewódzkich o sys-
tematyczne koszenie, a jeżeli to niemożliwe - 
to przynajmniej utrzymywanie widoczności na 
skrzyżowaniach.

Biurokracja kwitnie. Obowiązujące od 
stycznia tego roku nowe prawo wodne bardzo 
utrudniło i przedłużyło sporządzanie projektów 
technicznych dróg. Wybudowanie kolejnego 
przepustu, np. na wjeździe na nieruchomość, 
rowu czy studni chłonnej (gdy nie ma możli-
wości innego odprowadzenia wody z drogi, 
a warunki na to pozwalają budowano studnię 
zbierającą wodę) wymaga sporządzenia opera-
tu wodnoprawnego, a często pozwolenia wod-
noprawnego.

To wydłuża tworzenie dokumentacji  
o 3 czy 4 miesiące, przy czym, jak to zwykle 
u nas bywa, po wejściu nowego prawa były 
różne sprzeczne interpretacje. Niektórych bar-
dzo proszę o zrozumienie tego. Nie wyobrażam 
sobie, abym szanując kogoś, ale i siebie, żądał 
aby druga osoba naraziła się na odpowiedzial-
ność materialną, a nawet karną, byleby spełniła 
moje żądania. Bardzo zdecydowanie odrzucam 
pychę i egoizm tych którzy nie ponosząc od-
powiedzialności, próbują wymusić sprzecz-
ne z prawem działania. Nowe prawo wodne 
w wielu sprawach to nie była dobra zmiana,  
ale obowiązuje i musimy je stosować. Oczy-
wiście opisane problemy dotykają wszystkich 
inwestorów. 
14 czerwca 2018 r.     
  Gabriel Szkudlarek

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Wykonanie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach 
zadania BUDOWa ZBIORNIKa WODNeGO Na RZece PISI zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość zadania - 237 170 zł, wartość dofinansowania (dotacja) - 
189 736 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
monitoring parametrów fizycznych i chemicznych wody ze szczególnym uwzględnieniem analiz związków biogennych oraz BZT5 i ChZT,
monitoring skażenia mikrobiologicznego i toksykologicznego oraz skażenia dioksynami wód,
pełną inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą z uwzględnieniem gatunków chronionych i cennych oraz siedlisk Natura 2000.

PRzy PoMocy 
wFoŚIgw w ŁodzI
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aBSOLUTORIa dla burmistrza Łasku 
i starosty łaskiego – podczas sesji Rada Miej-
ska udzieliła absolutorium burmistrzowi Łasku 
Gabrielowi Szkudlarkowi za realizację budże-
tu 2017 r. Na 21 radnych 17 głosowało „za”, 
1 był przeciwko. Także starosta łaski Teresa 
Wesołowska otrzymała absolutorium za re-
alizowanie zadań budżetowych w ubiegłym 
roku. Podczas sesji Rady Powiatu Łaskiego  
na 17 radnych „za” głosowało 13.

SeSJe RaD – obradująca w końcu czerw-
ca Rada Miejska Łasku zajmowała się m.in. 
problemami oświaty (przekształcenie SP nr 5, 
stypendia socjalne), zmianami w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Bor-
szewic, a także pożyczką z WFOŚiGW w Ło-
dzi wys. 2,3 mln zł, przeznaczoną na budowę 
sieci kanalizacyjnej w Woli Łaskiej i Ostrowie. 
Jeśli idzie o wakacje, w  lipcu i sierpniu obra-
dować będą jedynie komisje. Pierwsza powa-
kacyjna sesja Rady Miejskiej planowana jest 
na 1 września br. W przypadku Rady Powia-
tu, w okresie wakacyjnym nie planuje się sesji, 
zbierać się będą jedynie komisje. Być może se-
sja odbędzie się dopiero w końcówce sierpnia 
lub na początku września br. 

LOTNIKOM bohaterom walk we wrze-
śniu 1939 roku: ppor. obs. Tadeuszowi Sawic-
kiemu i kpr. pil. Brunonowi Ślebodzie poświę-
cono pomnik odsłonięty w lesie k. Gór Prusi-
nowskich (Nadleśnictwo Poddębice) z udzia-
łem dowódcy, kapelana garnizonu Łask oraz 
kompanii honorowej 32. BLT. Odczytano apel 
poległych i oddano salwę honorową.

Na SZTaNDaR 32. BLT 25 elewów 
służby przygotowawczej złożyło uroczyste 
ślubowanie. Pełniący wówczas obowiązki do-
wódcy Bazy ppłk Robert Gurzęda, w obecno-
ści zastępcy dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego płk. dypl. pil. Ireneusza Nowaka 
i rodzin elewów podkreślił, że przysięga woj-
skowa to akt ślubowania najwyższego zobo-
wiązania wobec ojczyzny, będąca okazją do 
poznania piękna sztuki ludowej innych regio-
nów kraju, m.in. Kaszub i ziemi rzgowskiej. 
Widzieliśmy licznych gości z Łasku!

BUcZKOWSKa TRUSKaWKa – ze 
względu na Mundial imprezę zorganizowano 
wcześniej, w tym IV Ogólnopolskie Święto 
Truskawki. Oklaskiwano gorąco m.in. Sylwię 
Grzeszczak, Sławomira i Marcina Dańca. Ba-
wiono się znakomicie. Honorowymi Obywa-
telami Gminy zostali: druh Wojciech Pokora 
i generał Jacek Pszczoła.

PaMIĘTaMY! – 1 czerwca 2016 roku 
odszedł od nas na zawsze przyjaciel Łasku, 
poeta, scenarzysta filmowy, autor książek  
Jarosław Borszewicz. Pozostawił trwały ślad 
w sercach wielu łaskowian.

AURA w czerwcu okazała się niezwykle 
przychylna urlopowiczom i wypoczywającym, 
jednakże długotrwała susza spowodowała 
jednocześnie sporo szkód na polach. Nieste-
ty, zabrakło długotrwałych opadów deszczu,  
za to dawały o sobie znać gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne, co staje się prawidłowością…

GRaTULUJeMY Kamili Rozwalak 
i Martynie Kmiecik z Gimnazjum nr 1 w Ła-
sku zdobycia brązowego medalu w finale wo-
jewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siat-
kówce plażowej.

Niezmiennie w pierwszy weekend lip-
ca w Łasku króluje róża. W sobotę, 7 lipca, 
o godz. 10.30 rozpoczynamy w Łaskim Domu 
Kultury konferencję. Będziemy rozmawiać  
o polskich odmianach róż, a także o roślinach 
im towarzyszących i nie tylko. Gościem spe-
cjalnym będzie pan Gabor Boronkay z Węgier-
skiego Ogrodu Botanicznego w Budateteny 
w okolicach Budapesztu. Zostanie nam zapre-
zentowana piękna kolekcja róż i dowiemy się 
różnych ciekawostek wynikających z prowa-
dzonych tam badań. 

W hollu ŁDK będziemy podziwiać kwia-
ty uprawiane na okolicznych polach. Zostaną 
nam one zaprezentowane w około 100 odmia-
nach i poddane ocenie publiczności. Ponadto 
szkółkarze przygotowują swoje róże do kon-
kursu dla profesjonalistów o puchar przechodni 
Złotej Róży z Łasku. 

Przypominam, że I miejsce i statuet-
kę Złotej Róży wygrała w roku 2017 róża 
wielkokwiatowa odmiana Chopin ze szkółki 
pana Bogdana Papugi, doświadczonego szkół-
karza z Łasku. W bieżącym roku konkurencja 
będzie nie mniejsza niż rok temu. Róże biorą-
ce udział w konkursie profesjonalistów będzie 
można obejrzeć podczas trwania konferencji 
w sali choreograficznej. Również tam odbę-
dzie się konkurs róż dla amatorów. Liczymy na 
duży udział wszystkich miłośników królowej 
kwiatów, którzy mają róże w swoim ogrodzie 
i przyniosą tę najpiękniejszą. Warto wszyst-
kim uczestnikom konferencji  zaprezentować 
różę przez siebie pielęgnowaną i otrzymać na-
grodę. Kwiaty będzie oceniać komisja, której 
przewodniczy prezes Polskiego Towarzystwa 
Różanego. Wystawa wraz z konkursami jest 
w bieżącym roku przygotowywana przez dzia-

zAPRASzAMy 
NA FeStIwAl 
Róż
Zapraszamy na kolejny, 6. już  Festiwal Róż. Nie zmieniamy formuły i dzięki temu 
uczestnicy wiedzą czego mogą oczekiwać. Tym razem również organizatorzy nie zawiodą. 

łające od roku Stowarzyszenie Miłośników Ła-
skiej Róży.

Drugi dzień Festiwalu Róż to oczywi-
ście piknik. Prezentacja róż wyhodowanych 
specjalnie na tę okazję w doniczkach. Ofer-
ta będzie różnorodna (róże rabatowe, pnące 
i parkowe), a każdy z nas może nabyć pięknie 
kwitnący egzemplarz róży do swojego ogrodu. 
Niespodzianką będą wyjazdy na pole różane. 
Będzie można zobaczyć uprawę i zapoznać się 
z różnymi odmianami. Kwitnące pole robi wra-
żenie, zapraszam.

Dobrej muzyki będziemy słuchać na ła-
skim rynku przy różanej herbacie. Wśród wielu 
atrakcji przygotowujemy warsztaty florystycz-
ne. Tym razem prezentowana będzie sztuka wi-
cia wianków z zastosowaniem róż. Przez cały 
dzień na placu 11 Listopada  rozbrzmiewać 
będzie muzyka, a gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół jazzowy Big Band Fabryka Wełny. 20 mu-
zyków i towarzysząca im solistka to znany ze-
spół mający siedzibę w Pabianicach. Rytmicz-
ne, przepełnione elegancją utwory to bardzo 
dobra oprawa dla święta róż. Na zakończenie 
przewidujemy dyskotekę z małymi głośnika-
mi na uszach, tak aby sąsiadowi nie zakłócać 
nocnego spokoju.  Do wyboru uczestnicy będą 
mieć 3 rodzaje muzyki. Oczywiście imprezą 
towarzyszącą będzie, jak każdego roku, parada 
bryczek. Konie i powozy  możemy podziwiać 
na nieco innej trasie. Wszystkie informacje po-
dane są szczegółowo na stronie internetowej 
festiwalu www.festiwalroz.lask.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy, każdy 
znajdzie coś dla siebie. Pogoda gwarantowana. 
Do zobaczenia.            

  Janina Kosman

Uczniowie czytając w jednym momencie 
udowodnili, że dobra lektura może kojarzyć się 
z rozrywką i przyjemnością, a nie z przykrym 
obowiązkiem. Każdy, kto miał ochotę mógł 
miło, bez dorabiania wielkiej filozofii, spędzić 
ten czas czerpiąc radość ze wspólnego obcowa-
nia z książką. Bez przymusu i dla relaksu. Nie-
którzy czytali na głos, inni w milczeniu, a naj-
młodsi wertowali ilustracje. Spotkanie było 

BIlI ReKoRd w czytANIu
Już po raz drugi biblioteki w Bałuczu i we Wrzeszczewicach wraz 
z miejscowymi szkołami przystąpiły do ogólnopolskiej akcji czytelniczej  
pn. „Jak nie czytam jak czytam”, mającej na celu inicjowanie mody  
na czytanie oraz promocję czytelnictwa wśród społeczeństwa. 

także doskonałym momentem, aby w otocze-
niu książek i w towarzystwie kolegów, wymie-
nić się opiniami na temat przeczytanych lektur.

W zeszłym roku rekord w czytaniu w jed-
nym momencie ustanowiło w Polsce 433 532 
uczniów. Mamy nadzieję, że rekord ten zosta-
nie pobity i będzie nas, czytających książki, 
z roku na rok coraz więcej.                

A.W.
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Marek Aulak, a także włodarze okolicznych gmin – sekretarz gminy Bu-
czek Zenona Romankiewicz, wójt gminy Sędziejowice Zenon Kotarski 
i wójt gminy Wodzierady Renata Szafrańska, byli też przedstawiciele in-
stytucji, organizacji i firm ziemi łaskiej.

- Jarmark to połączenie tradycji ze współczesnością – stwierdziła wi-
cemarszałek województwa J. Zięba-Gzik, zwracając jednocześnie uwa-
gę na efektywne w przypadku grodu nad Grabią pozyskiwanie środków 
unijnych. Otwierając dwudniowe święto Łasku, życzyła jednocześnie 
mieszkańcom fantastycznej zabawy. Za dotychczasową współpracę po-
dziękowała mieszkańcom także starosta T. Wesołowska. 

Następnie odbyła się tradycyjna intronizacja króla kurkowego. 
Nową Radę Królewską zaprezentował hetman Łaskiego Bractwa Strzel-
ców Kurkowych Marian Janas: królem kurkowym w wyniku strzelania 
na strzelnicy został Zdzisław Krakowski, pierwszym rycerzem – Jaro-
sław Selwon, zaś drugim rycerzem – Piotr Wojtczyk.

Niezapomnianych wrażeń zgromadzonym na rynku mieszkańcom 
dostarczyła inscenizacja nadania Łaskowi praw miejskich w 1422 roku 
i praw do jarmarku w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Złoty Krzyż ze 
Zduńskiej Woli, a także rozmierzania lokacyjnego miasta (Bractwo Ry-
cerskie Ziemi Sieradzkiej). Dawno sędziwy Łask nie widział tylu rycerzy 
i królewskich dworzan, a przy okazji rycerskiej potyczki, która niegdyś 
była także elementem życia średniowiecznych miast.

Na łaskim rynku stanęły tego dnia liczne stragany, podobnie jak na 
ulicy Narutowicza w rejonie biblioteki publicznej i ŁDK. Na rynku swoją 
najnowszą książkę o tajemnicach Łasku podpisywał autor Andrzej Sznaj-
der, można też było zwiedzić znajdujące się tu muzeum, obejrzeć m.in. 
zabawy plebejskie nawiązujące do życia miasta przed wiekami.

odMŁodzoNy JARMARK ŁASKI
A na tyłach ŁDK w tym dniu podczas pikniku rodzinnego można 

było zobaczyć m.in. pracę dawnego kowala, kucie monet, pokazy alche-
miczne w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej i  rycerskie 
akcesoria, nie zabrakło też toru łuczniczego, turnieju rycerskiego i bi-
twy średniowiecznej, była również biesiada przy ognisku i stare pieśni.  
Na ustawionej tutaj estradzie prezentowały się liczne zespoły artystycz-
ne działające w ŁDK. Tzw. strefa słońcobrania mieszcząca się tego dnia 
w ogrodzie ŁDK przyciągała setki mieszkańców miasta.

W sobotę wieczorem w ramach „(I)grania z ogniem” nie zabrakło 
m.in. rycerskich zmagań i „Pieśni Ognia”, a niejako na finał dnia – kon-
certu Stanisława Soyki.

Niedziela to festiwal kultury ludowej i tradycyjnej, m.in. z turniejem 
sołectw, występami na estradzie laureatów Festiwalu Szkolnych Zespo-
łów Ludowych, pokaz mody, warsztaty Stowarzyszenia Rękodzieła Ła-
skiego „Szuflandia”. Mówiąc krótko dwa dni, dziesiątki różnorodnych 
imprez, pokazów i występów artystycznych, a także handlu. A że aura 
okazała się niezwykle łaskawa – Jarmark przyciągnął wielu mieszkań-
ców Łasku i gości. Była więc dobra zabawa, ale i promocja miasta.

Niedzielny wieczór opanował Spina Hip-Hop Festiwal i świetnie ba-
wiąca się młodzież. Wystąpiły m.in. Dwa Sławy i niezwykle popularny 
wśród młodego pokolenia Quebonafide.

(P) 
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W rzeczywistości na wydarzenie składały 
się dwa rajdy, trwające równolegle - spływ ka-
jakowy oraz rajd rowerowy. Spoiwem wszyst-
kich tras była rzeka Grabia. Organizatorzy 
chcieli przede wszystkim pokazać w trakcie 
rajdów piękno naszego regionu. Impreza ma 
charakter cykliczny. 

Sam rajd jest wyrazem uznania i pamię-
ci dla Tomasza Dronki, który swoją postawą 

II ŁASKI dzIeń PodRóżNIKA 
IM. toMASzA dRoNKI
Dzień Podróżnika organizowany 16 czerwca przez Wojskowe Koło PTTK w Łasku, przy wsparciu 
powiatu łaskiego, był okazją do poznania walorów przyrodniczych naszej okolicy i aktywnego spędzenia 
wolnego czasu. Wydarzenie było formą upamiętnienia Tomasza Dronki, który aktywnie uczestniczył 
w rozwoju turystyki w województwie łódzkim.

Uczestnicy zmagali się z zadaniami  na 
trzech poziomach: I poziom - klasy pierwsze, II 
poziom - klasy starsze z podstawowym zakre-
sem nauczania matematyki,  III poziom - klasy 

tuRNIeJ MAteMAtyczNy 
W I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku 
stowarzyszenie nauczycieli Otwarta 
Pracownia Rozwijania Uzdolnień 
asymptota zorganizowało III Turniej 
Matematyczny dla Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych (6 czerwca br.). Do 
Turnieju zgłosiło się 76 uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych Łasku, Radomska, 
Kleszczowa, Wielunia i Pajęczna.  

starsze  z rozszerzonym zakresem nauczania 
matematyki. Nie dla wszystkich uczniów za-
dania okazały się łatwe, jednak była to znako-
mita możliwość wykazania się swoją wiedzą, 
rozwijania umiejętności i uzdolnień oraz ry-
walizacji. Nagrody zostały ufundowane przez 
Starostwo Powiatu Łaskiego,  I LO w Łasku, 
A. Podwysocką, K. Bednarek, pizzerię Gang 
Leona. Nagrody wręczyła starosta  powiatu 
łaskiego Teresa Wesołowska, a także Czesława 
Knul  - prezes Stowarzyszenia Asymptota i dy-
rektor I LO Małgorzata Ziarnowska.

Wyniki III Turnieju Matematycznego Uczniów 
Szkół Ponadgimnazjalnych:

i działaniami promował nasz region. Jego 
zaangażowanie w rozwój turystyki pozwala 
mieszkańcom nie tylko Łasku, ale także całe-
go regionu, aktywnie poznawać atrakcje i per-
ły turystyczne województwa łódzkiego. To-
masz na pewno podczas tych rajdów patrzył 
na nas z góry i cieszył się, że jego dziedzictwo 
będzie kontynuowane. Jak nikt inny rozumiał 
znaczenie słowa „turystyka”.

POZIOM I
Antoszczyk Anna - I LO Łask  I miejsce
Rakoca Krzysztof - I LO Łask I miejsce
Zawadzka Zuzanna - I LO Łask I miejsce
Jaworska Adrianna - I LO Łask II miejsce
Kraska Karolina - ZS Pajęczno  III miejsce

POZIOM II
Bryl Kamil - I LO Łask I miejsce
Kozłowska Klaudia - ZSP nr 1 w Łasku II miejsce
Wartalska Natalia - ZSP nr1 w Łasku III miejsce

POZIOM III
Klimczak Marta - ZS Pajęczno I miejsce
Kędzierski Dominik - I LO Łask II miejsce
Sobantka Patrycja - ZS  Pajęczno III miejsce.

Tomasz Dronka zmarł po ciężkiej choro-
bie 15 maja 2016 roku. 

Pracował jako naczelnik Wydziału Tury-
styki Departamentu Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Łódzkiego i pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

Marek Krawczyk
wicestrosta powiatu łaskiego
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Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w październiku 2008 
roku. Dziś liczy ponad 200 studentów, współpracowało z nim 120 wy-
kładowców, ponad 20 instruktorów i lektorów. W rodzinnej atmosferze 
rodziły się przyjaźnie, pasje, spełniały się marzenia, wiele osób odkry-
wało na nowo sens życia. Dziś nikt nie wyobraża sobie Łaskiego Domu 
Kultury – bazy i przystani ŁUTW, bez tego nietypowego uniwersytetu 
i studentów.

Mówiono o tym wszystkim 11 bm. podczas jubileuszowego spotka-
nia połączonego z zakończeniem roku akademickiego. Sala ŁDK była 
wypełniona po brzegi. Nie brakło tez gości i sympatyków, którzy gra-
tulowali inicjatywy i dorobku ŁUTW. A jest on olbrzymi, bo słuchacze 
działają w wielu sekcjach, np. malarskiej czy tanecznej, grupie literac-
kiej, uczą się i realizują nowe pasje – od podróży poczynając, a na malar-
stwie kończąc. To w środowisku seniorów jest dziś czymś normalnym, 
a przecież nie zawsze tak było. „Życie jest zbyt cenne, by zajmować się 
tylko jednym – mówi b. senator Andrzej Owczarek – trzeba poszerzać 
horyzonty, doskonalić swoją wiedzę, a na to nigdy nie jest za późno.  

Gratulacje na ręce zarządu na czele z prezesem Aleksandrą Tarnow-
ską złożyli m.in. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, starosta łaski 
Teresa Wesołowska, były senator i działacz społeczny Andrzej Owcza-
rek oraz proboszcz kolegiackiej parafii ks. kanonik Piotr Pirek, a także 
przedstawiciele wielu zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku 
(Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Uniejów, Zduńska Wola). Najlepsze 
życzenia przekazano także od marszałka województwa łódzkiego Witol-
da Stępnia.

10-lecIe ŁASKIego 
uNIweRSytetu 
tRzecIego wIeKu
Społeczeństwo starzeje się, tak jest w wielu rozwijających 
się krajach. Dlatego w latach siedemdziesiątych XX wieku  
we Francji narodził się pierwszy uniwersytet trzeciego wieku, 
dwa lata później – w Warszawie. To był strzał w dziesiątkę!

Jubileusz stał się doskonałą okazją nie tylko do podsumowań,  
ale i podziękowań dla wielu osób współpracujących z ŁUTW. 14 osób 
uhonorowano przyznaniem zaszczytnego tytułu Przyjaciela Łaskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, m.in. Lidię Berner, Magdalenę Binkow-
ską, Feliksa Dębkowskiego, Andrzeja Owczarka, Gabriela Szkudlarka, 
Elżbietę Wojtacką-Ślęzak i Jacka Wójtowicza.

Jak na jubileusz przystało, był tradycyjny polonez w brawurowym 
wykonaniu słuchaczy ŁUTW, nie zabrakło też koncertu w wykonaniu 
młodych aktorów z Łódzkiego Teatru Piosenki z popularnym Michałem 
Wieczorkiem i wspólnego śpiewania. Urodzinowy tort i toasty stanowiły 
zwieńczenie spotkania w ŁDK. A potem były też długie rozmowy, wspo-
mnienia i snucie planów na przyszłość, bo seniorzy wbrew stereotypom 
są wciąż aktywni i twórczy, o czym można się było przekonać choćby 
oglądając opasłe tomy kroniki czy wydaną z okazji jubileuszu książeczkę.

25 września br. rozpocznie się nowy rok akademicki. Już dziś życzy-
my studentom ŁUTW nowych inicjatyw i doświadczeń, gratulujemy też 
dotychczasowego dorobku. Trwaj Uniwersytecie!

(P)
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Budżet gminy Buczek na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą z 28 grudnia 2016 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały 
się następująco: dochody 20.709.841 zł, wydatki 22.690.488 zł. 

Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dochodów zwiększono 
do kwoty 21.552.633,70 zł, tj. o kwotę 842.792,70 zł, natomiast wydatki 
zwiększono do kwoty 23.892.714,54 zł, tj. o kwotę 1.202.226,54 zł.

Wykonanie planu dochodów: dochody ogółem w kwocie 
21.597.666,30 zł, co stanowi 100,2% planu, w tym: dochody bieżące 
w kwocie 20.418.462,30 zł, co stanowi 99,92% planu, dochody majątko-
we – w kwocie 1.179.204,00 zł, co stanowi 105,58% planu.

Wykonanie planu wydatków: wydatki ogółem w kwocie 22.997.206,68 zł, 
co stanowi 96,25% planu. w tym: wydatki bieżące w kwocie 17.866.777,65 
zł, co stanowi 95,30% planu, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – w kwo-
cie 5.130.429,03 zł, co stanowi 99,71% planu.

Wśród wydatków inwestycyjnych gminy w wykonanej kwocie 
5.130.429,03 zł zawierają się: 

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek,  
ul. Wygwizdów, Główna, Pieńki – 625.712,75 zł

– budowa systemu e-usług w gminie Buczek – 14.511,60 zł
– zakup pompy do wody – 12.095,42 zł
– zakup zestawu inkasenckiego do programu „Woda” – 9.532,91 zł
– przebudowa drogi gminnej w Szadku na długości  

1500 m – 805.010,39 zł
– zakup sprzętu drogowego – pług i rozsiewacz do piasku – 20.113 zł
– fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 3.000 zł

ABSolutoRIuM zA 2017 RoK
Na XXXIII Sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu  
6 czerwca br., Rada udzieliła wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu 
absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. 

– fundusz Wsparcia Policji – 3.950,38 zł
– dotacja dla OSP Brodnia na zakup motopompy – 15.400 zł
– dotacja dla OSP Czestków na zakup samochodu specjalistycznego 

– 180.000 zł
– dotacja dla OSP w Woli Buczkowskiej – projekt rozbudowy budyn-

ku strażnicy – 20.000 zł
– zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla SP w Czestkowie – 

13.851,38 zł
– przedszkole na medal – 154.692,60 zł
– dotacja dla podmiotu leczniczego – 10.000 zł 
– rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obo-

jętne w miejscowości Brodnia Górna – 231.938,27 zł
– dotacje na budowę studni – 2.000 zł
– dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 76.000 zł
– budowa hali sportowej z zapleczem – 2.932.620,33 zł.

Budżet roku 2017 zamknął się kwotą (nadwyżką) – 940.540,46 zł 
stanowiącą wolne środki z lat ubiegłych, które zasilą budżet roku następ-
nego. 

W 2017 r. zaplanowano rozchody w kwocie 361.566,08 zł z tytułu 
spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina Buczek nie posiada kredytów banko-
wych. Gmina Buczek posiada pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 2.379.549,92 zł, kwota ta w  50% zo-
stanie umorzona po spłaceniu 50% zobowiązania. 

Już od wczesnych godzin rannych tłum-
nie zapełniło się boisko szkolne, gdzie odbyło 
się oficjalne powitanie oraz składanie życzeń. 
Szczególnie gorąco dyrektor szkoły powitała 
miłych gości. W imieniu uczniów ze SOSW 
w Łasku Ewelina Słomczyńska złożyła na ręce 
dyrektor serdeczne podziękowania za zapro-
szenie na piknik.

 Na spragnionych zabawy uczniów czekało 
moc atrakcji - dmuchańce, na których można 
było wyszaleć się do woli. Amatorzy doznań 
sportowych mogli sprawdzić się w konkuren-
cjach zręcznościowych. Zwolennicy bardziej 
spokojnych zabaw mieli możliwość wykazać 
się swoją kreatywnością, tworząc piękne, ko-
lorowe rysunki kredą na placu przed szkołą.  
Na łasuchów czekał popcorn, wata cukro-
wa oraz smakołyki w sklepiku prowadzonym 
przez rodziców. Rada Rodziców przygotowa-
ła również dla wszystkich uczestników festy-
nu smakowity poczęstunek - kiełbaski z grilla 
oraz soki. Należy podkreślić, że większość tych 

dzIeń dzIecKA w czeStKowIe
Na dzień 30 maja br. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w czestkowie czekali 
z zapartym tchem. Właśnie wtedy odbył 
długo wyczekiwany piknik z okazji Dnia 
Dziecka. W tym roku po raz pierwszy 
uczestniczyli w nim zaproszeni goście - 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Łasku.

atrakcji fundowała Rada Rodziców, za co nale-
żą się serdeczne podziękowania.

 Tradycyjnie zaszczyciła nas swoją obec-
nością Ochotnicza Straż Pożarna z Czestkowa,  
na którą zawsze możemy liczyć. Chętni ucznio-
wie mogli spróbować swoich sił w posługiwa-
niu się wężem strażackim, obejrzeć samochód 
oraz sprzęt, który używany jest m.in. do gasze-
nia pożarów.

Zaproszeni goście miło spędzili z nami 
czas, byli pod wrażeniem oglądając salę gim-

nastyczną (której im bardzo brakuje), nawiąza-
ły się także pierwsze przyjaźnie, które, mamy 
nadzieję, będą kontynuowane.

Piękna pogoda, moc atrakcji, znakomita 
atmosfera oraz uśmiechnięte dziecięce twa-
rze pozwalają sądzić, że był to dla wszystkich 
niezapomniany dzień, który długo będziemy 
wspominać.      

Z.B.
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Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po-
trzebują działań pozytywnie wpływających na prawidłowe funkcjonowa-
nie społeczne, poznawcze, ruchowe i językowe, dlatego wymagają sto-
sowania specjalnej organizacji nauki – treści, metod i warunków pracy.

Szkoła Podstawowa w Czestkowie zapewnia takim uczniom zajęcia 
rewalidacyjne prowadzone w sposób innowacyjny, ciekawy i multime-
dialny. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają moż-
liwość korzystania z nowoczesnych technologii. W szkole prowadzony 
jest trening funkcji wykonawczych na interaktywnej podłodze zwanej 
magicznym dywanem oraz system nauczania K-FIRST – konsola sen-
soryczna. 

„MAgIczNe” zAJęcIA 
w PodStAwówce
w czeStKowIe 
Od zawsze priorytetem Szkoły Podstawowej w czestkowie 
był i jest wszechstronny rozwój psycho – fizyczny uczniów.  
By jak najlepiej wspierać ten rozwój, dyr. agnieszka Badowska 
zakupiła innowacyjne, wykorzystujące najnowocześniejsze tech-
nologie informatyczne, urządzenia. 

Koniec sportowego roku szkolnego to okres podsumowań,  
ale i ostatnich startów. czerwiec to miesiąc szczęśliwy dla uczniów 
SP w Buczku. Na początku miesiąca podczas rozgrywek 1/2 finału 
województwa łódzkiego w piłce siatkowej plażowej uczniowie 
Michał Warzywoda, Hubert Żak i Dawid Rasowski zajęli  
III miejsce (ci sami uczniowie zajęli też III miejsce w półfinałach 
wojewódzkich w rozgrywkach halowych).  

SPoRtowe SuKceSy

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Budowa systemu 
e-usług w gminie Buczek” dofinansowanego z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Unijne dofinansowa-
nie wynosi 60% kosztów wymiany wszystkich wodomierzy. Mieszka-
niec nie będzie już musiał udostępniać punktu wodomierzowego w celu 
jego odczytu, bowiem nastąpi to zdalnie. W ramach zadania planowa-
ne jest również stworzenie internetowej platformy e-usług w zakresie 
świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. udostępnienie 
wartości odczytu przez internet, e-rejestracja zgłoszeń, historia płatności, 

W gminie Buczek trwa wymiana wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z modułem radiowym. Obecnie inwestycja 
realizowana jest w miejscowości Kowalew. Wymiana zakończyła się już w miejscowościach: czestków F, czestków B, czestków 
Osiedle, Dabrówka, Grzeszyn, Gucin, Sowińce, Strupiny, Malenia, czarny Las. 

wyMIANA wodoMIeRzy

Do finału wojewódzkiego gier zabaw został zakwalifikowany zespół 
dziewcząt i chłopców z SP Buczek, finał odbył się na Orliku w Buczku 
w czasie IV Święta Truskawki. 

Największy jednak sukces odniosły tenisistki stołowe: Zuzanna  
Niciak i Marta Holak, które również w czerwcu zagrają w Rawie Mazo-
wieckiej w Finale Mistrzostw Polski. Uczniom życzymy sukcesów spor-
towych i wesołych wakacji.                     a.Z.

e-usługa zdalnego odczytu, elektroniczna umowa, publikacja warunków 
pracy zakładu i możliwości przyłączenia, e-płatność (e-powiadomienia 
faktura, e-płatność, e-monit). 

Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie go-
spodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie 
komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców z e-usług. 
Wartość projektu wynosi 633 575,80 zł, natomiast kwota dofinanso-
wania to 385 880,40 zł. Przewidywane zakończenie realizacji zadania  
to październik 2018 r.

Magiczny dywan, to interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwi-
czeń, gier i zabaw ruchowych. Rozwija u dzieci: dużą motorykę, koor-
dynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji. 
Wszystkie proponowane w urządzeniu zadania, dzięki nowoczesnemu, 
wychodzącemu naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci programo-
wi, są niezwykle ciekawe, rozwijają myślenie logiczne, kreatywność, 
umożliwiają pracę w grupie oraz, co bardzo ważne, aktywność fizycz-
ną. System nauczania K-FIRST, to konsola sensoryczna współpracująca 
z komputerem, z czujnikiem temperatury, pomiaru dźwięku oraz odle-
głości. Rozwija umiejętność koordynacji ręka - oko, rozumienie ze słu-
chu, kreatywność, myślenie, liczenie i segregowanie. Program ten sty-
muluje ogólny rozwój, poszerza zakres słownictwa, pozwala na pozna-
nie wielu zagadnień w formie atrakcyjnej zabawy. Jest przeznaczony dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Zarówno system modułowy K-FIRST, jak i trening interaktyw-
ny magiczny dywan, pozytywnie wpływają na funkcjonowanie dzieci 
z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, m.in. zespołem Aspergera, afazją czy niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim. Systematyczna praca z tymi dziećmi z wy-
korzystaniem powyższych urządzeń daje widoczną poprawę w funkcjo-
nowaniu społecznym, jak i w rozwoju poznawczym. 
     

K.P.
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Wreszcie nastąpił ostatni etap ponad dwuletnich przygotowań. 
Ponieważ większość absolwentów obecnej Szkoły Podstawowej  
(do niedawna gimnazjum) kontynuuje naukę w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Zelowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ła-
sku, postanowiono zaprosić te szkoły do wspólnej inicjatywy. Razem 
opracowano dokumentację zawierającą opis projektów edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły. Przeprowadzono dwa konkursy międzysz-
kolne. Jeden na logo wydarzenia, a drugi na pytanie do astronauty.  
Ze względu na duży pogłos sali gimnastycznej, przewidywaną dużą 
liczbę uczestników (ok. 150) oraz ograniczenia techniczne systemu 
nadawczo-odbiorczego, wydarzenie zorganizowano w dwóch salach. 
Konieczne było zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia, systemu rzut-
ników multimedialnych, monitorów, kamer oraz systemu do transmisji  
na żywo w internecie. Do chwili napisania tego tekstu, filmy  
o wydarzeniu na Youtube obejrzało ponad 4 tys. internautów.

Na dzień 26 kwietnia o godzinie 12.52 NASA wyznaczyła termin 
łączności. Przez około 10 minut krótkofalowcy próbowali nawiązać łącz-
ność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Nikt nie odpowiadał. Poja-
wiły się obawy, że to jakiś problem ze sprzętem zainstalowanym w szko-
le, ale inni krótkofalowcy w Polsce również nie słyszeli ISS’a. Kilka  
połączeń telefonicznych obecnego na wydarzeniu mentora ARISS Euro-
pe dr Armanda Budzianowskiego (znak krótkofalarski SP3QFE) i poja-
wiła się nadzieja, że za 92 minuty będzie jeszcze szansa na ponowną pró-
bę łączności. Pomimo wczytania aktualnych danych TLE (parametrów 
położenia satelity na orbicie), rozpoczęto wywoływanie stacji znacznie 
wcześniej, aby wykorzystać maksymalnie zasięg radiowy, ponieważ  
pojawiła się kolejna obawa. Poprzedni przelot ISS w stosunku  
do położenia Buczku na kuli ziemskiej był pod kątem 41 ° (elewacji), 
a kolejny tylko 10 ° i to w najwyższym punkcie, czyli tuż nad horyzontem  
(od zachodu do południowego wschodu). Dzięki niemalże profesjonal-
nie przygotowanym systemom nadawczo-odbiorczym, w głośnikach  
zabrzmiał nagle wyraźnie i głośno głos Rickiego Arnolda (znak krótko-
falarski KE5DAU). Uczniom udało się zadać wszystkie 15 pytań i uzy-
skać na nie odpowiedzi. Uczniowie pytali między innymi, co się stanie 
jeśli któryś z astronautów nagle poważnie zachoruje, jak spawają metale,  
jak kontaktują się z rodziną i inne.

Łączność ta była przeprowadzona dzięki programowi ARISS (Ama-
teur Radio on the International Space Station – radioamatorzy na Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)). Są to krótkofalowcy - wolon-
tariusze pośredniczący pomiędzy agencjami kosmicznymi (NASA, 
ESA, JAXA, Ruskosmos) i szkołami chcącymi nawiązać taką łączność.  
Są dwie możliwości – bezpośrednia (sprzęt nadawczo-odbiorczy znajduje 
się w szkole) i poprzez telemost (szkoła przy pomocy telefonu konferen-
cyjnego łączy się z naziemną stacją krótkofalarską, a ta z kolei łączy się 
radiowo z ISS). Przeprowadzona łączność 26 kwietnia była 19. zrealizo-
waną z terenu Polski i jednocześnie 11. przeprowadzoną bezpośrednio. 

ISS to największy sztuczny satelita zbudowany przez człowieka,  
na którym od 2000 roku nieprzerwanie przebywają ludzie (3 -6 osób). 
Krąży po orbicie oddalonej od powierzchni Ziemi ok. 400 km, nachylo-
nej do równika pod kątem 51°, czyli pomiędzy 51 równoleżnikiem pół-
nocnym (środek Polski) i 51 równoleżnikiem południowym z prędkością  
ok. 27 tys. km/h. Elementy, z których jest zbudowany, mają masę  
(na powierzchni Ziemi) ok. 450 ton, a po zmontowaniu w przestrzeni 
kosmicznej stacja zajmuje powierzchnię większą niż pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej. Na jego pokładzie przeprowadzane są badania 
naukowe z wykorzystaniem mikrograwitacji, promieniowania kosmicz-
nego, próżni, wahań temperatury i innych, w tym badania związane  
z długim przebywaniem człowieka w kosmosie.  

Krótkofalarstwo to hobby interdyscyplinarne, dość technicz-
ne i rozwijające wszechstronnie. Wielu porównuje je z CB-radiem,  
ale to tak jakby zrównać możliwości telefonu stacjonarnego ze smartfonem.  
W powyższym wydarzeniu brali udział krótkofalowcy z powiatu łaskie-
go: Maciej Wszesiak SQ7MWJ – mieszkaniec Łasku, uczeń Technikum 
Elektronicznego w Zduńskiej Woli (transmisja na żywo w internecie, 
moderowanie stron społecznościowych); Aleksandra Pokorska SQ7ALX 
– uczennica ZSO w Zelowie (administrowanie fanpage na Facebo-
oku, nawiązywanie i zakończenie łączności z ISS); Krzysztof Pokorski  
SQ7IQA - inicjator i główny organizator wydarzenia. Ola i Krzysztof 
(tata z córką), to mieszkańcy Buczku – aktywni krótkofalowcy, którzy 
szczerze namawiają do zainteresowania się niezwykłym i wciąż rozwi-
jającym się hobby. 

SPotKANIe z AStRoNAutą 
W kwietniu  br.  na dachu Szkoły Podstawowej w Buczku pojawiły się nietypowe anteny.  To krótkofa-
lowcy z sekcji łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji „JUPITeR” przy elektrowni Bełchatów zbu-
dowali system nadawczo-odbiorczy, aby za jego pomocą bezpośrednio połączyć się radiowo z przelatu-
jącą nad Polską Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS.  
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W wyniku głośnej medialnie nowelizacji 
prawa wodnego, które wywołało wiele zmian 
i niejasności, znowelizowano również ustawę 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporzą-
dzenia wykonawcze. Jednocześnie powołano do 
życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, które przyjęło kompetencje w zakre-
sie zarządzania gospodarką wodną w Polsce. 
Kolejną ważną zmianą jest zmiana procedur 
w zakresie zatwierdzania cen wody i ścieków. 
Odebrano kompetencje kontrolne i weryfika-
cyjne burmistrzom, wójtom oraz zatwierdzają-
ce radom miast. Weryfikacja i zatwierdzenie no-
wych taryf odbywa się na szczeblu centralnym 
przez PGW Wody Polskie. W przypadku Łasku 
ceny zatwierdza RZGW w Poznaniu. Taryfy 
zostały opracowane zgodnie z rozporządze-
niem ministra gospodarski morskiej i żeglugi 
śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdze-
nie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. Procedura weryfikacyjna taryf 
zakończyła się wydaniem pozytywnej decyzji 
nr PO.RET.070.56.2.KS zatwierdzającej tary-
fy w dniu 7.05.2018 r., która została opubliko-
wana na stronie biuletynu informacji publicz-
nej w dniu 29.05.2018 r., wchodząca w życie 
w dniu 6.06.2018 r. Nowy cennik dostępny na 
stronie www.mpwik-lask.pl

Taryfa obejmuje wszystkie koszty, jakie są 
związane z obsługą systemu wodociągowo–ka-
nalizacyjnego z nastawieniem na ideę zrówno-
ważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Idea zmian przepisów pra-

wa wodnego to między innymi wprowadzenie 
opłat za korzystanie z wód wszystkim podmio-
tom czerpiącym pożytki z dobra naturalnego. 
W zakresie sektora wod.-kan. oprócz istnieją-
cych opłat zmiennych za wydobycie wody i od-
prowadzanie ścieków do ziemi oraz wód wpro-
wadzone zostały dodatkowe opłaty stałe. 

Kolejnym ważnym czynnikiem cenotwór-
czym to koszty energii oraz usług obcych oraz 
materiałów eksploatacyjnych, których koszty 
ostatnio znacznie wzrosły. Znacznym kosztem 
obciążającym obecnie każdego pracodawcę 
są kłopoty pracownicze, a co się z tym wiąże 
rosnące koszty pracy w Polsce. Jednak plano-
wany wzrost tych kosztów w taryfie opiera się 
na założeniach wskaźnikowych przyjętych na 
przyszłe lata zgodnie z projektem ustawy bu-
dżetowej. 

Jednak najbardziej cenotwórczymi koszta-
mi, które powodują znaczny wzrost cen ście-
ków, są te związane z obsługą finansową po-
wstającej inwestycji. Mimo wyjątkowo wyso-
kiego dofinansowania środkami unijnymi pro-
jektu (34,8 mln PLN), na zabezpieczenie pozo-
stałej części środków (udział własny przedsię-
biorstwa – 19,8 mln PLN) Spółka uruchamia na 
preferencyjnych warunkach pożyczkę inwesty-
cyjną w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Koszty inwestycji w taryfie to między innymi 
obsługa finansowa pożyczki oraz wzrost kosz-
tów amortyzacji nowo powstającego majątku 
wytworzonego przy znacznym udziale środków 
europejskich. Po 2020 roku majątek Spółki 
zwiększy się o ponad 54 mln PLN. Poboczne 
koszty inwestycji, które znajdą się w taryfie,  

to również: podatek od nieruchomości oraz 
koszty umieszczenia urządzeń (sieci kanaliza-
cyjnej) w pasach dróg publicznych jako urzą-
dzenia nie związane z funkcjonowaniem dróg 
zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Realizacja projektu to między innymi in-
nowacyjne rozwiązania na oczyszczalni ście-
ków: pozyskanie biogazu z osadów ścieko-
wych, produkcja energii cieplnej i elektrycznej 
na potrzeby obiektu oraz optymalizacja proce-
sów sterowania minimalizująca koszty obsługi 
oczyszczalni, a przede wszystkim to zapew-
nienie oczyszczania ścieków zgodnie z prze-
pisami, co pozwoli na uniknięcie potężnych 
kar finansowych za przekroczenia pozwolenia 
wodnoprawnego. Rozbudowa systemu kanali-
zacyjnego, to zwiększenie ilości korzystających 
użytkowników, co powinno zmniejszać koszty 
jednostkowe oczyszczania ścieków. Mam na-
dzieję, że to ostanie tak wysokie wzrosty cen 
ścieków w naszej gminie, a realizacja inwesty-
cji w przyszłości zminimalizuje koszty, jakie 
musi ponosić przedsiębiorstwo związane z nie-
zawodnym świadczeniem usług w zgodzie ze 
środowiskiem naturalnym oraz przepisami pra-
wa.
  Mariusz Sowiński

prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o. 
w Łasku

PS 
W dniu 19.06.2018 r. Spółka otrzymała ko-

respondencję od dostawcy energii elektrycz-
nej o wzrostach kosztu zakupu energii o blisko 
30%. Energia stanowi, niestety, dość istotny 
koszt wchodzący m.in. w wysokość ceny wody 
i ścieków…

Nowe ceNy wody I ŚcIeKów
Inwestycja „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” dofinansowana 
środkami z Funduszy europejskich w wysokości blisko 34,8 mln PLN cieszy i rośnie w naszych oczach. Zamierzenia inwestycyjne, 
które powstały w 2013 roku, stały się faktem. corocznym faktem jest również regulacja cen wody i ścieków, która jaka by nie była 
zawsze będzie budzić kontrowersje. Skąd podwyżki cen wody i ścieków w Łasku?

Realizacja dofinasowanego ze środków Unii europejskiej projektu nabiera tempa. Kluczowa inwestycja, jaką jest 
oczyszczalnia ścieków w Łasku realizowana jest na coraz większym obszarze zajmowanym przez pracującą mocno 
wysłużoną ponad trzydziestoletnią oczyszczalnię. Jak to pogodzić?

PRAce Idą NAPRzód 

Budowa nowych obiektów powoli wypiera wysłużone elementy sta-
rej oczyszczalni. Na ukończeniu są prace konstrukcyjne reaktorów bio-
logicznych, osadnika wstępnego oraz wtórnego. Równocześnie powstaje 
budynek technologiczny obsługujący nowo budowane obiekty oraz roz-
począł się montaż rurociągów technologicznych. Przystąpiono także do 
rozpoczęcia fundamentów komory fermentacyjnej osadu, budynku sito-
piaskownika oraz stacji koagulantu. Prace są zgodne z przyjętym harmo-
nogramem i nie wykazują większych opóźnień.

Oczyszczalnia to nie wszystko co obejmuje projekt. Jednocześnie 
trwają prace na zadaniu nr 2 związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w zielonej dzielnicy Kolumna, realizowane przez firmę BINŻ S.A. z Beł-
chatowa. Ambitny plan firmy obecnie realizowany jest zgodnie z założe-
niami harmonogramu: kanalizacja powstała już w ul. Spokojnej, Swoj-
skiej, Sadowej, Sandomierskiej, Świerkowej, Toruńskiej oraz Sosnowej.

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, prace powinny zakończyć się 
w listopadzie tego roku (3 miesiące przed deklarowanym terminem).  
Jednocześnie miło nam poinformować, iż firma BINŻ S.A. wygra-
ła również przetarg na zadaniu nr 5 - budowa kanalizacji sanitarnej  

Oczyszczalnia – osadnik wtórny. W tle reaktor biologiczny,  
budynek technologiczny, osadnik wstępny 13
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BIBlIoteKA I MuzeuM NA JARMARKu ŁASKIM
W sobotę, 9 czerwca br., podczas Jarmarku Łaskiego na 
muzealnym podwórzu odbyły się warsztaty czerpania papieru dla 
dzieci. czym jest papier czerpany? Historia mówi, że wynalazcami 
papieru byli chińczycy ok. III w p.n.e. Był to właśnie papier 
czerpany. Przez wieki proces jego wytwarzania stanowił wielką 
tajemnicę, która została rozwiana w europie dopiero w okresie 
średniowiecza. Ręczne wykonywanie papieru praktykowane 
było przez długie lata, aż w końcu XVIII wieku zaczęto stosować 
maszyny papiernicze. Uczestnicy warsztatów przystąpili zatem 
do stworzenia swojego własnego papieru, a następnie za pomocą 
wysuszonych roślinek mogli ozdobić wykonaną kartkę. 

„Celem nauki pisania w szkole powszechnej jest wyuczenie dzieci 
pisma pięknego, tj. wyraźnego i kształtnego. Nauka pisania, jak każda 
inna, powinna kształcić i wychowywać. Ma ona ćwiczyć nie tylko rękę 
i oko, ale kształcić także umysł (…), budzić zamiłowanie do piękna, tak-
tu, czystości i porządku, a w końcu ma wpływać na wyobraźnię i zmysł 
estetyczny”.

To hasło z podręcznika Stefana Tatucha „Nauka pisma użytkowego 
i ozdobnego” wydanego we Lwowie w 1927 roku. Z trudną, ale jakże 
piękną sztuką pisania zmierzyli się uczestnicy warsztatów kaligraficz-
nych jakie odbyły się w muzeum niedzielnym popołudniem. Zajęcia po-
prowadził Jacek Pacholski z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii. Początkują-
cy kaligrafowie poznali nie tylko kroje pisma, ale także różne narzędzia 
do wykonywania liter, analizując zależności między pismem a narzę-
dziem.

Nie mogło zabraknąć Biblioteki Publicznej w Łasku również  
na „Słońcobraniu”, gdzie w pierwszy dzień Jarmarku Łaskiego, w pro-
mieniach słońca, uprzyjemniano czas najmłodszym. W naszej „Strefie 
Dziecka” można było przenieść się w niezwykły świat origami i wycza-
rować niepowtarzalne kompozycje z kół – kolorowe rybki, biedroneczki 
czy ptaszki. Dodatkową atrakcję stanowiły gry bez prądu, czyli przeżywa-
jące drugą młodość „planszówki”. Dzieci testowały swój bystry wzrok, 
refleks i czujny umysł grając w „Fun Farm”, „Dobble” czy „Tempo”.  
Na łaskim „Słońcobraniu” zaprezentowano tylko nieliczne gry plan-
szowe, jakie biblioteka posiada w swojej ofercie, po więcej zapraszamy  
do łaskiej książnicy. 
    arkadiusz cieślak, agnieszka Wachowska

Patrycja jest tegoroczną maturzystką i jak 
sama mówi, w jej życiu pojawia się wiele 
zmian. Nie lubi marnować wolnego czasu, dla-
tego też, zawsze stara się spędzić go aktywnie 
i w dobrym towarzystwie. Na zewnątrz to pew-
na siebie, zorganizowana młoda kobieta, która 
chce osiągnąć w życiu jak najwięcej i zawsze 
dąży do wyznaczonych celów. Mimo wszystko 
w środku jest wrażliwą dziewczyną o ogrom-

nym sercu, potrafiącą docenić i cieszyć się 
z małych rzeczy.

Laureatki gali oraz cztery zdobywczynie 
tzw. dzikich kart będą reprezentować Łódzkie 
na półfinałach wyborów Miss Polonia, które 
odbędą się na początku lipca w Warszawie.  
Za Patrycję trzymamy oczywiście mocno kciuki. 

MJ
Fot. Magdalena Michalak portfolio

wIceMISS z ŁASKu
Gala konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2018 odbyła się 17 czerwca br. 
na rynku Manufaktury. Podczas finału 21 dziewcząt zaprezentowało się w kolekcji 
sukienek koktajlowych, kostiumach kąpielowych, kolekcji sportowej i casualowej oraz 
sukniach ślubnych i wieczorowych. Decyzją jury upragnioną koronę i tytuł zdobyła 
Natalia Zawiślak. Pierwszą wicemiss została łaskowianka Patrycja Woźniak, a tytuł 
drugiej wicemiss powędrował do Magdaleny czech.

PRAce Idą NAPRzód 

Budowa kanalizacji w dzielnicy Kolumna

w ul. Widawskiej i Zachodniej w Łasku. Tam 
rozpoczęcie prac planowane jest na paździer-
nik tego roku. Zadanie nr 4 – budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Ostrowie zgodnie z deklaracją 
wykonawcy firmą PPH EKOIŻBUD z Piotr-
kowa Trybunalskiego, powinna rozpocząć się 
w lipcu tego roku i potrwać do czerwca 2019 r.  
Do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze realizacja 
zadnia nr 3 zakładająca bezwykopową moder-
nizację głównych kolektorów kanalizacji sani-
tarnej w mieście. Roboty planowane są dopie-
ro na lata 2019 – 2020 i poprzedzone zostaną 
ogłoszeniem zamówienia publicznego. Jednym 
z największych obecnie problemów to kosz-
ty robót budowlanych, które w ostatnim roku 

wzrosły znacznie nawet o ponad 50% w sto-
sunku do lat ubiegłych. Nasze zadanie inwe-
stycyjne na dziś po rozstrzygnięciu pięciu klu-
czowych zamówień publicznych bilansuje się 
finansowo w kosztach całościowych projektu. 

Śledzenie bieżących postępów robót za-
chęcamy na profilu faceebokowym MPWiK 
Sp. z o.o. w Łasku: https://www.facebook.com/
MPWIKLASK/, gdzie zamieszczamy wiele cie-
kawych zdjęć z realizacji inwestycji i informuje-
my o utrudnieniach na poszczególnych ulicach,  
na których wykonywane są roboty. 

Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

w Łasku
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Dzieło łaskowianina prezentowane było 
m.in. w ŁDK i Klubie 32. BLT aktualnie wisi 
na ścianie w domu łaskowianina. Czy nie po-
winno trafić do łaskiego muzeum, by mogli je 
oglądać turyści odwiedzający placówkę?

Pan Włodzimierz wciąż rzeźbi. Wiele jego 
prac zobaczyć można w dobrońskim Parku 

Gminnym, inne rzeźby powstają na zamówie-
nie prywatnych odbiorców. Artysta tworzy je 
najczęściej w pracowni urządzonej na strychu 
starego domu, słuchając ulubionej muzyki lub 
zerkając na ekran telewizora. Oto kilka naj-
nowszych rzeźb łaskowianina.  
           (er)

BedNAReK wcIąż RzeźBI

Dobrze wiemy, jak ważna jest zieleń miejska i jak bardzo podnosi ona 
komfort życia. Oazy spokoju pośród blokowisk są nie do przecenienia, 
dlatego cieszymy się, że Ogródek Jordanowski przeżywa swój mały re-
nesans. Niedawno pojawiły się w nim nowe nasadzenia, alejki i oczy-
wiście fontanna. Niestety miały już miejsce pierwsze akty wandalizmu. 
Niepokój budzi też nieodpowiedzialne zachowanie niektórych mieszkań-
ców...

To od nas zależy, jak będziemy dbali o fontannę. Pamiętajmy,  
że woda w niej nie nadaje się do picia i kąpieli. Nie wpuszczajmy do niej 
psów i nie myjmy tam rowerów.

MJ

NASzA FoNtANNA 

Projekt zakłada półroczną współpracę między szkołami w Pol-
sce, Ukrainie, Rumunii, Armenii, Wielkiej Brytanii i Grecji.  
Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń między uczniami  
i nauczycielami na portalu eTwinning, który umożliwia współpra-
cę ze szkołami europejskimi. Uczniowie angażują się we wszystkie 
działania przez co przełamują barierę mówienia w języku angielskim.  
W ramach projektu uczniowie m.in. prowadzą wideokonferencje, 
uczestniczą w międzynarodowych konkursach artystycznych i wiedzo-
wych, oglądają filmy oraz czytają książki dotyczące  I. Sendlerowej  
oraz J. Korczaka, poznają swoje prawa poprzez gry i zabawy.
      KP

„PIątKA” w MIędzyNARodowyM PRoJeKcIe
Od listopada 2017 r. uczniowie kółka języka angielskiego ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku realizują 
międzynarodowy projekt mający na celu poszerzenie wiedzy  
na temat ich praw oraz życia i działalności Ireny Sendlerowej 
oraz Janusza Korczaka. Nad projektem honorowy patronat 
roztoczył rzecznik praw dziecka.

Włodzimierza Bednarka z Łasku nie musimy przypominać bliżej mieszkańcom grodu 
nad Grabią, jako że jego rzeżby od lat mogą oglądać na różnych wystawach. Kilka 
lat temu furorę zrobiła płaskorzeźba „Bitwa pod Grunwaldem” o wym. 220x90 cm 
wykonana przez artystę rzeźbiarza amatora według słynnego obrazu Jana Matejki. 
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Tomik „Znaleźć” to niezwykle dojrzały 
poetycki przekaz przemyśleń i doznań autora.  
Ponad pół setki utworów pochodzących z róż-
nych okresów twórczości, zebranych w tym to-
miku nie tylko zaskakuje, ale i prowokuje do re-
fleksji niekiedy bardzo gorzkich, choć ostatecz-
nie optymistycznych. Jak życie doświadczonego 
poety, który z niejednego pieca jadł chlebuś i po-
trafi na nie patrzeć z perspektywy obcej wielu 
śmiertelnikom. Tym razem zbiorek pozbawiony 
jest rubasznych wierszyków, którymi w ostat-
nich latach karmił nas Ryszard Wasilewski, za 
to pełno w nim rozterek człowieka doświadczo-
nego przez życie, który u kresu ma coraz więcej 
wątpliwości i zadaje za dużo pytań.

SzuKAJący R. wASIlewSKI
Ukazała się kolejna książka poety z Ko-
lumny, satyryka i aforysty – Ryszarda  
Wasilewskiego. Podobnie jak kilka wcze-
śniejszych tomików utwory uzupełniają 
znakomite rysunki pabianiczanina Sławo-
mira Łuczyńskiego.

xxx
którejś jesieni
odrobimy niechciane lekcje
w szkole której nakazano
ilu nauczyć
a ilu dobrze wytresować

by potem
już nie grzęznąć w strachu
mieć z sobą kod dostępu
do rozpędzonych dni
po których ledwie zmierzcha

Warto wierzyć poecie, bo wbrew pozorom 
jest niezwykle szczery w swych wyznaniach, 
jak choćby w wierszu „Zawsze tutaj”, gdy 
z goryczą kwituje swój stosunek do miejsca ży-
cia tu i teraz:

(…)chcę żebyś była
choćby krok przede mną
na tej samej drodze

w tym samym kierunku

choć nigdy nie umówię się z Tobą
na milczenie
to jeśli będziesz potrzebowała
tylko modlitwy
na mnie nie licz

ożeż Ty Ojczyzno 

I jeszcze na zakończenie fragment wiersza 
„Moje miasteczko”:

moje miasteczko
kołysane w ramionach
pachnie żywicą
i poezją

tu wciąż się pną 
dostojne pnie 
grzywami chcą dotykać gwiazdy 
a roztańczone 
w łagodnym rytmie wiatrów
otulą ciepłe gniazda ptaków

  (P)Okładka najnowszej książki R. Wasilewskiego

Reprodukcje ilustracji  
Sławomira Łuczyńskiego  

znajdujących się w książce 
Ryszarda Wasilewskiego

Nasze dzieci i młodzież, które jadą z nami na urlop, też należy otoczyć 
opieką. My, dorośli, jadąc na urlop sami potrzebujemy odreagowania po 
miesiącach pracy i często zapominamy o zasadach bezpiecznego wypo-
czynku. Będąc nad morzem czy jeziorami pamiętajmy, aby nie wchodzić 
do wody zbyt mocno rozgrzani słońcem lub po spożyciu alkoholu. Będąc 
w górach pamiętajmy, aby poruszać się po wyznaczonych szlakach i za-
kładać odpowiednie obuwie. Dzieci, które pozostają z rodzicami na wsi 
i pomagają w pracach polowych, nie należy obarczać nadmiernymi obo-
wiązkami, im też należy się odpoczynek przed nowym rokiem szkolnym. 

BezPIeczNe wAKAcJe
Zaczyna się okres wakacyjny, dzieci i młodzież wysyłamy na zorganizowane wyjazdy wraz z rówieśnikami, zadbajmy wszyscy 
o ich bezpieczeństwo. Sprawdzajmy środki transportu, jakimi będą jechać na zorganizowane wakacje, aby podróż była 
bezpieczna. Wyposażmy je w odpowiedni sprzęt zależnie od tego czy spędzają czas w górach, czy nad wodą. Przestrzegajmy 
o zagrożeniach, jakie na nich czyhają ze strony rówieśników czy dorosłych.

Wszystkie atrakcje czekają na nas tego lata, starajmy się z nich korzy-
stać rozważnie bez zbędnej brawury i tylko od nas zależy nasze bezpie-
czeństwo i naszych bliskich. Czas urlopów i wypoczynku niech przebie-
ga w miłej i przyjaznej atmosferze, zwiedzajmy nowe miejsca poznając 
ciekawych ludzi, niech ten czas spędzony będzie bez zbędnych stresów 
i nieprzewidzianych sytuacji.

Danuta Rychlik 
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
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W założeniach programowych festiwal ma służyć idei propagowanej 
przez wielkiego mecenasa kultury - prymasa Jana Łaskiego, przybliżając 
szerokiej publiczności non profit dzieła muzyczne poruszające się za-
równo po obszarach sacrum, jak i profanum.

Letni festiwal otrzymał podtytuł „Przenikanie”, albowiem naszym 
celem jest pokazanie różnych wpływów na muzykę klasyczną, jej prze-
platanie się z innymi gatunkami muzycznymi, uleganie wpływom folk-
loru, różnorodnym stylom i sposobom kształtowania ekspresji piękna.

Oferta programowa tegorocznego festiwalu to rodzaj migotliwej mo-
zaiki, w której obok dawnych i współczesnych dzieł religijnych pojawią 
się operowe i salonowe śpiewy Stanisława Moniuszki oraz żołnierskie 
pieśni i piosenki. Zabrzmią arie i duety złotej ery operetki, utwory na-
znaczone folklorem południa Europy, brzmienia klezmerskie i tanga. 
Usłyszymy dźwięki muzyki chińskiej w klasycznym i tradycyjnym uję-
ciu wykonywanej na oryginalnych instrumentach. Będziemy gościć ar-
tystów wyspecjalizowanych w tych gatunkach muzyki z ośrodków mu-
zycznych Łodzi, Warszawy, Krakowa i Kalisza oraz Niemiec i Chin.

1 lipca „śpiewy Pana Stanisława”- wieczór arii i pieśni Stanisława 
Moniuszki z okazji nadchodzącego Roku Moniuszkowskiego
Wykonawcy: soliści Teatru Wielkiego i Muzycznego w Łodzi: Sylwia 
Strugińska - sopran, Krzysztof Marciniak - tenor, Grzegorz Szostak - 
bas, Jolanta Gzella - mezzosopran, akompaniament - Danuta Antoszew-
ska (fortepian)
8 lipca „Muzyka herbacianych pól”
Wykonawcy: Man Li Szczepańska - fortepian (Chiny), Anna Krysztofiak 

FeStIwAl w ŁASKIeJ KolegIAcIe
Już po raz drugi centrum Idei ku Humanizmowi przy współpracy z agencją artystyczną cODa organizują w lipcu i sierpniu 2018 r. 
cykl koncertowy pod nazwą „Muzyka w XVI-wiecznej kolegiacie”. Letni festiwal kierowany jest do mieszkańców miasta i regionu oraz 
wypoczywających w okolicznych miejscowościach letników. Do decyzji stworzenia kolejnego cyklicznego wydarzenia festiwalowego 
skłoniła organizatorów właśnie sama publiczność, która tłumnie gromadziła się w ubiegłym roku na wszystkich koncertach.

- tradycyjne instrumenty chińskie: erhu, zhonghu, guzheng, hulusi, śpiew
15 lipca „Muzyka klezmerska z różnych epok i stron świata”
Wykonawcy: „Accorient Klezmer Band” (Kalisz) w składzie: Arkadiusz 
Hylewski - skrzypce, Marek Maciejewski - klarnet, Hieronim Bartczak - 
akordeon, Katarzyna Wieczorek - śpiew
22 lipca „Przeboje muzyki oratoryjnej”
Wykonawcy: Martha Wryk (Niemcy), Jakub Garbacz - organy
29 lipca „Organy i pieśń w przestrzeni sacrum”
Wykonawcy: Marta Chorzyńska - organy (Niemcy), Martyna Kasprzyk-
-Peralta - mezzosopran 
5 sierpnia „Tanga świata”
Wykonawcy: zespół „Al Tango” (Warszawa), Piotr Rafałko - śpiew
12 sierpnia „Gdy piosenka szła do wojska”
Wykonawcy: kwartet wokalny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Pol-
skiego w Warszawie
19 sierpnia „Słońce zamknięte w dźwiękach Południa”
Wykonawcy: Zespół Muzyki Dawnej „Finesis Trio” (Kraków) w skła-
dzie: Katarzyna Puch - sopran, Małgorzata Włodarczyk - lutnia, gitara 
klasyczna, Paulina Tkaczyk - klawesyn
26 sierpnia „Z Wiednia do Paryża i Budapesztu” - koncert operet-
kowy

Wykonawcy: Anna Kutkowska-Kass, Jolanta Bobras, Romuald Spy-
chalski, Maciej Markowski (soliści teatrów muzycznych Łodzi i Warsza-
wy). Zespół pod kier. Adama Manijaka

M. Binkowska

Uwieńczeniem zajęć była impreza ,,Przedszkolak – Europejczy-
kiem”. Każda z grup przedstawiała przygotowany program artystyczny. 
Były wiersze, piosenki i tańce pochodzące z różnych krajów europej-
skich. Na zakończenie imprezy każda z grup otrzymała nagrody pozy-

PRzedSzKolAKI PozNAwAŁy euRoPę
W Przedszkolu Publicznym nr 4 im ,,Leśne Skrzaty” w Łasku w dniach 7-11 maja realizowano cykl zajęć pod hasłem ,,Przedszkolak 
mały europejczyk”. Dzieci poznawały wybrane kraje europejskie. Określały ich położenie na mapie europy. Poznawały stolice, flagi, 
zwyczaje i ciekawostki kulinarne. Każda grupa organizowała gazetkę tematyczną pt. ,,Migawki z podróży po europie”. Przedszkolaki 
w formie plastycznej przedstawiały zabytki, kulturę wybranego kraju europejskiego. 

skane z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 11 maja był 
dniem otwartym dla gości. Na imprezę przybyli licznie rodzice. 

Przedszkole uczestniczyło w V Ogólnopolskich Dniach Otwartych 
Funduszy Europejskich w Łasku. Dzieci z grupy ,,Jagódki” zaprezen-
towały taniec ,,Wiosenna Poleczka”, a dzieci z grupy ,,Muchomorki” 
przedstawiły ,,Taniec Hiszpański”. 

 
                    Dorota Łubisz

elżbieta Zalewska
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PRzedSzKolAKI PozNAwAŁy euRoPę

Po złożeniu hołdu obrońcom ojczyzny pod 
pomnikiem w centrum Sędziejowic i otwarciu 
rajdu przez zastępcę wójta Mirosława Potasia-
ka w trasę wyruszyło ponad 50 rowerzystów. 
Trasa wiodła przez Kozuby, Podule, Rembie-
szów, Woźniki, Pstrokonie aż do Strońska. Rolę 
przewodników pełnili pracownicy Sieradzkich 
Parków Krajobrazowych Międzyrzecza Warty 
i Widawki. Prezentowali walory przyrodnicze 
terenu parków, rzek oraz walory historyczne. 
Szczególnie ciekawym i pełnym emocji oka-
zał się wjazd do Strońska oraz przejazd po 
wzgórzach do Belenia, w kierunku schronów 
bojowych z okresu II wojny światowej, a tak-
że punktów widokowych na starorzecze Warty. 
Właśnie tam spotkaliśmy się z przedstawicie-
lem Koła Rowerowego „WAGANT” z Siera-
dza, a redaktor „Dziennika Łódzkiego” uwiecz-
nił rajdowiczów na zdjęciach. 

W starym parku, uczestnicy rajdu podzi-
wiali najstarsze drzewa rosnące nieopodal ko-
ścioła romańskiego z XIII wieku, którego hi-
storię przedstawił ks. wikary ze strońskiej pa-
rafii. Na płaskowyżu, z którego rozciągał się 
wspaniały widok na dolinę Warty, odbyły się 

100 lAt NIePodlegŁoŚcI - 
BIBlIoteKA NIePodlegŁeJ

Pod takim hasłem odbywał się w tym roku VII Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany 19 maja br. przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach. Partnerami rajdu byli: gmina Sędziejowice, Nadleśnictwo Kolumna, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 

„odjazdowe konkursy”. Nagrody, ufundowane 
przez Nadleśnictwo Kolumna, trafiły do rąk 
właścicieli najsprawniejszych rowerów, naj-
ładniejszych  oraz najmniejszych jednośladów, 
które oceniała fachowa komisja wyłaniając 
zwycięzców. 

Po zapaleniu zniczy pod pomnikiem boha-
terów poległych w wojnie obronnej, ze Stroń-
ska rajd wyruszył do gościnnych Kustrzyc. Tam 
czekał na rowerzystów pyszny posiłek przygo-
towany przez sołectwa Kustrzyce i Sobiepa-

ny, a organizatorzy rajdu wręczyli wszystkim 
uczestnikom dyplomy, medale, puchary i wie-
le nagród. Całodzienny trud zrekompensowała 
satysfakcja z osiągniętego celu – dotarcia do 
mety i integracja uczestników. 

Już teraz zapraszamy na kolejny rajd 
w maju 2019 roku.

Beata Magdziak
dyrektor GBP 

Przy znakomitej pogodzie uczestnicy spo-
tkania dobrze się bawili, prezentując jedno-
cześnie swoje umiejętności muzyczne i pla-
styczne. Mogli również skorzystać z propo-

7 czerwca br. w środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach odbył  
się XX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Integracja – Sędziejowice 
2018”. W spotkaniu udział wzięło 14 placówek – środowiskowych domów samopomocy 
oraz domów pomocy społecznej z województwa łódzkiego. 

JuBIleuSzowA INtegRAcJA 

zycji zabaw grupy animatorów. Było również 
spotkanie z psem – terapeutą, które zapewnili 
pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli. 
Nie lada atrakcją dla uczestników spotkania 
była propozycja Grzegorza Królickiego z Fir-
my Usługowej „Bazyl” z Tarnowa. Pod jego 
czujnym okiem, z zachowaniem wszelkich za-
sad bezpieczeństwa, każdy chętny amator jaz-
dy mógł zasiąść za kierownicą prawdziwego 
samochodu z literką L i choć przez chwilę 
poczuć się jak prawdziwy kierowca. 

Tego dnia wśród przybyłych byli przedsta-
wiciele powiatowych i  gminnych władz samo-

rządowych z wójtem gminy Jerzym Kotarskim 
na czele, a także ksiądz kan. Dariusz Chlebow-
ski – proboszcz parafii Sędziejowice, rodzice, 
opiekunowie i przyjaciele. 

agnieszka Papuga
kierownik śDS
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Już od wczesnych godzin porannych na 
stadionie gminnym w Sędziejowicach trwa-
ły przygotowania do ostatniego meczu sezonu 
2017/2018. GKS Sędziejowice podejmował 
w nim LZS Chrząstawa i potrzebował zaledwie 
punktu, żeby zapewnić sobie pierwsze miejsce 
w tabeli i upragniony awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. 

gKS SędzIeJowIce AwANSowAŁ do KlASy A
Gminny Klub Sportowy Sędziejowice 
w meczu kończącym sezon pokonał LZS 
chrząstawa 5:0 i zapewnił sobie zwycięstwo 
w rozgrywkach i awans do a klasy.

Gospodarze nie zawiedli oczekiwań kibi-
ców. Już w pierwszej minucie gry wynik spo-
tkania otworzył Dominik Wojna. Szybko zdo-
byte prowadzenie pozwoliło GKS ułożyć grę 
pod swoje dyktando. W 15. minucie drugie 
trafienie dla gospodarzy zanotował Adrian Kar-
bowiak. Mimo przewagi gospodarzy, w pierw-
szej połowie więcej bramek już nie padło. Po 
zmianie stron podopieczni Sylwestra Pawłow-
skiego powiększali swoją przewagę. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Na listę strzelców 
wpisali się jeszcze Adrian Urbaniak, Damian 
Karbowiak i Piotr Kozłowski. 

Otwarcia pikniku dokonał zastępca wójta Mirosław Potasiak wraz 
z dyr. GOK Grzegorzem Brożyńskim i Zbigniewem Kosakowskim z Fo-
rever Young. Imprezę zainaugurowała tradycyjnie parada ponad 300 mo-
tocyklistów przemierzających gminę przez Sędziejowice, Żagliny, Osiny, 
Korczyska, Siedlce, Podule, Sobiepany, Brzeski i Sędziejowice-Kolonię. 
Po powrocie odbyły się pokazy akrobatyczne jednośladów. Prym wiodła 
sędziejowicka grupa motocyklowa Forever Young, która przyjęła i ugo-
ściła pasjonatów motocykli z całej Polski. 

W przeglądzie zespołów uczestniczyły następujące grupy muzyczne: 
„Brawo”, „Faraon”, „Alians”, „Czaders” i „Event”. W Festiwalu Ciast 
swoje pyszności polecał Zakład Piekarniczo-Cukierniczy J. A. Bartoszka 
z Widawy oraz sołectwa: Grabia, Lichawa i Sobiepany, zasługując na przy-
znane nagrody w postaci sprzętu AGD. Dziękujemy drużynie harcerskiej 
„Szczęśliwi Pechowcy” działającej przy GOK, za zbiórkę charytatywną na 
rzecz Anny Salety „Budzimy Anię” oraz za animację dla najmłodszych. 

W dniach 18-26 maja br. odbył się też plener malarski zorganizowany 
przez dyrektora GOK Sędziejowice. Dwanaście pań, wywodzących się 
z różnych zawodów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Plastyków Amato-
rów w Łodzi podczas tygodniowego pobytu w Sędziejowicach stworzy-

 PIKNIK SędzIeJowIcKI
Już po raz czwarty w Sędziejowicach odbył się Piknik Motocyklowy, Prezentacje Zespołów Rozrywkowych oraz Festiwal ciast. 
Tegoroczna impreza została wzbogacona o I Otwarte Mistrzostwa w armwrestlingu. Organizatorami pikniku była gmina Sędziejowice, 
Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach i Grupa Motocyklowa Forever Young. 

ło blisko 30 prac w technikach: olejnych, akrylowych, akwarelowych,  
rysunkowych. Inspiracją do obrazów były m.in. okoliczne pejzaże nad 
Grabią, dworek w parku przy ZSR i sędziejowicki kościół.

W zabezpieczeniu pikniku uczestniczyli policjanci z KPP w Łasku, 
strażacy ochotnicy z OSP całej gminy, a obsługę medyczną zapewnił kie-
rownik GOZ Marek Mroczek. Patronat medialny wydarzenia objął Grze-
gorz Wdowiński MAGwideofilm. 

Organizatorzy dziękują sponsorom: BK BUSINESS - Łask, Anna 
Mroczek, Colorfield - Marcin Stępniewski, Fotoklub Pabianice, Marwis - 
Komis samochodowy Łask, P.H.Z. Filipowski, Grene - Sieć sklepów Rol-
niczo - Technicznych Buczek, Sklep Wielobranżowy Kranik - P. Kran-
kowscy Sędziejowice, „Tom-Kor” S.J. Sędziejowice, Over Group - Paweł 
Toborowicz, Stanisław Gosiewski – Łask, - Stacja Paliw AGA w Dobrej, 
RID - R. Kapiczyński, D. Kapiczyński S. J. Widawa, Cukiernia Bartoszek 
Widawa, Alma Bonbons Sędziejowice, Gminna Spółdzielnia Sędziejowi-
ce, LBS w Zduńskiej Woli oddział Sędziejowice. 

Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział, zapraszając  
na V Piknik sędziejowicki w maju 2019 roku.

GOK Sędziejowice

Obok awansu drugim wydarzeniem było 
pożegnanie z czynnym uprawianiem sportu 
grającego prezesa Pawła Buczkowskiego. Pre-
zes opuścił boisko po pierwszej połowie meczu 
poprzez szpaler utworzony przez zawodników. 
Otrzymał pamiątkową tarczę od kolegów z za-
rządu oraz gromkie brawa od licznie zgroma-
dzonej publiczności. 

Po końcowym gwizdku arbitrów rozpoczę-
ło się wielkie świętowanie.  

GKS Sędziejowice
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gKS SędzIeJowIce AwANSowAŁ do KlASy A

Przedsiębiorcy z gminy Widawa zaintere-
sowani samorozwojem lub rozwojem swoich 
pracowników mieli możliwość na miejscu za-
czerpnąć informacje, jak inwestować w kadry 
i rozwój ich kompetencji. Jednocześnie z po-
mocą doradców podróżujących camperem Re-
gio Strefy mogli wypełnić i złożyć wniosek 
o dofinansowanie wybranych szkoleń, kursów 
lub usług doradczych. Dofinansowanie wyno-
si 80% wysokości budżetów szkoleniowych 
firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem 
własnym MŚP) na pracownika. Środki przeka-
zywane w formie bonów rozwojowych można 
wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradz-
two oraz studia podyplomowe znajdujące się 
w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.
strefarozwoju.lodz.pl. Bony są przekazywane 
w formie elektronicznej i posiadają własne nu-
mery ID. Jeden bon ma wartość 60 zł i uprawnia 
do skorzystania z 1 godziny usługi szkolenio-
wej lub 0,5 godziny usługi doradczej.

Strefa RozwoYou jest kolejnym projektem 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skie-
rowanym do przedsiębiorców z naszego woje-
wództwa. Spółka w swojej ofercie ma również 

cAMPeR RegIo StReFy w wIdAwIe
Z inicjatywy wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz skarbnika gminy Piotra Wołosza  
8 czerwca br. do Widawy dotarł camper Regio Strefy. Jest to mobilne centrum doradcze projektu Strefa  
RozwoYou realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę ekonomiczną w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jego zadaniem jest wsparcie finansowe dla 
pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego.

obsługę procesu inwestycyjnego oraz możli-
wość skorzystania ze znacznych ulg podatko-
wych.

Program uruchomiono z myślą o przed-
siębiorcach, którzy potrzebują wsparcia przy 
przystąpieniu do projektu, bowiem zwiększenie 

liczby regionalnych beneficjentów, którzy dzię-
ki dofinansowaniu zyskają wyszkoloną kadrę, 
przełoży się nie tylko na rozwój konkretnych 
przedsiębiorstw, ale również na rozwój całego 
regionu.

 Katarzyna Kałuża



20 czerwiec 2018 r. W I D A W A

Dzięki pozyskanym na mocy tej umowy 
środkom z Ministerstwa Sprawiedliwości dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z  gminy Widawa zostanie zakupiony sprzęt 
za łączną kwotę 80 718,00 zł. 99% tej kwo-

BędzIe Nowy SPRzęt
W dniu 7 czerwca br. wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk wraz skarbnikiem gminy elżbietą Plutą  
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi podpisali umowę na powierzenie realizacji 
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Wiele wrażeń dostarczyły dzieciom rozgrywki sportowe oraz wspól-
ne zabawy ruchowe przy najnowszych przebojach muzyki tanecznej 
i dziecięcej. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw z animatora-
mi czuwała pani dyrektor i nauczyciele poszczególnych grup. O święcie 
dzieci pamiętał również wójt Michał Włodarczyk, który przybył na uro-
czystość, złożył dzieciom gorące życzenia z okazji ich święta, poczęsto-
wał słodyczami oraz uczestniczył w kilku rozgrywkach sportowych, ba-
wiąc się wspólnie z dziećmi. Dzieci choć zmęczone, ale radosne i szczę-
śliwe wróciły do przedszkola, gdzie czekał na nie smaczny obiad. 

Dzieci z oddziału zamiejscowego w Brzykowie swoje święto uczci-
ły 12 czerwca br., ich również czekało wiele atrakcji. Dzień Dziecka 
w Brzykowie połączono ze świętem mamy, babci i dziadka, było to za-
tem Święto Rodziny. Dzieci przygotowały występy i życzenia dla swo-
ich bliskich. 
    K. Partyczyńska

ŚwIęto PRzedSzKolAKów
Przedszkolaki z Widawy obchodziły Dzień Dziecka na stadionie gminnym we wtorek 5 czerwca br. Z wielką 
radością uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez zaproszonych anonimatorów. Do wspólnej zabawy z chustą 
animacyjną, twisterem, bączkami do walki sumo zachęcała ich myszka Miki. 

Dziesiąty czerwca tego roku okazał się 
sprzyjać takiemu przedsięwzięciu, pomyślna 
aura pozwoliła korzystać przybyłym gościom 
z licznych przygotowanych dla nich atrakcji. 
Imprezę rozpoczął wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk, który życzył zebranym miłej za-
bawy. 

Na scenie wystąpiła grupa z Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Dąbrowie Wi-
dawskiej w bajce „O przebiegłym zielonym 
kapturku i biednym wilku”. Następnie zapre-

FeStyN  Rodz I NNy
Jak co roku, w miesiącu czerwcu, Gminny Ośrodek Kultury w Widawie zorganizował dla okolicznych mieszkańców Festyn Rodzinny. 

ty pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości.  
W ramach pozyskanych środków dla jednostek 
OSP zostaną zakupione m.in. torby ratowni-
cze, pilarki do drewna, rozpieracz ramieniowy, 
agregat prądotwórczy oraz inny drobny sprzęt.

Do podpisania umowy doszło dzięki stara-
niom wójta Michała Włodorczyka oraz zastęp-
cy skarbnika Piotra Wołosza. 

Magda Ochocka

zentowali się uczestnicy zajęć w GOK Wida-
wa: grupa taneczna „Wesołe Nutki” oraz liczni 
soliści, którzy pod opieką pani Blandyny Ci-
szewskiej przygotowali bardzo ciekawy reper-
tuar. 

Po części artystycznej  prowadzący spo-
tkanie, dyrektor GOK w Widawie Kamil Ku-
dzin oddał przybyłych w ręce Fauna Satyra 
i szczudlarzy z grupy animacyjnej „Teatr na 
co dzień”. Zabawie nie było końca. Animato-
rzy aktywowali dzieci i dorosłych do licznych 

konkursów jak chodzenia na szczudłach, ska-
kanie grupowe przez skakankę czy porusza-
nie się zsynchronizowane w foliowym tunelu 
zwane gąsienicą i konkurs plastyczny. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się wielkie 
bańki mydlane, malowanie buziek i zwie-
rzaki z balonów. Przez cały czas trwania im-
prezy, dzieci mogły bezpłatnie korzystać z 
dmuchańców: zjeżdżalni i basenu z kulkami.  
Nie zabrakło też łakoci.  

   Kamila Michoń
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O godz. 11 około 50 osób zebrało się pod 
nowo powstałą tablicą historyczną na skwerku 
przy PKP. Na spacer dotarli goście z Łodzi, Pa-
bianic i Sieradza, byli oczywiście także miesz-
kańcy naszej gminy. Po krótkim wprowadzeniu 

ŚlAdeM dAwNych PeNSJoNAtów
12 maja odbył się pierwszy, z planowanych kilku, spacer po Kolumnie. Jego ideą było odnalezienie, nazwanie i omówienie (historii, 
budowy, poprzednich właścicieli) dawnych pensjonatów i domów letniskowych w Kolumnie. 

Pisarz okazał się świetnym mówcą i z zapałem opowiadał o swoim 
warsztacie pisarskim. Zdradził tajemnicę pozyskiwania materiałów do 
książek (archiwa IPN, listy, wywiady, akta sądowe) oraz przybliżył wiele 
ciekawych anegdot z życia swoich bohaterów. Czytelnicy dowiedzieli 
się, jak i gdzie rozpaczał Daniel Olbrychski po rozstaniu z Marylą Ro-
dowicz, co pisały o sobie nawzajem Zofia Nałkowska i Maria Dąbrow-
ska, a także ile kobiet kochał Ryszard Kukliński. Dużo uwagi poświęcił 
swojej najnowszej książce – „Zbrodnie z namiętności”, ukazującej histo-
rie najsłynniejszych zbrodni z szaleńczym uczuciem w tle. Wspomina 
w niej m.in. znanego oraz lubianego piosenkarza, Andrzeja Zauchę i jego 
tragiczną historię miłosną, która różni się znacznie od tej znanej nam ze 
świata mediów. 

SŁAwoMIR KoPeR w ŁASKu
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek spotkała czytelników Biblioteki Publicznej w Łasku miła niespodzianka – gościł tu bowiem 
jeden z najpopularniejszych autorów książek historycznych – Sławomir Koper. 

wycieczka ruszyła w teren - czekała ją ponad 
3-kilometrowa trasa, 3 godziny ciekawostek 
i informacji o Kolumnie, które przekazywał 
zaprzyjaźniony z „Zieloną Kolumną” Wojciech 
Pardała z Politechniki Łódzkiej. Wiedza jaką 

zgromadził na temat zabudowy letniskowej za-
skakiwała spacerowiczów przy każdym z oma-
wianych obiektów. Uczestnicy dowiedzieli się 
na przykład, że w drewniaku przy ul. Komuny 
Paryskiej 14 na parterze mieścił sklep, a pro-
wadziła do niego furtka umiejscowiona w rogu 
działki. Spacerowicze usłyszeli, kto zaprojek-
tował budynki, kim byli właściciele, jakie na-
zwy nosiły przed wojną. 

W spacerze uczestniczył też przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Kolumna, który opowie-
dział o działalności tej instytucji oraz o tym 
jak ważne jest sadzenie nowych drzew - so-
sen, modrzewi, buków. Na koniec uczestnicy 
otrzymali ulotki i naklejki „I love Kolumna”. 
Słowa podziękowania należą się W. Pardale 
za poprowadzenie spaceru i cenne informacje. 
Prosimy o śledzenie naszych stron, kolejne 
spacery są już planowane. Stowarzyszeniu bę-
dzie niezmiernie miło, jeśli informacje zostaną 
przekazane dalej, zwłaszcza osobom, które nie 
zaglądają na facebooka. Liczymy, że zobaczy-
my się już wkrótce na kolejnym tego typu wy-
darzeniu.

Stowarzyszenie Zielona Kolumna
Fot. Marcin Dybalski

Spotkanie było niezwykle interesujące, o czym świadczy dyskusja 
z pisarzem oraz liczne pytania zadawane przez czytelników. Wszystkich 
miłośników twórczości Sławomira Kopra zapraszamy do Biblioteki Pu-
blicznej w Łasku po jego najnowszą książkę, a pozostałych - do zapozna-
nia się z dorobkiem literackim pisarza. 

Do spotkania doszło dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Łodzi oraz Instytutowi Książki, odbyło się ono w ramach programu 
„Tu Czytamy. Dyskusyjne Kluby Książki”. 

                                                                                                                                 
A.W.
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Dokument o wymiarach 40x32 cm po roz-
łożeniu, u góry na pierwszej stronie ma wydru-
kowane godło rosyjskie z dwugłowym orłem 
oraz dwujęzyczną cenę dokumentu. Duży znak 
wodny na obu kartkach przedstawia godło car-
skie, napisy „gierbowaja bumaga – papier pod 
stempel”, dwujęzycznie - rok 1854 i cenę, a to 
wszystko w prostokątnym obramowaniu.

Przekazana przez p. Ryszarda Łuczaka 
umowa jest jednym z najstarszych dokumen-
tów w muzealnych zbiorach. Bardzo dzięku-
jemy za ten cenny dar. Darczyńca zadał sobie 
dużo trudu, by odczytać jego treść. Udało mu 
się to prawie w 100%. 

Przytaczamy tekst, zachowując oryginalną 
pisownię.

„Działo się w Łasku dnia 7 listopada 1854 r. 
Stanąwszy osobiście Marcyanna Krayszewska 
zażądała pożyczki od Ignacego Cicheckiego 
złotych piętnaście No.15 ato na pochów swego 
ojca która żadnego nie miała funduszu przez 
trzy zastawy ktoren to ogród wypuszcza w za-
staw J. Cicheckiemu leżący między ogrodami 
na wschód od strony Gembalskiego na zachód 
od strony Rendeckiego na rok jeden poczyna-
jąc od daty dzisiejszej gdyby nie była w stanie 
zwrócić zastawu w czasie oznaczonego termi-
nu to Cichecki ma prawo trzymać na drugi rok 
a to da oddanie pieniędzy na co się podpisanie 
przy świadkach +++ Marcyanna Krayszewska 
Świadkowie Karol Rapczyński, Balcer Klem-
rzyński Marcyanna Krayszewska dobrała do 
tego rewersu Dp 5 przy świadkach Benadykt 
Rapczyński Janina Brańska”.

hIStoRyczNy doKuMeNt
Na początku tego miesiąca archiwum Muzeum Historii Łasku wzbogaciło się o wyjątkowy dokument sprzed 164 lat. 
Sporządzono go w języku polskim, dość ładnym, ale mało czytelnym charakterem pisma. Jest to umowa pożyczki 
zawarta w 1854 roku pomiędzy Marcjanną Kraszewską a Ignacym cicheckim. 

„Działo się to w Łasku dnia 17 listopada 
1855 r. Stanąwszy Marycanna Kraszewska 
zarządała pożyczyć od Walentego Wesołego 
złop. Dwadzieścia pięć na wykupienie ogro-
du od Ignacego Cicheckiego……..i…… któren 
to ogród wypuszcza Walentemu Wesołemu na 
lat trzy. Ogród ten leży na wschód od strony 
Gebalskiego na zachód od strony Rędeckiego 
leżący począwszy od dnia 17 listopada 1855 
do dnia 17 listopada 1858 roku gdyby nie była 
w stanie ………tej zastawy w czasie oznaczo-
nym ………Trzy lata……Walenty Wesoły Trzy-
mać będzie bez żadnego wynagrodzenia. Na 
co się przy świadkach podpisuje Marycanna 
Kraszewska Świadkowie Jakub Łukaszewicz 
Antoni Meler. 

Na ten gront dobrała Marycanna Kray-
szewska dziś od p. Walentego Wesołego złotych 
sześć, groszy dwadzieścia dziewięć na pogrze-
banie zwłok zmarłego brata Jakóba Krayszew-
skiego w obecności Burmistrza miejscowego 
których odebranie niniejszym kwituję Łask 
dnia 9 kwietnia 1856 r.+++Marycanna Kray-
szewska. W mej obecności uskutecznił wypła-
tę Walenty Wesoły ………. ……… ……. ……. 
Łask dnia 9 kwietnia 1856 r. Burmistrz Miasta 
Łasku Wojciech Radoliński”.

Pan Ryszard Łuczak po raz kolejny oka-
zał się hojnym ofiarodawcą. Od trzech lat, 
można oglądać na ekspozycji dotyczącej hi-
storii rzemiosła na ziemi łaskiej, dyplom maj-
strowski jego dziadka Michała Łuczaka, mi-
strza w sztuce rzeźniczej. Jest to najstarszy 

Na 
Widoczny na pierwszym planie obiekt zapew-
ne pamięta jeszcze wielu mieszkańców Łasku. 
Przed wojną mieściła się w nim pierwsza w mie-
ście elektrownia. W tamtych czasach maszyne-
ria wytwarzająca prąd pracowała  zaledwie kilka 
godzin na dobę, dostarczając energii elektrycznej 
dla garstki odbiorców. Były to początki elektry-
fikacji miasta.

Po wojnie obiekt pełnił różne role, prze-
trzymywano w nim nawet paliwa  płynne, 
w końcówce zaś był m.in. magazynem mate-
riałów budowlanych gromadzonych dla potrzeb 
odbudowywanego w sąsiedztwie kościółka  
św. Ducha. Potem stał opuszczony i niszczał, 
w końcu zapadł wyrok i go zburzono. Czy była 
szansa na uratowanie tego obiektu? Zapewne 
tak, ale zabrakło dobrej woli. Los tego obiektu 
mógł przecież podzielić i drewniany kościółek…

Na zdjęciu, na dalszym planie widoczny jest 
wspomniany kościółek św. Ducha, jeszcze przed 
kapitalnym remontem.

Fotografia z lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku pochodzi ze zbiorów  Muzeum Historii 
Łasku.                     (Saw.)

PIeRwSzA ŁASKA eleKtRowNIA

dokument rzemieślniczy w naszym archiwum.  
Pochodzi z 1919 roku. 

Wszystko co zostało zapisane na papierze 
jest nietrwałe, ulotne, coraz mniej archiwaliów 
jest w dobrym stanie. Dlatego warto docenić 
stare dokumenty, bo są one często jedynym 
źródłem historycznym. 

    Lidia Olszewska   
Muzeum Historii Łasku
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PIeRwSzA ŁASKA eleKtRowNIA

W lutym 1917 roku IV okręg POW (łódzki) 
zostaje zreorganizowany. Powstają trzy obwo-
dy. Powiat łaski i częściowo sieradzki wchodzą 
w skład obwodu II. Choć według relacji człon-
ków POW stosunek do nich miejscowego spo-
łeczeństwa jest pozytywny, według ocen emisa-
riuszy NKN sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Faktem jest jednak, że działalność POW wspie-
ra wielu okolicznych ziemian, m.in. Janusz 
Szweycer, właściciel łaskich dóbr, który prze-
kazuje pieniądze i podejmuje obiadem w swo-
im dworze w Ostrowie nawet 100 peowiaków, 
ćwiczących w okolicznych lasach. Pomaga też 
Włodzimierz Sulimierski z Zielęcic i Jakubow-
ski z Pruszkowa. POW-wiacy mogą też liczyć 
na pomoc wielu patriotycznie nastawionych ka-
płanów, m.in. proboszcza z Buczku ks. Stanisła-
wa Rutkiewicza, ks. Żeromskiego oraz prałata 
łaskiego ks. Grzegorza Augustynika. Ten ostatni 
przez cały okres pobytu w Łasku jest zaangażo-
wany społecznie i patriotycznie. W listopadzie 
1916 roku w łaskiej świątyni poświęca sztandar 
POW obwodu łaskiego ufundowany ze skła-
dek mieszkańców przez Ligę Kobiet Pogotowia 
Wojennego. W zbieraniu pieniędzy wyróżniają 
się m.in.: Apolonia Łuczakówna, Maria Wegne-
równa, Drążkiewiczówna, Wałęskówna i panny 
Słodkowskie, Sosnowskie, Radzikówna i pani 
Brzezińska.

POW w tym okresie podczas ćwiczeń do-
skonali swoje umiejętności, w ramach działal-
ności organizuje też akcje dywersyjne. Szko-
lenia mają olbrzymie znaczenie, bo potrzeba 
żołnierzy obeznanych z wojennym rzemiosłem, 
przygotowanych do różnorodnych form walki. 
A w tym okresie potrzebna jest znajomość m.in. 
dywersji. W październiku 1917 roku grupa pe-
owiaków pod dowództwem S. Kiełczewskiego 
uszkadza tory kolejowe na linii Łask – Pabiani-
ce. Uszkodzenie jest tak duże, że dwie kompa-
nie niemieckich saperów przez dwa dni likwidu-
ją uszkodzenia. W odwecie okupanci zmuszają 
mieszkańców Łasku do zapłacenia kary wyso-
kości 2000 marek.

Peowiacy przygotowują również inne akcje 
dywersyjne, chcą też odebrać Niemcom pienią-
dze pochodzące ze sprzedaży drewna wycinane-
go rabunkowo w polskich lasach, ale nie otrzy-
mują zgody na taką akcję.

Zbliża się kulminacyjny moment wielkiej 
batalii o odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości. Wielka polityka przetacza się wówczas 
przez salony najważniejszych krajów Europy, 
ale znajduje też odbicie w takich niewielkich 
miastach jak Łask. „Wieczorem 10 listopada 
1918 r. wśród żołnierzy niemieckich stacjonu-
jących w Łasku zauważono niepokój – pisał 
historyk W. Puś. - Następnego dnia organiza-
cja lokalna POW uruchomiła Komendę Placu  
(ul. Warszawska, dom Mandla) oraz przeję-
ła z rąk niemieckich urzędy cywilne. W dniu  
13 listopada 1918 r. dotarł do Łasku rozkaz mo-
bilizacyjny IV okręgu POW. Zmobilizowani 
peowiacy łascy pod dowództwem Antoniego  
Truchlińskiego PADWY, zajęli koszary woj-
skowe, magazyny, urząd pocztowo-telegra-
ficzny oraz dworzec kolejowy. Kompania woj-
ska niemieckiego została częściowo rozbro-
jona. W ciągu tygodnia zmobilizowano około 
250 ludzi, których skoszarowano, uzbrojono 
w zdobytą broń i częściowo umundurowano. 
Komendantem garnizonu został mianowany 
ppor. Kalinowski KOSSAK, a jego zastępcą 
S. Kiełczewski ZGRZYT” 13 listopada 1918 r.  
na murach Łasku ukazuje się następujące  
obwieszczenie podpisane przez komendanta 
obwodu S. Kiełczewskiego i  F. Nowaka:

Do obywateli miasta Łasku i okolic
Od dnia wczorajszego zarząd wojskowy 

nad miastem i okolicą przejęła Polska Orga-
nizacja Wojskowa. Zgodnie z powyższym wzy-
wa się obywateli do złożenia posiadanej broni 
(prócz śrutowej), zachowania spokoju i okazy-
wania wszelkiej pomocy w naszych poczyna-
niach. Broń ma być złożona w Komendzie Pla-
cu (ul. Warszawska, dom Mandla).

POW przejmuje w mieście władzę bez więk-
szych problemów, rozbraja pojedynczych żan-
darmów i maruderów podążających na zachód. 
Sytuacja jest trudna, ale pod całkowitą kontro-
lą. Gdy 11 listopada od strony Łodzi zbliża się 
ok. 1000 w pełni uzbrojonych Niemców podą-
żających w kierunku Sieradza, zapada decyzja,  
by nie zatrzymywać wroga i nie doprowadzać 
do zbytecznego rozlewu krwi. Niemcy prze-
chodzą w spokoju przez Łask. Choć na moście 
w Sieradzu kolumna zostaje zatrzymana przez 
peowiaków z obwodu sieradzkiego wspiera-
nych przez POW z Łasku, ostatecznie bez walki 
przemaszerowuje i przez Sieradz. W ten sposób  
po 123 latach zaborów Łask i okoliczne miej-
scowości odzyskują wolność.

Sztandar POW Łask

Sekcja POW Łask na czele z komendantami 
Kilińskim - Kowalczykiem, Wałęską  

i Szymczykiem po odbytych ćwiczeniach

Wbrew pozorom proces odzyskiwania nie-
podległości jest bardziej skomplikowany i trwa 
dłużej. Trzeba pamiętać, że w powiecie znajduje 
się granica zaborów, że przez Łask przetaczają 
się duże grupy opuszczających kraj Niemców, 
że w każdej chwili może dojść do walk i roz-
lewu krwi. Dowództwu POW, które bierze  
na swoje barki ciężar przejmowania władzy 
i odpowiedzialności także za losy ludności cy-
wilnej, zawdzięczać należy, że ten proces prze-
biega w miarę spokojnie i bez ofiar. 

Łascy peowiacy nie zapominają też o po-
trzebach kraju. 18 grudnia 1918 roku miejsco-
wy garnizon w sile jednej kompanii, uzbrojo-
ny, umundurowany i przeszkolony, wchodzi 
w skład 28 pułku piechoty w Łodzi. Kilka tygo-
dni wysłani zostają na front czeski i na Wołyniu. 
Jest to cenny wkład ziemi łaskiej w budowanie 
odradzającej się ojczyzny.

Stanisław Barcz
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Gdy na drodze dochodzi do wypadku, naj-
częściej wśród świadków tego typu zdarzeń 
pojawia się strach i swoisty paraliż. Boimy 
się udzielać pierwszej pomocy, obawiając się 
nieświadomego skrzywdzenia ofiary zdarze-
nia. Tymczasem specjaliści mówią wprost: nie 
można zrobić większej krzywdy osobie, która 
na skutek odniesionych obrażeń nie oddycha, 
gdy o jej życiu decydują minuty.

W ramach akcji planuje się przeszkolenie 
kilkuset kierowców zawodowych. Dlacze-
go właśnie ich? Ponieważ to oni najczęściej 
jako pierwsi docierają na miejsce wypadku. 
Ratownicy planują praktyczne pokazy nie-
sienia pierwszej pomocy ofiarom wypadku, 
zamierzają uczyć resuscytacji, chcą zaznajo-
mić z działaniem automatycznego defibryla-

PIeRwSzoPoMocNI 
NA dRodze
Wypadki na drogach są dziś czymś, nie-
stety, powszechnym, ale trudno nam się 
z tym oswoić. Szczególnie niepokoi to,  
że tylko nieliczni potrafią reagować w ta-
kich sytuacjach, ratując ludzkie życie. 
Dlatego ogólnopolską akcję „Pierwszo-
pomocni na drodze”, której patronuje  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i autostrad, mającą na celu promowanie 
bezpiecznych zachowań i poprawę umie-
jętności niesienia pierwszej pomocy głów-
nie przez kierowców zawodowych i wła-
ścicieli firm spedycyjnych oraz transpor-
towych, należy powitać z zadowoleniem.

Na mapie gminy Łask (tereny miasta oraz tereny wiejskie) przedsta-
wione jest nie tylko studium i nie tylko plany miejscowe wraz z legendą, 
ale również tereny dla których wydana została decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowania przestrzennego, a także wszystkie nadane 
punkty adresowe. Każdy może odnaleźć interesującą go działkę zgodnie 
z numerem ewidencji gruntów i sprawdzić czy na tym terenie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie jest prze-
znaczenie działki. Jeśli nie ma obowiązującego planu miejscowego, to 
można sprawdzić czy dla działki była wydana decyzja o warunkach za-
budowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Podobnie wygląda sytuacja ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące w granicach całej 
gminy), gdzie można każdej działce o określonym nr ewidencji gruntów 
przypisać określony sposób zagospodarowania. 

Dodatkowo można zapoznać się z ofertą inwestycyjną, która została 
opracowana w 2017 r. Pokazane są tereny będące zarówno własnością 
gminy Łask, jak i innych podmiotów. Tereny te mogą stosunkowo szyb-
ko i łatwo uzyskać preferowane w ofercie przeznaczenie.

SySteM udoStęPNIANIA INFoRMAcJI PRzeStRzeNNeJ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W ramach projektu pn. „Budowa systemu informacyjno-komu-
nikacyjnego w gminie Łask”, uruchomione zostały elektroniczne 
usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców. Na stronie ww.lask.pl 
udostępniona została zakładka – System Informacji Przestrzennej 
Gminy Łask. Można tam zapoznać się ze wszystkimi obowiązu-
jącymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go (MPZP) oraz aktualnym studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania miasta i gminy Łask (SUIKZP). 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie wypisu i wy-
rysu z MPZP, SUIKZP oraz o wydanie zaświadczenia z MPZP/SUIKZP 
poprzez zakładkę – Wypis Wyrys. Złożenie wniosku z jednoczesnym 
wniesieniem opłaty skarbowej poprzez przeglądarkę internetową, 
możliwe jest bez konieczności wizyty w urzędzie.

Oprócz wyżej wymienionych usług mieszkańcy i inwestorzy gminy 
posiadają możliwość zgłaszania wniosków oraz uwag podczas trwają-
cych procedur planistycznych za pomocą portalu partycypacji społecz-
nej (http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/gmina_lask) oraz możli-
wość zgłaszania usterek w infrastrukturze gminnej (dostępne na portalu 
mapowym). 

Zadanie zostało wykonane przez geoinformatyczną spółkę GIAP - 
Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych z siedzibą w Warszawie 
i oddziałami w Łodzi i Lublinie. 

System udostępniania informacji przestrzennej gminy Łask wycho-
dzi naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu sprawnie poruszającemu 
się w cyfrowym środowisku. 

ewa Iwaszkiewicz-Beridze

tora i przetestować jego działanie na fantomie.  
Jak nas informuje rzecznik łódzkiego oddzia-
łu GDDKiA Maciej Zalewski, nowością będzie 
nauka ewakuacji rannego z kabiny ciężarówki 
metodą „Anakonda”, czyli za pomocą koca, 
jaki ma w swoim samochodzie niemal każdy 
kierowca .

Tego typu pokazy odbywać się będą  
na terenie MOP, czyli na placach postojowych 
przy najważniejszych arteriach komunikacyj-
nych kraju. Pierwszy zaplanowano na 22 bm. 
w Brwinowie (A-2).      (er)
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2 czerwca br. miejski rynek wypełnił się mieszkańcami, którzy 
przyszli ze swymi pociechami uczcić ten wyjątkowy dzień. Na placu  
11 Listopada pojawiło się mnóstwo krasnali – dzieci rewelacyjnie wczu-
ły się w ich rolę walcząc w konkursie na najlepsze przebranie. Zwycięz-
ców wybrała publiczność, która wystawiała oceny za stroje mocą okla-
sków. Najlepsze krasnale otrzymały atrakcyjne nagrody. 

Wśród niespodzianek przygotowanych dla najmłodszych były kon-
kursy z nagrodami i warsztaty. Nie mogło także zabraknąć waty cukro-
wej i kolorowych stoisk z zabawkami, uwielbianymi przez dzieci balo-
nami i rękodziełem. Dzieci świetnie czuły się na scenie i chętnie odpo-
wiadały nawet na najtrudniejsze pytania dotyczące fantastycznego świa-
ta bajek, co było nagradzane słodkościami. Nie lada atrakcji dostarczali 
także strażacy i policjanci, którzy prezentowali sprzęt i służbowe pojaz-
dy. Co chwilę dało się słyszeć dźwięki policyjnych syren, które dzie-
ci z ochotą włączały. Pogoda dopisała, a z buzi dzieci i ich rodziców  
nie schodziły uśmiechy.

Michał Janiszewski

dzIeń dzIecKA z KRASNAlAMI
Pod hasłem „Krasnolandia” gmina Łask z lokalnymi organizacjami przygotowała tegoroczne obchody Dnia Dziecka. 

O przyznaniu pucharu zadecydowała ko-
misja konkursowa oceniająca wyroby mleczar-
skie najlepszych wytwórców woj. łódzkiego. 
Spółdzielnia z Łasku uhonorowana została za 
utrzymanie wysokiej jakości sera „Łasdamer”, 
wytwarzanego od 4-5 lat i cieszącego się dużą 
popularnością na rynku lokalnym. Łącznie na-
grodzono 12 firm, m.in. z Sieradza, Szczerco-

PuchAR MARSzAŁKA 
dlA ŁASKIeJ MleczARNI
Do licznych trofeów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku przybył Puchar 
Marszałka Województwa Łódzkiego wręczony prezesowi tej firmy Jerzemu Skorkowi 
podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” w Bratoszewicach 16 czerwca br. 

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku Jerzy Skorek z Pucharem 
Marszałka Województwa Łódzkiego

wa, Ozorkowa, Krośniewic, Skierniewic, Wart-
kowic, Łowicza i Łodzi.

Dodajmy, podczas wspomnianej imprezy 
w Bratoszewicach nagrodzono także najlep-
sze wyroby piekarnicze, m.in. chleb tradycyjny 
z piekarni GS w Szadku.     

(PO)
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w lipcu

Od 1 lipca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Łasku rozpoczyna przyj-
mowanie wniosków złożonych drogą elektro-
niczną o świadczenie wychowawcze 500+, 
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz 
alimentacyjny i Dobry Start-300+.

Wnioski można składać poprzez:
portal Emp@tia,
ePUAP,
PUE ZUS, 
system bankowości elektronicznej.
Natomiast od 1 sierpnia br. przyjmowane 

będą wnioski w formie papierowej na wyżej 
wymienione świadczenia w siedzibie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łasku, ul. Warszawska 14. Aktualne wzory 
wniosków obowiązujące na nowy okres zasił-
kowy dostępne są na stronie Ośrodka pod ad-
resem: www.mgopslask.pl i www.mpips.gov.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 43 676-27-00 od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Tamara Szymko
kierownik MGOPS w Łasku 

zŁóż wNIoSeK 
NA Nowy oKReS 
zASIŁKowy 
2018/2019

Informujemy, że 30 czerwca br. mija termin 
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi za II kwartał 2018 r.

Przypominamy, że opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi należy uiszczać 
na  indywidualne rachunki bankowe, zgodnie 
z otrzymanymi informacjami.

KoMuNIKAt

Przyjmując pod swój dach psiaka, odmie-
niamy jego los i zyskujemy prawdziwego 
przyjaciela. Te zwierzęta naprawdę zasłu-
gują na miłość, przyjaźń i troskę. Gdy oka-
żemy im serce – odwzajemnią to prawdzi-
wą bezinteresowną miłością i wiernością. 

Jeśli zatem mamy odpowiednie warunki, 
wystarczy się skontaktować ze schroniskiem 
dla zwierząt w Wojtyszkach (tel. 512-324-940, 
505-541-103) lub Urzędem Miejskim w Łasku, 
ul. Warszawska 14, w godz. 7.30-15.30 pod  
nr. tel. 43 676-83-50.

Adopcja jest bezpłatna. Psy do niej prze-
znaczone są odrobaczone, posiadają szczepie-
nia przeciwko chorobom zakaźnym i wście-
kliźnie, a także chipy, ułatwiające szybką 
identyfikację w przypadku zaginięcia czy od-
nalezienia psa. Właściciel pieska może być 
zwolniony z opłaty od posiadanego psa, jeśli 
zwierzę pochodzi z gminy Łask, która współ-
pracuje ze wspomnianym schroniskiem.    (er)

AdoPtuJ PSIAKA

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa pt. „Pomniki przyrody” 

autorstwa Mariana Wójcika  
wernisaż 28.06 
lipiec-sierpień 

ŁDK – Galeria 
z Fortepianem 

ŁDK 

2. 
 
 
 

BiblioWakacje 2018:  
1. Mały Jubiler - warsztaty biżuterii 
szklanej 
2. W Mlecznej Krainie - wycieczka  
do OSM w Łasku 
3. Wio koniku – edycja II 
4. Poznajemy lokalną historię - wycieczka 
do Muzeum Historii Łasku i zwiedzanie 
skarbca kolegiaty łaskiej  
(zapisy w bibliotece) 
5. Wtorki z Teatrzykiem Kamishibai  
6. Wakacyjne planszowanie  
(zajęcia edukacyjno-planszowe) 
 
 
 
Kolumna – planszoteka, zajęcia 
plastyczne 
 
Bałucz 
Dni głośnego czytania 
Malowanie na polanie 
Zabawy improwizowane 
Zajęcia plastyczno-techniczne 
 
Wrzeszczewice 
Dzień głośnego czytania 
Malowanie na polanie 
Zabawy improwizowane 
Zajęcia plastyczno-techniczne 

 
11 
 
12, godz. 9.30 
 
20 
25 
 
 
 
10, 17, 24, 31 
lipiec – sierpień 
godz. 11-13 
(każdy wtorek) 
 
 
25.06 - 6.07 
godz. 12-14 
 
 
28 - 29.06 
2 
5-6 
12-13 
 
 
3 
4 
10-11 
17-18 

  
BP w Łasku 
 
BP w Łasku 
 
BP w Łasku 
MHŁ 
 
 
 
BP w Łasku 
 
BP w Łasku 
 
 
 
Filia Kolumna 
 
 
 
Filia Bałucz 
 
 
 
 
 
Filia 
Wrzeszczewice 

 
BP w Łasku  
 
BP w Łasku 
 
BP w Łasku 
BP w Łasku 
 
 
 
BP w Łasku 
 
BP w Łasku 
 
 
 
BP w Łasku 
 
 
 
BP w Łasku 
 
 
 
 
 
BP w Łasku 

3. Muzyka w XV–wiecznej kolegiacie  
2018 – Przenikanie – II Letni 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
w Łasku 

1, 8, 15, 22, 29 
godz. 19 

kolegiata łaska  Centrum Idei  
ku 
Humanizmowi, 
gmina Łask 

4.  6. Festiwal Róż 7-8 ŁDK,  
plac 11 Listopada 

gmina Łask 

5. Wakacje z ŁDK: 
- Filia ŁDK w Kolumnie 
Wakacje na wesoło  
 
- warsztaty filmu animowanego  
 
- warsztaty ceramiczne dla dzieci  

 
2-6 
godz. 16-18 
 
3, 4, 5 
 
23, 24, 25 
 

 
boisko Orlik  
w Kolumnie 
 

sala plastyczna 
ŁDK 
sala plastyczna 
ŁDK 

 
ŁDK 
 
 

ŁDK 
 
ŁDK 

6. Impreza plenerowa – „Hip hop party” – 
muzyka ulicy, street art, graffiti, dobra 
zabawa, zajęcia taneczne, ruchowe, 
plastyczne dla dzieci 

26 
godz. 14-18 

boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej 30 

1, 7, 14, 15, 21  
kąpielisko 
miejskie 

ŁMLKS 
„Łaskovia”  

2. Mistrzostwa Łasku w tenisie ziemnym  7, 8 CSiR - korty 
tenisowe  

CSiR w Łasku  

3.  Orlikowy turniej w piłce nożnej 10, 12 boisko Orlik  
w Łasku  
i Kolumnie 

CSiR w Łasku 

4.  Deblowe Grand Prix 14 CSiR - korty 
tenisowe 

CSiR w Łasku 

5. Orlikowy wakacyjny turniej w siatkówce 
plażowej 

18, 19 boisko Orlik                 
w Kolumnie   

CSiR w Łasku  

6. Młodzieżowe Mistrzostwa Łasku 
w tenisie ziemnym 

28-29 CSiR - korty 
tenisowe 

CSiR w Łasku 
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