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Tytułami laureatów nagro-
dzono dwie prace zbiorowe 
wykonane w technice collage.  
W kategorii wiekowej 7-9 lat, na-
grodę otrzymała praca wykonana 
przez: Polę Szczepańską, Ka-
tarzynę Stępniewską, Kornelię 
Bąk, Maję Cybulską, Igę Miksę, 
Małgorzatę Józefaciuk. W kate-
gorii wiekowej 10-13 lat zwy-
ciężyła praca wykonana przez: 
Julię Bąk, Zuzannę Łojewską, 

DZIECI DLA POKOJU
Tegoroczny Festiwal Twórczości Dziecięcej w Kołobrzegu, 
przebiegł pod hasłem: „Dzieci dla Pokoju”. Uczestnicy 
warsztatów plastycznych, prowadzonych przez instruktor 
Urszulę Pankowską w Klubie 32. BLT, wykonali cztery 
prace na powyższy temat. Wszystkie dzieła zostały 
nagrodzone przez komisję ekspertów z Wojskowego 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 

Z niepokojem zaobserwowaliśmy, że bociany są regularnie dokar-
miane pokrojonym w kostkę mięsem. W tym miejscu chcemy zaapelo-
wać do wszystkich wielbicieli tych wspaniałych ptaków, aby tego nie 
robić. Obecnie nie ma problemu z dostępnością pokarmu, a człowiek po-
winien jak najmniej ingerować w naturę.

Losy łaskich bocianów można śledzić na stronie www.bociany.lask.pl 
oraz na facebooku.

MJ

WIEśCI Z bOCIAnIEgO gnIAZDA
Popularność łaskich bocianów nie słabnie. W tym roku stronę internetową programu odwiedziły już ponad 183 tys. miłośników przyrody, 
którzy śledzą perypetie Magdy i Wojtka. A w ptasim gnieździe sporo się dzieje. Samica zniosła cztery jaja, jednak tylko z trzech wykluły 
się pisklaki. Podobnie jak w ubiegłym roku, najmłodszy został uznany za najsłabszego i odrzucony przez rodziców. Pozostałym maluchom 
internauci nadali imiona: Pudzian i Małgosia. W najbliższych dniach zostaną zaobrączkowane przez współpracującego z nami od lat 
ornitologa Tomasza Ićka. Szybko rosną, a w gnieździe co chwilę pojawiają się dostarczane przez Wojtka i Magdę przysmaki. W ich 
jadłospisie nie może zabraknąć świerszczy, ślimaków, jaszczurek, a nawet kretów. Tak, tak… Wbrew panującej powszechnie opinii, 
boćki nie jedzą wyłącznie żab.

Lidię Pankowską, Maję Szotę, Kor-
nelię Langowską. Ponadto w katego-
rii wiekowej 13 – 16 lat wyróżniono 
pracę malarską Oliwii Langowskiej 
oraz rzeźbę Alicji Motylskiej.

Klub 32. BLT w Łasku

OSP Z ŁASKU nA ZAWODACh
Jednostka OSP z Łasku uczestniczyła w V Zawodach Firefighter 
Combat Challenge Pabianice 2019, które odbyły się przed 
Centrum Handlowym „Echo” w Pabianicach (26 maja br.). 
W zawodach tych brali udział zawodnicy z całej Polski,  
jak również z wielu krajów Europy (m.in. Francji, Ukrainy, Czech). 

Zawodnicy mieli do wykonania różne zadania, w których mogli  
zaprezentować swoją sprawność fizyczną, wytrzymałość i umiejętność 
radzenia sobie w sytuacjach, jakie napotykają podczas prawdziwych  
akcji ratowniczo-gaśniczych.

Danuta Rychlik
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Przypomniał to burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, nawiązując  
do nadania praw miejskich dla grodu nad Grabią wcześniej niż Łodzi. Wi-
tając jednocześnie wielu gości, przyjaciół miasta i mieszkańców, szczegól-
nie zaś radnych Łasku z przewodniczącym Rady Miejskiej na czele Rober-
tem Bartosikiem, prezesa Okręgu Łódzkiego PCK, byłą wojewodę Jolantę 
Chełmińską, radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego Jolantę Ziębę-Gzik 
i Andrzeja Owczarka, przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Nowa-
kowskiego z radnymi powiatowymi, starostę łaskiego Piotra Wołosza z wi-
cestarostą Teresą Wesołowską, dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
płk. pil. Tomasza Jatczaka, sekretarza gminy Buczek Zenonę Romankie-
wicz, a także przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz 
ziemi łaskiej. Wśród licznych uczestników Jarmarku widzieliśmy też preze-
sa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomira Tralewskiego. Dodaj-
my, że z okazji święta miasta list do mieszkańców z najlepszymi życzeniami 
i gratulacjami nadesłał marszałek województwa Grzegorz Schreiber.

JARMARK ŁASKI WRÓCIŁ nA RYnEK
To dobra wiadomość, bo na rynku zawsze wiele się działo. Tu odbywał się handel i tętniło życie, ale i stąd rozchodziły się najważniejsze 
informacje, na które oczekiwali mieszkańcy. W dobie braku gazet, radia i telewizji rynek był najważniejszym miejscem w mieście.

21 WRZEśnIA 
– PIKnIK 
nA LOtnISKU
21 września br., po kilkuletniej przerwie, 
miłośnicy lotnictwa znów będą mogli 
odwiedzić lotnisko 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego. Tego dnia w godzinach 
9-18 czeka na nich wiele atrakcji,  
m.in. zwiedzanie wystawy z wieloma 
maszynami powietrznymi zorganizowanej 
przez Grupę „Archeo” (od godz. 12), 
pokazy lotnicze (godz. 13) oraz liczne 
stoiska handlowe i gastronomiczne. 
Będzie można zobaczyć w locie m.in. 
słynne maszyny wielozadaniowe F-16.  
A w godzinach popołudniowych  
na estradzie odbędzie się koncert  
dla wszystkich gości pikniku.

Plenerowy piknik rodzinny zorganizowany 
będzie z okazji święta 32. BLT i otwarcia lot-
niska po kilkuletnim remoncie i modernizacji.

(P)

Prawo do kandydowania i uczestnictwa 
w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolni-
czej Województwa Łódzkiego przysługuje oso-
bom fizycznym i prawnym będącym podatni-
kami podatku rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym. 

WYbORY IZbY ROLnICZEJ
Krajowa Rada Izb Rolniczych  uchwałą z 25 lutego br. zarządziła na dzień 28 lipca br. 
wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Panu Włodzimierzowi Galusowi
Sołtysowi Anielina

oraz
Pani Renacie Szafrańskiej 
Wójtowi Gminy Wodzierady 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ŻONY, MAMY
składają   

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy

ŚP.  HANNĘ 
BURZEC

Radcę Prawnego Urzędu Gminy 
w Buczku w latach 2002-2014
Rodzinie wyrazy głębokiego 

współczucia  składają:
Wójt Gminy Buczek 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
w Buczku

i Przewodniczący Rady Gminy Buczek 
wraz z Radnymi 

Panu
Cezaremu Gabryjączykowi

Staroście Powiatu Łaskiego 
w latach 2006-2015 

i Radnemu Rady Powiatu Łaskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Okręgowa Komisja Wyborcza zaprasza 
wszystkich uprawnionych z  gminy Łask 
do wzięcia udziału w ww. wyborach, któ-
re odbędą się w dniu 28 lipca 2019 roku, 
w godzinach 8-18 w Urzędzie Miejskim  
w Łasku.

Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy

ŚP.  HANNĘ 
BURZEC

Radcę Prawnego 
Urzędu Rejonowego w Łasku 

w latach 1990 – 1998 oraz 
Starostwa Powiatowego w Łasku 

w latach 1999 – 2007 
Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady 
i Radni Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku

Pani
Renacie Szafrańskiej 
Wójtowi Gminy Wodzierady 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAMY
składają        

Starosta z Zarządem 
Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady z Radnymi 
Rady Powiatu Łaskiego 

Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łasku
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ZDAnIEM bURMIStRZA

Jest bowiem średnią przyjemnością kie-
dy w godzinach popołudniowych do późno-
wieczornych nie można włączyć pralki, zmy-
warki czy wykonać podstawowych czynno-
ści higienicznych. Podejmując temat wody 
w „Dzienniku Łódzkim” z 10.06.2019 r.,  
str. 2, wybitny uczony prof. Maciej Zalewski 
mówi:

Modelowym przykładem, kluczowym ele-
mentem adaptacji do zmian klimatu będzie 
zbiornik, jaki projektujemy dla Łasku w Do-
linie Grabi. Będzie zasilany przy dobrej ja-
kości wody. Mały zbiornik podniesie poziom 
wód gruntowych, a mokradła zapewnią życie 
zwierząt, owadów i roślin. Gdy zabraknie ta-
kich zbiorników, to konsekwencje będą kolo-
salne. Zacznie się upustynnienie.

Słowo wyjaśnienia. Profesor mówi 
o tym że wpływająca do zbiornika woda bę-
dzie badana. W przypadku dużej ilości szko-
dliwych związków dopływ wody do zbior-
nika będzie automatycznie odcinany. Liczę, 
że przy takim postrzeganiu zbiornika „Za-
jączek” łatwiej będzie pozyskać zewnętrz-
ne dofinansowanie. Obecnie trwają badania 
geologiczne. Na koniec przypomnę, iż Rada 
Miejska na mój wniosek podjęła uchwałę 
o dofinansowaniu 50 gr. opłaty za 1 m3 wody 
od stycznia 2020 r. Termin ten wynika z ko-
nieczności zachowania procedur.

GRA MUZYKA
Otrzymałem pismo podpisane przez 

74 osoby, zawierające prośbę o wyrażenie 
zgody na przywrócenie w godz. 18-22 wie-
czorków tanecznych w rynku. Piszący pod-
kreślili, że W większości są to osoby starsze 
i taniec działa jak rehabilitacja. Poza tym 
przychodziły osoby posłuchać i spotkać się 
ze znajomymi. 

Muzyka w ogródku piwnym niewąt-
pliwie cieszyła się popularnością, o czym 
świadczyła liczba bawiących się i tańczą-
cych. Zważywszy jednak na protesty –  
że głośno, że prymitywna muzyka (mnie 
tam się podobała) itp. uległem protestują-

Fala upałów doskwiera. Rośliny w oczach schną. Fachowcy twierdzą, iż poziom wód gruntowych drastycznie 
się obniża. Od kilku dni media – w tym ogólnopolskie – podają, że w Skierniewicach zabrakło wody 
w wodociągach. Ograniczenia w korzystaniu z wody podejmują kolejni gospodarze gmin, w których woda 
z kranu leci wąską strużką. U nas szczęśliwie, mimo że spożycie wody radykalnie wzrosło, takie decyzje nie 
są potrzebne, nie ograniczamy korzystania z wody nawet w ogródkach działkowych. Warto o tym pamiętać.

cym, co wywołało oburzenie korzystających 
z tej formy rozrywki. Jedna z pań twierdziła,  
że na tańce do Łasku przyjeżdżają miesz-
kańcy Pabianic i Zduńskiej Woli. Zwłasz-
cza pabianiczanom, którzy u siebie takich 
ogródków nie mają, nie mogłem tego zrobić 
i dlatego dopuściłem wykonywanie muzyki 
„na żywo”. Nie mogłem także odmówić po-
trzebującym tej formy rehabilitacji.

A skoro o rehabilitacji mowa - S. Flor-
czak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
przeszedł poważny zabieg operacyjny ko-
lana. Gdy po kilku tygodniach kolano badał 
profesor chirurg wykonujący operację, był 
zdumiony postępem leczenia będącego na-
stępstwem bardzo profesjonalnie wykona-
nych zabiegów rehabilitacyjnych. Nie chciał 
wierzyć, że owe zabiegi wykonywano w po-
radni naszego GP ZOZ w Kolumnie. Miło 
słyszeć z ust specjalistów tak wysokie oceny.

Dzięki wszystkim, którzy na te oceny 
pracowali.

SZANSA NA ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ
Wraz z dowódcą 32. BLT i sołtysem Teo-

dorów byliśmy u G. Schreibera, marszałka 
woj. łódzkiego, w sprawie budowy ścieżki 
rowerowej wzdłuż obecnej drogi wojewódz-
kiej na odcinku od bazy przy ul. 9 Maja  
do skrzyżowania z drogą gminną w Teodo-
rach, prowadzącą wprost na lotnisko.

Argumentowaliśmy, że ścieżka rowero-
wa będzie bardzo przydatna dla służących 
i pracujących na lotnisku, a także mieszkań-
ców Łasku, którzy bezpiecznie będą mogli 
jeździć do lasów w Teodorach, Rokitnicy 
i dalej. Podkreślaliśmy, iż niewątpliwie pod-
niesie wizerunek województwa w oczach 
często przebywających na lotnisku Amery-
kanów. Nasze wywody poparliśmy pismem. 
Wiedząc, że województwo ma niewystar-
czające pieniądze w stosunku do potrzeb na 
inwestycje drogowe, zaproponowałem dofi-
nansowanie inwestycji (oczywiście za zgodą 
Rady Miejskiej) przez gm. Łask kwotą do  
1 mln. zł. Zakładam, że ścieżka może kosz-

tować 4 – 5 mln zł. Myślę, że sprawa zo-
stała potraktowana poważnie, gdyż kilka dni 
temu zawitali w tej sprawie przedstawicie-
le Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dokonano 
pewnych wstępnych ustaleń. Budowa ścież-
ki to oczywiście zadanie zarządcy drogi. 
Bez znacznego dofinansowania przez gminę 
nie ma jednak szans na wykonanie tej inwe-
stycji. Dodam, że pierwsze spotkania w tej 
sprawie odbyliśmy 14 miesięcy temu.

GOSPODARKA ODPADAMI
Temu zagadnieniu poświęcone są odręb-

ne materiały na str. 12, 21 i 27. Chcę jednak 
jasno i jednoznacznie podkreślić pewne waż-
ne kwestie. 

Obowiązujący od 6 lat system gospo-
darki odpadami uważamy za zły. Umowy  
na wywóz odpadów powinni zawierać wła-
ściciele nieruchomości. Dawało to możliwość 
konkurencji pomiędzy firmami. To już trzeci 
przetarg organizowany przez gminę, do które-
go przystąpiła tylko jedna firma. Rynek został 
podzielony, a państwo temu nie przeciwdziała. 

Wdrożona nowa metoda naliczania opłat 
jest wynikiem wielorakich konsultacji,  
także z mieszkańcami podczas otwartego ze-
brania w ŁDK. Poprzednia - taka sama opłata  
od każdego gospodarstwa niezależnie od 
ilości członków rodziny przez wielu była 
uważana za niesprawiedliwą, uderzającą 
w osoby samotne. Gospodarstw jednooso-
bowych mamy 2.5 tys. 

Gmina nie tylko nie zarabia na tym sys-
temie (wpływające opłaty gromadzone są na 
oddzielnym koncie), ale wg wyliczeń przy 
założeniu 95% ściągalności przez kolejne  
2 lata będzie dopłacać po ponad 530 tys. zł. 
Aby pokryć koszty, stawka powinna wyno-
sić 19 zł od osoby, ustalona natomiast zo-
stała na 17 zł od osoby. Myślę, że właśnie 
dopłata przez gminę sprawiła, że uchwała 
została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

14 marca 2019 r.   
Gabriel Szkudlarek

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2019 pomocy finanso-
wej jednostkom samorządu terytorialnego regionu w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy  
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

DOtACJE DLA tRZECh SOŁECtW

2.  Remiszew - pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remisze-
wie - kontynuacja”, całkowity koszt zadania 14 200 zł, w tym dotacja  
7 000 zł;
3.  Zielęcice - pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach”, 
całkowity koszt zadania 60 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Gmina Łask złożyła trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego  
w Łodzi, które zostały pozytywnie rozpatrzone. O dofinansowanie ubie-
gały się następujące sołectwa:
1.  Bałucz - pn. „Piknik rodzinny w Bałuczu – Święto pieczonego ziem-
niaka”, całkowity koszt zadania 8 900 zł, w tym dotacja 4 400 zł;



JUż ZA ChWILę 
FEStIWAL RÓż…
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W sobotę pozyskamy następną garść wie-
dzy o hodowli roślin, o ogrodach testowych 
i o walorach róż rosa rugosa (czyli tzw. róży 
pomarszczonej, często nazywanej dziką). 
Odmiany tej róży będzie można podziwiać 
na stoisku Stowarzyszenia Miłośników Ła-
skiej Róży w dniu 6 lipca. Niespodzianką 
tegorocznej konferencji będzie delegacja ru-
muńska. Przybywając na wykład zapoznacie 
się Państwo ze świętem róż organizowanym 
w rejonie Alba w Rumunii. To nie koniec 
niespodzianek, nasza znakomita projektantka 
Teresa Kopias przeznaczyła jedną ze swoich 
sukien inspirowanych różą Eden Rose jako 
nagrodę w konkursie publiczności. Zachę-
cam wszystkich do udziału w konkursach, 
wysłuchania wykładów i życzę mile spędzo-
nego czasu wśród 100 odmian róż, a tym ra-
zem także wśród poezji! 

7 lipca, dzień pikniku rodzinnego propo-
nujemy rozpocząć nietypowo. Zapraszamy 
do oficjalnego otwarcia ogrodu różanego na 
os. „Przylesie” (godz. 10), by razem przejść 
do rynku na ceremonię otwarcia (godz. 11). 
Każdy uczestnik marszobiegu otrzyma pa-
miątkę. Zachęćmy nasze dzieci do uczestnic-
twa w pierwszych podczas festiwalu zawo-
dach rowerowych. Start planowany jest koło 
Banku Spółdzielczego. 

Program dla dzieci jest bardzo boga-
ty: występy, gry i zabawy będą trwały kil-
ka godzin. Zainteresują najmłodszych pod-
czas, gdy dorośli będą mogli poświęcić czas  
na podziwianie róż i nabywanie do swojego 
ogrodu upatrzonej dzień wcześniej na wy-
stawie pięknej odmiany. Będą mieli także 
możliwość nauki układania bukietów z różą 
podczas dwóch serii warsztatów. Czas umili 
różana herbata serwowana w ogródku na ryn-

Już niebawem pierwszy weekend lipca, a wraz z nim nadchodzi 7. Festiwal 
Róż. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo tak układacie swoje urlopy, aby w tych 
dniach być razem z nami i królową ogrodów. Święto zachowuje swoją formułę. 
Pierwszy dzień - konferencja, drugi - piknik. 

ku. Tym razem gospodynie z kół wiejskich 
naszej gminy na oczach Państwa przygotują 
zupę różaną. Jest to możliwe dzięki współ-
pracy i zaangażowaniu Łaskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej, gdyż ta potrawa będzie przy-
gotowana na świeżutkiej maślance. Zapra-
szamy do degustacji.

 Jak zwykle zapraszamy miłośników 
koni, nie zabraknie pięknej parady bryczek. 
Popołudnie i wieczór to czas na relaks przy 
muzyce. Tradycją u nas są koncerty jazzowe. 
Będziemy gościć wysokiej klasy muzyków. 
Jako support wystąpią studenci Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. Później ich mistrz, profesor 
uczelni i znany muzyk Marek Kądziela wraz 
ze swoim zespołem zaprezentuje nam swo-
je umiejętności, a punktem kulminacyjnym 
koncertu będzie gwiazda muzyki jazzowej, 
zespół EABS osiągający sukcesy na scenach 
krajowych i zagranicznych. Muzycy wydali 
ostatnio płytę „Listy do Komedy”. Utwory  
są nową aranżacją utworów Krzysztofa Ko-
medy, którego pamięci poświęcony jest 
w świecie muzyki rok 2019 i to pod egidą 
UNESCO. To będzie wydarzenie. Spotkaj-
my się przy dźwiękach łączących pokolenia 
i przeżyjmy razem muzyczną ucztę. 

Patronatem honorowym Festiwal Róż 
objęła znana nam wszystkim Grażyna  
Błęcka-Kolska, która wspiera organizatorów 
i udziela fachowych rad. Będzie oczywiście 
razem ze wszystkimi uczestniczyć w atrak-
cjach święta róż w Łasku.

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecz-
nie wszystkich do uczestnictwa w 7. Festiwa-
lu Róż w Łasku, 6-7 lipca br. Pogoda zamó-
wiona. Do zobaczenia.

Janina Kosman
Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży

SESJA Rady Miejskiej w Łasku odbę-
dzie się 3 lipca. Radni podejmą uchwałę m.in.  
w sprawie przyznania medalu okolicznościo-
wego „Zasłużony dla Miasta Łask”, zajmą się 
też budżetem gminy na bieżący rok i ustale-
niem planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez gminę, a także miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w Orchowie.  
To będzie ostatnia sesja w lipcu.

WAKACJE ruszyły pełną parą – wcze-
śniej niż zwykle, z afrykańskimi upałami. Ko-
niec nauki w szkołach to jednocześnie kres 
gimnazjum – ostatni rocznik absolwentów ode-
brał świadectwa. 18 bm. w ŁDK podsumowa-
no 20-letni okres gimnazjów.

JAROSŁAW BORSZEWICZ zmarł  
1 czerwca 2016 roku. Odszedł poeta, dzienni-
karz, animator kultury obecny od lat w pejzażu 
kulturalnym miasta. A wydaje się, że tak nie-
dawno widzieliśmy go na ulicach Łasku…

TEATR „AD Rem” z Łaskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku zdobył trzecią nagrodę 
w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczo-
ści Dojrzałej. Podczas przeglądu „Przystanek 
60+” wyróżnienie otrzymał Kabaret „Rydz” 
działający od lat w ŁDK.

MALWINA SMARZEK – gwiazda siat-
karskiej reprezentacji Polski rodem z podła-
skiego Wiewiórczyna, wzięła ślub. Jej wybran-
kiem został Przemysław Godek. Ślub z udzia-
łem urzędnika USC odbył się w jednym z hote-
li Wiewiórczyna. M. Smarzek jest zawodniczką 
jednego z włoskich klubów.

MUZYCZNE KLANY, RODY - pod ta-
kim hasłem odbywać się będzie w łaskiej ko-
legiacie 3. Międzynarodowy Letni Festiwal bę-
dący znakomitą okazją do spotkania z piękną 
muzyką i pieśnią (zawsze o godz. 19). Patronat 
nad cyklem imprez w lipcu i sierpniu objął bur-
mistrz Łasku.

W ŚRODKU POLSKI – to nazwa targów 
rolniczych i wystawy zwierząt hodowlanych 
zorganizowanych przez ŁODR w Bratoszewi-
cach. Uczestniczyło w nich sporo wystawców 
i gości z ziemi łaskiej.

ROŚNIE baza handlowa w Łasku – nie-
długo w mieście pojawią się kolejne dwa 
duże kompleksy handlowe – jeden w rejonie  
ul. Warszawskiej niedaleko centrum miasta, 
drugi zaś przy tejże ulicy ale pobliżu łaskiego 
„Kastora”. Ten ostatni to Vendo Park ze sklepa-
mi i towarami znanych marek sieciowych.

Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy

ŚP. JÓZEFA BARTOSA
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Łasku  III kadencji w latach 1998-2002
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

IV kadencji w latach 2002-2006
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 

składają:
Burmistrz Łasku

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku

oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 

w Łasku

Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy

ŚP.  HENRYKA 
STEFAŃCZYKA

Pracownika Urzędu Gminy w Buczku
 w latach 1999-2010

Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia  składają:
Wójt Gminy Buczek 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
w Buczku

i Przewodniczący Rady Gminy Buczek 
wraz z Radnymi 

Panu Bogdanowi Walczakowi 
oraz 

Panu Sławomirowi Walczakowi
Pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Łasku 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA I DZIADKA 
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady 

Powiatu Łaskiego 
Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku
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JARMARK ŁASKI WRÓCIŁ nA RYnEK
Andrzej Owczarek, przed laty burmistrz, a potem senator kilku ka-

dencji, przypomniał, że Jarmark Łaski narodził się z inicjatywy nieżyją-
cego już Tomasza Dronki. Następnie starosta Piotr Wołosz złożył miesz-
kańcom Łasku najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Jak przystało na miasto ze średniowieczną metryką, w którym przez 
wieki funkcjonowały cechy, do czego nawiązuje od lat Łaskie Bractwo 
Strzelców Kurkowych, odbyła się tradycyjna intronizacja króla kurko-
wego. W tym roku został nim Zdzisław Krakowski. Wystrzał z armaty 
Bractwa obwieścił rozpoczęcie Jarmarku.

A potem ruszyły liczne imprezy, które przez sobotę i niedzielę gro-
madziły setki mieszkańców Łasku i licznych przybyszów. Dla dzieci 
i młodzieży m.in. były karuzele i dmuchańce, starsi mogli podglądać 
wioskę średniowiecznych wojów, którzy chętnie mówili o dawnej zbroi, 
sposobach walki i codziennym życiu w średniowieczu. Na scenie w ryn-
ku przez kilka godzin królował śpiew i muzyka dla najmłodszych.

Z kolei starsi mogli korzystać z różnorodnej oferty handlowej i ga-
stronomicznej, oferowanej m.in. na ulicy Żeromskiego, w samym rynku 
nie brakowało stoisk np. z wyrobami rzemiosła i artystyczną biżuterią, 
z kolei piękne róże przyciągały amatorów królowej kwiatów na stoisku 
Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży. Chyba po raz pierwszy w Ła-
sku można było zamówić sobie własną karykaturę.

Tuż po otwarciu tej wielkiej imprezy plenerowej uhonorowano dy-
plomami i nagrodami najpopularniejszych sportowców miasta i gminy 
w 2018 roku. Nagrody wręczał sam burmistrz G. Szkudlarek. W kate-
gorii junior uhonorowano Angelikę Szczepańską z Łaskiego Ludowego 
Klubu Sztuk Walki „Proyama”, która powołana została do kadry naro-

dowej juniorów i ma na koncie m.in. II miejsce w Mistrzostwach Świata 
Kicboxing WAKO, Nikolę Błażejewską z „Wodnika” odnoszącą sukcesy 
w pływaniu, Martynę Bulzacką z „Łaskovii” odnoszącą sukcesy w grze 
w piłkę siatkową, Norberta Duraja z MULKS Łask – najlepszego strzelca 
na boisk w grze w piłkę nożną, Mikołaja Bulzackiego z Klubu Modelar-
stwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK oraz Wiktorię Okniańską z Klubu 
Strzeleckiego „Kruk”.

W kategorii senior uhonorowano: Karolinę Kubiak z ŁLKSW „Proy-
ama” powołaną do reprezentacji Polski, odnoszącą sukcesy w kraju i na 
świecie kick-boxingu, Alicję Jaryszek z „Łaskovii” grającą na wysokim 
poziomie w piłkę siatkową, Dominika Gromadę z MULKS Łask uta-
lentowanego zawodnika w piłkę nożną, Arkadiusza Dyba z Łaskiego 
Bractwa Thratlonu Sztuk Walki, zdobywcę II miejsca w Pucharze Euro-
py Mazovia Cup, Ewę Małolepszą z Klubu Strzeleckiego „Kruk” odno-
szącą sukcesy w sporcie strzeleckim i Krzysztofa Bulzackiego z KMLiK 
ŁDK za sukcesy w modelarstwie. Dodatkowo wyróżniona została asp. 
Katarzyna Staśkowska z KPP w Łasku – trzykrotna tegoroczna mistrzyni 
Polski w kulturystyce i fitness.

Wszystkich sportowców rozsławiających w kraju i poza jego grani-
cami gród nad Grabią łaskowianie nagrodzili potężnymi oklaskami.

Na estradzie wystąpiły też liczne zespoły działające w ŁDK. Dopisywa-
ły humory i pogoda, dzieci i młodzież, a także ich opiekunowie znakomicie 
bawili się. Podobnie było w przypadku drugiej - „dużej” sceny zlokalizowa-
nej w pobliżu ulicy Zielonej, gdzie grały i śpiewały znane zespoły.

Jak w kilku zdaniach można podsumować to wielkie święto Łasku? 
Było udane, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Słowa uznania należą 
się organizatorowi imprezy - ŁDK z jego załogą. Mankamenty? Sporo 
dyskusji wywołała nowa lokalizacja „Jarmarku” i konieczność „nacho-
dzenia się”, jak mówiono. Czy słusznie?

(P)

WYbORY IZbY ROLnICZEJ
Zgłoszenie kandydatów ubiegających się o mandat członka Rad Po-

wiatowych IRWŁ przyjmowane będzie przez członków Okręgowej Komi-
sji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 18)  
w dniu 5 lipca 2019 r. w godzinach 9-15.

Z uwagi, iż powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, 
z gminy Łask wybiera się dwóch członków rady (okręg dwumandatowy). 

Informacje dotyczące ww. wyborów oraz druki dokumentów osób 
ubiegających się o mandat dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ła-
sku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49,  
tel. 43 676-83-49) w godzinach 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej 
www.lask.pl lub www.izbarolnicza.lodz.pl

EM
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ROnDO PRZY StAROStWIE 
POWIAtOWYM

Powiatowy Zarząd Dróg wzbogacił 
się w nowy sprzęt. Do Łaskiego 
PZD trafiły cztery maszyny, które 
wykorzystywane są w utrzymaniu 
porządku na drogach powiatowych.

W parku sprzętowym PZD pojawiły 
się dwie nowe kosiarki bijakowe tylno 
– boczne: Rolmex i Ferri ZMTE 1800, 
rębak Skorpion 160SD przeznaczony 
do zrębkowania gałęzi oraz ciągnik 
Zetor PROXIMA 100 HS o mocy 96 
KM, z napędem na cztery koła i przed-
nim trzypunktowym układem zawie-
szenia

Łączny koszt zakupu nowego sprzętu 
wyniósł 342.238,20 zł.

Wyremontowany zo-
stanie również parking 
przy Komendzie Powiato-
wej Policji, który straszy 
dziś swoim wyglądem. W 
związku z rozpoczętymi 
pracami mieszkańcy mu-
szą liczyć się z utrudnie-
niami oraz zmianą organi-
zacji ruchu, która może po-
trwać do końca październi-
ka bieżącego roku.

Wykonawcą inwestycji 
jest firma WŁODAN An-
drzej Włodarczyk Spółka 
Jawna, która wygrała prze-
targ i na początku maja br. 
podpisała umowę na reali-
zację projektu. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 
2.047.777,00 zł.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulic 9 Maja oraz Południowej. Projekt, który jest współfinansowany 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019 r., zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu wspomnianych ulic. Projekt 
obejmuje również przebudowę nawierzchni asfaltowej ulicy 9 Maja od Banku PKO do al. Niepodległości 
oraz ulicy Południowej na wysokości Starostwa Powiatowego. 
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NOWA NAWIERZCHNIA 
W ZAWADACH

W połowie maja ukończono remont dro-
gi powiatowej na odcinku Widawa – Zawa-
dy. W ramach programu „Modernizacja drogi 
powiatowej Widawa – Zawady, etap II prze-

KOnKURS W ŁASKIM LO
5 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbył się konkurs surówek w ramach Światowego Dnia Bez 
Tytoniu, który w br. przebiegał pod hasłem ,,Nie palimy, bo wolimy witaminy”. 

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie uczestniczyło 11 placówek. 
Uczestnicy pracowali w trzyosobowych zespołach, które miały za za-
danie przygotować jak najsmaczniejszą i najzdrowszą surówkę/sałatkę 
tematyczną. 

Jury konkursowe miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż wszyst-
kie przygotowane surówki były wyśmienite. Dlatego też postanowio-
no, że wszyscy uczestnicy zajęli I miejsca i otrzymali takie same na-
grody, których fundatorami byli Starostwo Powiatowe w Łasku, Urząd 

Miejski w Łasku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Łasku. 

W skład jury weszli m.in.: Karolina Kaniecka-Malinowska ze Staro-
stwa Powiatowego w Łasku, Agnieszka Świegocka reprezentująca Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Stanitarnego oraz Patrycja Sobieraj  
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku.

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy wzięli udział w degu-
stacji przygotowanych przez siebie surówek/sałatek.

Dawid Mataśka 

budowa drogi powiatowej nr 2310E Widawa 
– Zawady na odcinku od 1+000 do 2+051” 
wykonano utwardzenie poboczy oraz wyrów-
nano i położono nową nawierzchnię asfaltową 
na długości ponad 1 km. Koszt całej inwesty-
cji wyniósł 367.700,00 zł. 

INFORMACJA 
W SPRAWIE SZPITALA

4 czerwca br. spółka „Szpitale Powiatowe 
Sp. z o.o.” (tak obecnie nazywa się spółka, 
która dzierżawi szpital w Łasku), złożyła pro-
pozycję przystąpienia do negocjacji mających 
na celu ustalenie warunków porozumienia 
o rozwiązaniu umowy dzierżawy.  W związ-
ku z propozycją powiat wystąpił o udzielenie 
informacji niezbędnych do ustalenia kondycji 
finansowej szpitala oraz przyczyn wycofania 
się spółki z dalszego prowadzenia działalno-
ści leczniczej. 

Zapewniamy, że obecna sytuacja nie 
zagraża realizacji świadczeń leczniczych 
ani nie jest i nie będzie miała negatywnego 
wpływu na sytuację pacjentów i pracowni-
ków szpitala.

15-LECIE STOWARZYSZENIA 
AMAZONEK W KOLUMNIE

Łaskie Amazonki obchodzą w tym roku 
15-lecie powstania stowarzyszenia. Z tej oka-
zji w dniach 28-29 czerwca br. w Zespole 
Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostro-
wie odbędzie się Wojewódzka Spartakiada 
Amazonek, w której udział potwierdziło po-
nad 50 zawodniczek. Zawody sportowe odbę-
dą się w hali sportowej, natomiast uroczysto-
ści towarzyszące - w Łaskim Domu Kultury. 
Patronat nad imprezą objął starosta łaski Piotr 
Wołosz.
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Mamy nadzieję, że w przyszłości rozmowy te dopro-
wadzą do powstania nowych miejsc pracy, jak i exportu na-
szych produktów rolnych do Nigerii.

Gmina złożyła wnioski o współfinansowanie tego zadania ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego i z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Gmina realizuje systematycznie program poszerzenia dróg i poprawy na-
wierzchni, jest to kolejna inwestycja z tego programu.                       

UMOWA 
PODPISAnA…
6 czerwca br. została podpisana umowa na przebudowę drogi 
w miejscowości Kowalew z wykonawcą firmą Włodan Andrzej 
Włodarczyk z Porszewic koło Pabianic. Przebudowana droga 
będzie miała nową nakładkę na jezdnię (grubszą o 5 cm), jezdnia 
z lewej strony będzie poszerzona kostką brukową o grubości 
8 cm i szer. 120 cm na wzmocnionej podbudowie z kruszywa, 
pobocze będzie z destruktu asfaltowego. 

SPOnSORZY tEgOROCZnEgO śWIętA tRUSKAWKI

W ostatnich dniach 
w Urzędzie Gminy 
w Buczku odbyło się 
spotkanie delegacji nige-
ryjskiej z  wójtem gminy 
Buczek, a zarazem pre-

zesem Izby Rozlicznej Województwa Łódzkiego 
– Bronisławem Węglewskim. Przedstawicielem 
grupy nigeryjskiej był były poseł John 
Godson. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej 
atmosferze i dotyczyło przede wszystkim 
współpracy gospodarczej.

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Odział Terenowy w Łodzi 
3. „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk – spon-
sor występu zespołu BOYS
4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW „TUW”
5. Europejskie Centrum Gospodarcze Marian 
Janowski
6. RID Kopiczyńscy – sponsor pokazu samo-
lotów grupy akrobacyjnej ŻELAZNY
7. GEOCOVER – Producent Agrowłókniny 
Ogrodniczej 
8. „Święcicki Zdrój”
9. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładun-
ków Wiesław Strach
10. Warszawski  Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy „BRONISZE”
11.  Stacja Paliw „MOYA” Bachorzyn
12. STEC 

Wójt gminy Buczek składa serdeczne 
podziękowania sponsorom, którzy przyczynili 
się do uświetnienia organizacji tegorocznego  
V  Krajowego Święta Truskawki:

13.  Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A.
14.  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Łasku
15. „TYLUŚ” Transport
16. Firma Nasienna „GRANUM” Wodzierady  
17. BUD-GIPS Zbigniew Borek
18. POLSAD Jacek Korczak
19. SYNGENTA 
20. EKO-DOM W. Cieniewski
21. LUPOL Wojciech Pokora 
22. Rajmund Krakowski „GUCINEX” 
23. IND-AGRO A. Chromik 
24. Witold i Anna Moder METERING
25. GRENE
26. INVESTMENT
27. JARCYK Jarosław Spadliński
28. Tomasz Kansy Firma Kansy
29. „ROSA” Zdzisław Papuga
30. TAGRAF Taborowski Bachorzyn 
31. ŻELAŹNIAK Andrzej Lotczyk
32.  „Dzikie Wino”
33. VILLARO Moda Męska 
34. MMER Sp. z o.o.
35. T. Błaszczykiewicz, A. Chojnacki, J. Gaw-
lik Punkt Weterynaryjny Buczek 

36. Bank Spółdzielczy w Warcie O/Buczek
37. Szczepan Pawlicki - Stacja Kontroli Po-
jazdów
38. KĘPA Zakład Wędliniarski i Ubojnia  
w Czestkowie
39. Koło Łowieckie „LEŚNIK”
40. Bar Igrek P. Grzegorczyk Agnieszka  
w Buczku 
41. TOM-KOR Krzysztof Tomczyk 
42. Bogdan Tarczewski – Zakład Wędliniarski 
w Bachorzynie
43. J. Sobala, Sklep Przemysłowy, Buczek
44. Naprawa i Serwis Kosiarek, Pilarek i Ma-
szyn Budowlanych, Michał Wiśniewski 
45. DASKAR I. Kardas

Kieruję również serdeczne podziękowania 
za zaangażowanie w organizację oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa na Święcie: pracow-
nikom Urzędu Gminy w Buczku,  Stowarzy-
szeniu Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 
na czele z prezes Jadwigą Ratajczyk, jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych w gmi-
nie Buczek, policji oraz firmie ochroniarskiej 
„Servo”.
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Przebywając na tych terenach spotkały się z właścicielami 
i pracownikami Motelu „Korona” w Zamościu oraz z przewodni-
kiem opiekującym się grupą. Podczas spotkania prezes Jadwiga 
Ratajczyk promowała nie tylko sołectwo Bachorzyn, ale również 
gminę Buczek. Prezentowała także województwo łódzkie i znajdu-
jący się w nim powiat łaski oraz gminę Buczek. Powiat znany jest 
nie tylko w Polsce, ale również za granicą dzięki znajdującemu się 
w nim lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, które obok Krze-
sin pod Poznaniem jest jedną z najważniejszych baz powietrznych 
NATO w Europie Środkowej. 

W dalszej swojej wypowiedzi przekazała obecnym, że gmina 
Buczek położona jest w zagłębiu truskawkowym, a najważniejszą 
imprezą o charakterze społecznym jest czerwcowe Krajowe Świę-
to Truskawki. Prezes J. Ratajczyk w kilku zdaniach powiedzia-
ła o aktywnej działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie, którego celem jest kultywowanie polskiej kultury 
i tradycji.

Członkinie Stowarzyszenia przekazały przewodnikowi oraz 
właścicielom i pracownikom motelu drobne upominki nawiązujące 
do zagłębia truskawkowego gminy Buczek, tj. nalewkę truskaw-
kową, konfiturę truskawkową, praliny o smaku truskawkowym, 
torebkę na zakupy w kształcie truskawki oraz foldery o zagłębiu 
truskawkowym gminy Buczek.

Z WIZYtą nA LUbELSZCZYźnIE
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna ciężko pracują na każdy sukces, ale też potrafią się 
bawić i czerpać przyjemności z turystyki. W pierwszy weekend maja br. członkinie wybrały się do Lublina, Zamościa 
i na Roztocze (Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród), by podziwiać atrakcje turystyczne Lubelszczyzny.  
Na terenach tych członkinie podziwiały w zabytkowych miejscowościach nie tylko wyjątkowe pałace, świątynie 
różnych wyznań, muzea, klimat renesansu, ale także poznały bogatą historię tego regionu. 

W ramach projektu unijnego pt. „Jak Wojtek został strażakiem” stra-
żacy z OSP Wola Buczkowska odwiedzili przedszkolaków w Buczku. 
Przybliżyli dzieciom między innymi obowiązki strażaków oraz zapre-
zentowali wyposażenie wozu strażackiego, jednak największym zain-

JAK WOJtEK ZOStAŁ StRAżAKIEM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Jak Wojtek został strażakiem” - organizacja warsztatów szkoleniowych przez Ochotniczą Straż Pożarną

w Woli Buczkowskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

teresowaniem ze strony przedszkolaków okazała się możliwość przy-
mierzenia atrybutów strażackich. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
obiadem. Bardzo dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom za wspaniale 
spędzony czas.

Na zakończenie prezes Ratajczyk podkreśliła, że takie miłe 
spotkania, oraz nawiązywanie nowych znajomości - to dodatkowy 
walor wyjazdów turystycznych.
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Dzień Dziecka świętowano w szkole  
3 czerwca. W tym roku również przyby-
li do szkoły wspaniali goście: wójt gminy 
Buczek – Bronisław Węglewski, przedsta-
wiciele OSP z Woli Buczkowskiej i Czest-
kowa oraz uczniowie ze SOSW w Łasku 
pod opieką swoich wychowawców.

Świętowanie rozpoczęło się od premie-
ry przedstawienia teatralnego pt. „Wróż-
ki, czyli jaki uczynek, taka nagroda”,  
które zostało przygotowane przez uczniów 
klasy IV, w ramach realizacji innowacji 
pedagogicznej. Następnie wszyscy uda-
li się na boisko szkolne, gdzie odbyło się 
uroczyste otwarcie festynu. Serdeczne 
życzenia z okazji Dnia Dziecka złożyła 
uczniom dyrektor – Agnieszka Badowska 
oraz wójt gminy Buczek Bronisław Wę-
glewski, który również przywiózł dzie-
ciom, jak zawsze, prezenty. Każdy uczeń 
otrzymał bilet wstępu do „parku atrakcji” 
w dniach ŚWIĘTA TRUSKAWKI. Upo-
minkami obdarowali uczniów również 
przedstawiciele OSP Z Woli Buczkow-
skiej i Czestkowa.

Jak co roku, Rada Rodziców stanęła 
na wysokości zadania, gdyż na uczniów 
czekało wiele atrakcji: zjeżdżalnie, tram-
polina, bańki mydlane, malowanie twarzy, 
strzelanie z łuku, przeciąganie liny, rzuty 
piłeczkami do celu. Miłośnicy zajęć pla-
stycznych mieli możliwość wykazania się 
swoimi talentami, malując gipsowe figur-
ki. Rodzice zadbali również o to, aby ich 
pociechy nie opadły z sił, przygotowując 
słodki poczęstunek oraz napoje. Miłym 
akcentem był deser w postaci pysznych 
lodów. Na łasuchów czekały również sma-
kołyki w sklepiku, który również prowa-
dzony był przez rodziców.

Zgodnie z tradycją tego święta nie za-
wiedli również druhowie z OSP, którzy 
przygotowali pokaz sprzętu strażackiego 
oraz włączali się do wspólnej zabaw, m.in. 
w konkursie na przeciąganie liny. Dużą 
atrakcją dla dzieci była możliwość ochło-
dzenia się w płaszczu wodnym zorganizo-
wanym również przez druhów. Nowością 
w tym roku był pokaz iluzji oraz baniek 
mydlanych zaprezentowany przez pana 
animatora, który wspaniale prowadził całą 
imprezę.

Dzięki wspaniałej pogodzie, zaanga-
żowaniu rodziców, strażaków oraz atrak-
cjom przez nich przygotowanym, ten 
dzień na długo zostanie w pamięci każde-
go ucznia.

FEStYn Z OKAZJI DnIA DZIECKA
Na ten dzień uczniowie Szkoły Podstawowej w Czestkowie czekali z wielką niecierpliwością, gdyż jest to święto szczególne w życiu 
każdego dziecka. Trudno się temu dziwić, skoro wtedy zamiast lekcji czeka na uczniów wiele atrakcji.

W przypadku większej ilości BIO odpadów mieszkaniec zapewnia worki:
a) we własnym zakresie 
b) zaopatruje się w Urzędzie Gminy w Buczku
c) dostarcza je firma odbierająca odpady zgodnie z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

OgŁOSZEnIE
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w przypadku, gdy mieszkańcy nie będą 
wystawiać pojemnika z popiołem, istnieje możliwość wykorzystania go na BIO odpady 
od miesiąca maja do października 2019 r.



MODERnIZACJA 
OCZYSZCZALnI śCIEKÓW

czerwiec 2019 r.

Coraz bliżej finału

Dobiegają końca roboty związane z budową oraz remontem obiek-
tów kubaturowych. Rozpoczęły się prace związane z budową dróg we-
wnętrznych oraz wykończeniowe poszczególnych budynków. Trwają 
prace związane z budową instalacji odpowiedzialnej za gospodarkę osa-
dową. Między innymi powstał zbiornik nowej komory fermentacyjnej 
(na fotografii), gdzie pozyskany zostanie biogaz, który po spaleniu wy-
produkuje energię elektryczną oraz cieplną wykorzystaną na potrzeby 
oczyszczalni ścieków. Przefermentowany osad po odwodnieniu trafi na-
stępnie do suszarni i dalszej utylizacji. Wszystko po to, by w przyszłości 
zmniejszyć uciążliwość oczyszczalni do niezbędnego minimum (odory 
oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – lepsze oczyszczanie, niższe 
opłaty) oraz, co najważniejsze, ograniczyć koszty związane z bieżącym 
funkcjonowaniem (energia elektryczna oraz utylizacja odpadu jakim jest 
osad ściekowy). 

Montaż rękawa w ul. Armii Krajowej

Oczyszczalnia ścieków – budowa komory fermentacji osadu

Jednocześnie z budową oczyszczalni dobiega już końca układanie 
sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, w ul. Widawskiej oraz Zachod-
niej w Łasku. W dzielnicy Kolumna wybudowana sieć kanalizacji sani-
tarnej została oddana już do eksploatacji, trwa przyłączanie mieszkań-
ców do kolektora. Wykonanie przyłączeń do nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej to ostatni etap realizacji projektu, jakim jest wykazanie 

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” realizowany przez 
MPWiK Sp. z o.o. w Łasku wchodzi w kluczową fazę, jaką jest powoli dobiegająca końca modernizacja oczyszczalni ścieków. 

efektu ekologicznego pozwalającego na rozliczenie rzeczowe, jak i fi-
nansowe projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (łącz-
nie 34,7 mln PLN). Całkowita wartość projektu to ponad 67 mln PLN.

Ostatnie z realizowanych zadań to modernizacja istniejących głów-
nych kolektorów kanalizacji sanitarnej zarówno metodą bezwykopową, 
jak i wykopową. Wykopowe wymiany rurociągów planowane są w uli-
cach Broniewskiego, Czarnieckiego, Mickiewicza, Okrzei oraz Kaspro-
wicza i powinny rozpocząć się w lipcu 2019 r. Trwają już prace na uli-

cach Łasku, gdzie spotykamy pojazdy techniczne czyszczące sieć kanali-
zacyjną oraz instalujące rękawy żywiczne uszczelniające i wzmacniające 
istniejące rurociągi.

Tego typu prace wykonano już w ulicach: Batorego, 1 Maja, Armii 
Krajowej. W trakcie prowadzenia tych prac ujawnione zostały dość po-
ważne usterki w rurociągach, które doprowadziły do zarwania kanałów 
oraz jezdni, m.in. w ul. Warszawskiej oraz Armii Krajowej, powodując 
poważne zagrożenia w ruchu drogowym. Czy te wszystkie inwestycje  
w mocno wysłużoną infrastrukturę są potrzebne? – na to pytanie musicie 
Państwo odpowiedzieć sami. 

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

W związku z powyższym przystanki z ul. 9 Maja zostaną przeniesio-
ne na ul. Polną (okolice „Retro”) i na ul. Żytnią (okolice „Dino”).

ZKM ŁASK InFORMUJE
Na czas przebudowy skrzyżowania ulic Południowej i 9 Maja  
w Łasku wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu.

W przypadku rodzin wieloosobowych miesięczna opłata będzie wy-
nikiem pomnożenia stawki 17 zł przez liczbę domowników. Powyższe 
kalkulacje dotyczą odpadów posegregowanych. W przypadku jej braku 
opłata wyniesie 34 zł miesięcznie od osoby.

Skąd taki wzrost cen? Do przetargu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych przystąpił tylko jeden oferent, którego 
wycena okazała się ponad dwa razy wyższa niż poprzednio. W ra-
mach ostatniej umowy bełchatowska spółka Eko-Region otrzymała 
za 2,5-roczną współpracę ponad 7 mln zł. Wartość nowej umowy na 
taki sam okres to aż 16,3 mln zł. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, 
że przypadek gminy Łask nie jest odosobniony. W całej Polsce samo-
rządy zmagają się z dyktowaniem cen i radykalnymi podwyżkami za 
odbiór odpadów.

nOWA StAWKA ZA WYWÓZ śMIECI
Od 1 lipca br. w gminie Łask będzie funkcjonowała nowa stawka za wywóz odpadów komunalnych. Mieszkańcy 
z pewnością odczują znaczącą podwyżkę. Wyjątkiem są osoby samotne, które będą płacić mniej. Radni miejscy ustalili 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości. 
Wyliczenia dały kwotę 19 zł, jednak gmina zdecydowała o ustanowieniu dopłaty w wysokości 2 zł. 

Przypominamy, że od 1 lipca br. zmianie ulegają zasady segregacji od-
padów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segre-
gacji. Na stronie 27 przedstawiamy, co zmieni się w obecnym systemie 
segregacji. Nie jest możliwa rezygnacja z któregokolwiek z pojemników. 
Gospodarstwa zamieszkałe przez minimum 7 domowników otrzymają 
nieodpłatnie dodatkowe pojemniki na odpady.                                        MJ
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- Zbliża się koniec modernizacji lotniska, proszę zatem przy-
pomnieć jaki był ostatecznie zakres tych prac.

- To jeden z największych projektów inwestycyjnych w kraju, 
jeśli idzie o lotniskową infrastrukturę, którego realizacja zaczęła się 
w kwietniu 2017 roku i obecnie jesteśmy już w fazie odbiorów tech-
nicznych. W ramach tej inwestycji Amerykanie sfinansowali prze-
dłużenie o 500 metrów drogi startowej, zaś strona polska odpowia-
dała za zmodernizowanie istniejącego 2,5-kilometrowego pasa star-
towego kosztem ok. 100 milionów złotych. Zakończenie wszystkich 
prac przewidujemy na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, 
zaś oficjalne otwarcie lotniska po tym remoncie planowane jest na 
21 września br., czyli Dzień Otwartych Koszar. Wtedy też chcemy 
przybliżyć społeczeństwu Siły Powietrzne i pokazać, na co są prze-
znaczane niemałe środki podatników. Tego dnia odbędą się też po-
kazy lotnicze z udziałem m.in. F-16.

- Co dała ta modernizacja lotniska?
- Dzięki wykonanym pracom zwiększają się możliwości opera-

cyjne lotniska, jednocześnie poprawi się znacznie bezpieczeństwo 
operacji lotniczych. W ramach modernizacji drogi startowej wyko-
nano nie tylko odwodnienie ułatwiające odprowadzanie wody desz-
czowej, ale zmodernizowano również oświetlenie, pojawił się też 
system informujący o oblodzeniu drogi startowej. Nowy jest także 
system do awaryjnego hamowania przy pomocy haka, jak to jest np. 
na lotniskowcach. Wszystkie te usprawnienia służą w znacznej czę-
ści poprawie bezpieczeństwa na lotnisku.

- Czy tak długa nieobecność na macierzystym lotnisku F-16 
spowodowała zastój w 32. BLT?

- Przez cały ten czas Baza funkcjonuje normalnie, odbywają 
się m.in. wszystkie zaplanowane szkolenia i przedsięwzięcia. Nie-
obecność F-16 spowodowała, że piloci i obsługa muszą pracować 
w Krzesinach, co wiąże się z pewnymi nowymi zadaniami logi-
stycznymi w zakresie organizacji i zabezpieczenia.

- Czy zakończenie wspomnianych prac modernizacyjnych ozna-
cza kres rozwoju lotniska, czy też początek wielkiej rozbudowy?

- Raczej początek kolejnego etapu… Planowane są bowiem 
następne inwestycje, m.in. nowa infrastruktura operacyjna i po-
wierzchnie magazynowe. Lotnisko 32. Bazy należy dziś do najno-
wocześniejszych tego typu obiektów służących także NATO i bę-
dzie sukcesywnie rozbudowywane oraz modernizowane, by nadążać 
za rozwojem techniki i coraz lepiej służyć siłom powietrznym.

- Czy pochodzenie Pana z Ziemi Łódzkiej i wieloletnia służba 
w Łasku ułatwiają kierowanie tak dużym organizmem, jakim 
jest 32. Baza Lotnictwa Taktycznego? Pamiętam, że przed laty 
mówiło się nawet o likwidacji tego lotniska…

- Urodziłem się w Zgierzu, natomiast w Łasku spędziłem dużo 
czasu i traktuję to miasto jako swoją „małą ojczyznę”. Przez lata 
służby wojskowej właśnie tutaj widziałem olbrzymie zmiany, ja-
kie zachodziły w tym czasie na moich oczach, a także poznawałem 
niejako od kuchni Bazę i pracujących tutaj ludzi. Dziś mogę po-
wiedzieć, że zlokalizowanie tutaj bazy maszyn wielozadaniowych 
F-16 było bardzo dobrym posunięciem. F-16 to bardzo dobry samo-

F-35 nA ŁASKIM LOtnISKU?
ROZMOWA Z DOWÓDCĄ 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO PŁK. PIL. TOMASZEM  JATCZAKIEM

lot, wymagający jednocześnie wysokiej kultury technicznej. A jeśli 
idzie o wspomnianą sprzed wielu lat i likwidację lotniska, rzeczy-
wiście rozważano taki projekt, z pewnością straciłaby na tym nie 
tylko nasza armia, ale i sam Łask. Dziś Baza jest największym pra-
codawcą w Łasku, dającym zatrudnienie wielu rodzinom, z pewno-
ścią przyczyniającym się do rozwoju miasta i regionu. Moją rolą jest 
m.in. wspieranie tego rozwoju.

- Wspomniał Pan o dalszym rozwoju lotniska – czy oznacza 
to, że przybędą tutaj kolejne najnowocześniejsze maszyny, łącz-
nie z F-35, które Polska zamierza kupić w USA?

- Dziś to o wiele za wcześnie, aby mówić o przyszłej lokaliza-
cji stacjonowania samolotów piątej generacji, ale jestem optymistą 
i wierzę, że na naszym lotnisku pojawią się kolejne najnowocze-
śniejsze maszyny, w których za sterami zasiadać będą polscy piloci.

- Dziękuję Panu za rozmowę.
(PO)

Płk pil. Tomasz Jatczak urodził się w 1973 roku w Zgierzu. 
Przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1988 roku w Liceum Lotniczym 
w Zielonej Górze. Potem naukę kontynuował w słynnej „Szkole Or-
ląt”, czyli Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W 1996 roku został promowany na stopień podporucznika. Służ-
bę wojskową rozpoczął w 9 pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu 
Pomorskim, tutaj też rozpoczął szkolenie na MiG-21. To szkolenie 
na tym typie maszyn kontynuował następnie w łaskim 10 PLM, co 
trwało do 2003 roku, tj, wycofania tych maszyn ze służby w Siłach 
Powietrznych. Kolejny etap lotniczego wtajemniczenia to loty na 
MiG-29.  

W 2010 troku został zakwalifikowany do pierwszej grupy pi-
lotów szkolonych w Polsce na F-16, szkolenie zakończył dwa 
lata później, a w 2013 roku został dowódcą działań lotniczych  
w 32. BLT. W 2016 roku dowodził pierwszą zmianą Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego PKW OIR Kuwejt.

Ma na koncie wiele dodatkowych studiów i szkoleń, m.in. w  Air 
War w Maxwell w USA. Posiada uprawnienia instruktora oraz pilota 
doświadczalnego na MiG-29, latał na „Iskrach”, MiG-21, MiG-29 
i F-16. Łącznie w powietrzu spędził ponad 2200 godzin, w tym po-
nad 1200 w F-16. Żonaty, tata dwójki dzieci.

Od 11 czerwca 2018 roku pełni obowiązki dowódcy 32. BLT.
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OSP w Sięganowie w swojej 100-letniej działalności znacząco przy-
czyniła się do poprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie i miej-
scowości ościennych, biorąc czynny udział w działaniach ratowniczo-
-gaśniczych. Ponadto jednostka należy do wyróżniających się w zawo-
dach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego, jak i powiatowego. 
W związku z tym okrągłym jubileuszem na zebraniu sprawozdawczym 
w lutym 2018 r. podjęto uchwałę o powołaniu Społecznego Komitetu 
Obchodów 100-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sięgano-
wie i zorganizowaniu go w dniu 23 września 2018 r., przewodniczącym 
Społecznego Komitetu został Robert Bartosik - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku, którego w społecznej pracy wspierali: Dariusz Dą-
browski, Krzysztof Grzegorek, śp. Władysław Guberski, Zbigniew Ja-
worski, Sławomir Kołasiński, Piotr Kościan, Andrzej Nowicki, Marek 
Okupiński, Grzegorz Oleszczak i burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.  
Głównym celem Komitetu było zorganizowanie jubileuszu, ufundo-
wanie tablicy pamiątkowej oraz wyróżnienie strażaków i sympatyków 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie powstała w 1918 roku po odłączeniu się od Straży Parafialnej w Marzeninie, inicjatorami jej 
powołania byli druhowie Józef Pastusiak i Adam Wnuk. Do grona zapaleńców dołączyli następni i w niecały rok stan liczbowy jednostki 
wynosił 20 strażaków. Jednostka OSP w Sięganowie działająca na terenie gminy Łask powstała jako trzecia po OSP w Łasku i Kolumnie. 

OSP RP w Łasku złożył raport wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Łasku druhowi Wojciechowi Pokorze, 
następnie odbył się przegląd pododdziałów i uroczyste wciągniecie fla-
gi na maszt oraz powitanie zaproszonych gości. Uroczystość uświetni-
li: senator RP Maciej Łuczak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Andrzej Owczarek, wicestarosta powiatu łaskiego Teresa Wesołowska, 
przewodniczący Robert Bartosik i radni Rady Miejskiej w Łasku, bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk, zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska, skarbnik gminy Łask 
Anna Głowińska, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP 
Grzegorz Oleszczak wraz z członkami Zarządu. Komendanta powiato-
wego PSP w Łasku reprezentował st. kpt. Łukasz Bośka, komendanta 
powiatowego Policji w Łasku reprezentował kom. Tomasz Lubiński.  
Na uroczystości nie zabrakło również licznych delegacji z okolicznych 
jednostek OSP.

OSP za ich społeczną pracę. Uroczystości nie odbyły się jednak zgodnie 
z podjętą uchwałą z powodu tragicznej śmierci prezesa OSP w Sięgano-
wie Władysława Guberskiego. Organizację tej uroczystości przeniesio-
no na 24-25 maja 2019 r., łącząc ją z gminnym dniem strażaka i dniem 
ochrony przeciwpożarowej. Uroczystości zainicjowane zostały mszą św. 
odprawioną przez kapelana powiatowego strażaków ks. Jarosława Woj-
talę i proboszcza kościoła parafialnego w Marzeninie ks. Jerzego Do-
minowskiego. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe z Sięganowa 
i zaprzyjaźnionych jednostek z Pruszkowa, Marzenina, Bilewa, Grabi, 
Brzeskich, jak również zaproszeni goście na czele z burmistrzem Łasku 
Gabrielem Szkudlarkiem. 

Drugi dzień uroczystości rozpoczął się przemarszem pododdzia-
łów na plac przed OSP w Sięganowie, gdzie dowódca uroczystości druh 
Piotr Drozd, komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał przewodniczący Ho-
norowego Komitetu Obchodów 100-lecia powstania OSP w Sięganowie 
Robert Bartosik. Podczas uroczystości jednostka OSP w Sięganowie 
w uznaniu zasług na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mie-
ście i gminie Łask została wyróżniona Medalem „Zasłużony dla Miasta 
Łask” oraz odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. W hołdzie 
założycielom i strażakom OSP w Sięganowie została odsłonięta i po-
święcona przez proboszcza parafii Marzenin ks. Jerzego Dominowskiego 
tablica pamiątkowa, którą ufundował i wykonał Andrzej Mysiak. Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowany został druh Piotr 
Kościan, Srebrnym - Grzegorz Cerba i druh Dariusz Dąbrowski, Brązo-
wym - Jacek Guberski, odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został 
Marcin Kłos. 

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Sięganowa i okolicz-
nych sołectw dla których druhowie przygotowali liczne atrakcje. Pogoda 
dopisała i po oficjalnych uroczystościach wszyscy doskonale się bawili.

Danuta Rychlik
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Był rodowitym łaskowianinem. Urodził się 8 listopada 1953 roku, w Ła-
sku uczęszczał do „Jedynki”, a potem Technikum Elektrycznego, co dało 
mu zawód technika elektromechanika. Potem była m.in. służba wojskowa 
i podoficerska szkoła wojsk ochrony pogranicza w Kętrzynie, a także pobyt 
w placówkach w Komańczy i Barwinku.

Po wojsku trafił m.in. do Fabryki Mebli w Łasku. W okresie narodzin 
struktur łaskiej „Solidarności” był jednym z jej współzałożycieli. W 1984 
roku zawarł udany związek małżeński z Janiną Górą. Cztery lata później 
rozpoczął własną działalność gospodarczą, tworząc znany Zakład Elektro-
mechaniczny Przezwajania Silników Elektrycznych, funkcjonujący aż do 
jego śmierci. Od 1988 roku udzielał się w Łaskim Cechu Rzemiosł Róż-
nych, będąc jednocześnie przez kilkanaście lat członkiem Zarządu. W 2000 
roku współtworzył Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Łaskiej, w którym pełnił 
funkcję członka Zarządu (do 2009 r.).

Był także współtwórcą Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych (1996 r.), 
dzięki któremu był w grodzie nad Grabią postacią bardzo popularną. Pełnił 
wiele zaszczytnych funkcji w stowarzyszeniu, m.in. strażnika ceremonia-
łu oraz skarbnika. Od 1997 roku był członkiem Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. W 2002 roku zdobył ty-
tuł króla żniwnego okręgu centralnego, dwanaście lat później był również 
pierwszym i drugim rycerzem ŁBSK.

Był aktywnym działaczem ŁBSK, jednym ze współtwórców słynnej ar-
matki wiwatówki, która od lat towarzyszy wielu wydarzeniom w grodzie nad 
Grabią. Jak mówi Marian Janas z ŁBSK, było to jedno z jego dzieł, choć ten 
symbol Bractwa współtworzyło również wielu innych braci, m.in. Maciej Pru-
ski i Tomasz Szyszka. Na krótko przed śmiercią Z. Łopata  doprowadził też 
do wydania drukiem oryginalnego „Śpiewnika” ŁBSK, zawierającego ponad 
pół setki różnorodnych pieśni – od hymnu narodowego i „Roty”, a na najpo-
pularniejszych kolędach kończąc. Zbigniew Łopata zamieścił w tej książce 
znamienne motto: „Ponurzy śpiewu nie znają, siadaj tam gdzie śpiewają”. 

Czym dla niego był Łask? Jak wspomina syn Marcin, gród nad Grabią 
był dla jego ojca nie tylko miastem rodzinnym, ale i miejscem na ziemi. 
Przed laty Zbigniew Łopata pracował dużo w delegacjach, ale zawsze wra-
cał do swojego miasta i w nim czuł się najlepiej.

Był społecznikiem z krwi i kości, stąd działalność w wielu organiza-
cjach. Za działalność społeczną uhonorowano go wieloma odznaczeniami 
i tytułami, m.in. odznaką za zasługi na rzecz rzemiosła, otrzymał też sta-

ZbIgnIEW ŁOPAtA (1953-2019)

tuetkę „Dąb Rozwoju”, był również zdobywcą wielu nagród i wyróżnień 
podczas zawodów strzeleckich, m.in. otrzymał Szablę Pułkownika Sobotki.

Mówi się zwykle, że nie ma ludzi niezastąpionych i jest w tym sporo 
prawdy. Jednak Zbigniewa Łopaty będzie brakowało nie tylko w Bractwie 
Kurkowym…

Zbigniew Łopata wychował 2 dzieci: syna Marcina, informatyka z za-
wodu, i córkę Annę, która po ukończeniu studiów magisterskich wyemigro-
wała do Anglii. Był też dziadkiem, wraz z wnuczką Małgosią spędzał sporo 
czasu przy swoim motocyklu lub na różnych zabawach.

(P)

Ta śmierć wstrząsnęła nie tylko najbliższymi Zbigniewa Andrzeja Łopaty. Znało go bowiem wielu mieszkańców Łasku, gdyż od początku 
działał aktywnie w Bractwie Kurkowym oraz innych organizacjach i znany był z wielkiej życzliwości do ludzi i społecznikowskiego 
podejścia do życia. A najgorsze stało się na drodze, gdy jechał samochodem. Wylądował co prawda w szpitalu, ale pomoc lekarska 
przedłużyła jego życie tylko o kilka dni. Zmarł 8 kwietnia 2019 roku.

Po obiedzie udali się do Łaskiego Domu Kultury na spotkanie z  aspi-
rant Katarzyną Staśkowską. Tam też nastąpiło ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, 
firmę Polwet-Centrowet, MPWiK w Łasku, BK Business, Annę Doli-
wę – prezesa LGD „Dolina Rzeki Grabi”, Małgorzatę i Marka Dolatów,  
Przemysława Skibińskiego, Sylwestra Jakubczaka - dyrektora oddziału 
Banku Pekao S.A. w Sieradzu. Nagrodę pocieszenia dla wylosowanego 
uczestnika ufundowała dyrektor SP nr 1 w Łasku Izabela Knul. Piękne 
dyplomy, które otrzymali uczestnicy, podarowali Ewa i Jarosław Bus-
sowie.

Laureaci:  kl. IV - I miejsce: Juliusz Pupkiewicz, SP 9, Sieradz,  
II miejsce: Kinga Matusiak, SP Janiszewice, III miejsce: Martyna Barto-
sik, SP 10, Sieradz

Kl. V - I miejsce: Bartłomiej Malinowski, SP Poddębice, II miejsce: Kin-
ga Matusiak, SP Janiszewice, miejsce III: Martyna Bartosik, SP 10,  Sieradz

Kl. VI - I miejsce: Benedykt Zieliński, SP 10, Zduńska Wola, II miej-
sce: Juliusz Szczeszek-Bistuła, SP 1, Pajęczno, III miejsce: Makar Tkacz,  

POtYCZKI MAtEMAtYCZnE
SP Rzechta, Grzegorz Matuszczyk, SP Walichnowy, Maja Kaźmierczak,  
ZS Widawa, wyróżnienie: Patrycja Patyk, SP Lipnik.

Kl. VII - I miejsce; Marta Gaworska, SP 1, Działoszyn, Julia Zawia-
sa, SP Buczek, II miejsce; Damian Kozub, SP Lipnik, Jakub Kałużniak, 
SP Poddębice, III miejsce; Oliwier Noga, SP Działoszyn, Aleksandra Pa-
welec, SP 4, Sieradz

Kl. VIII – I miejsce: Mateusz Pałucki, SP 4, Sieradz, Jakub Piotrow-
ski, SP 10, Sieradz, Jakub Pawelski, SP 5, Zduńska Wola, II miejsce: Ma-
teusz Grzanka, ZS-P1, Zduńska Wola, III miejsce: Jakub Lipiński, SP 12, 
Zduńska Wola, Anna Kordysiewicz, SP 3, Łęczyca, wyróżnienie Adam 
Gała, SP 5, Łask, wyróżnienie Julia Szafarz, SP 9, Sieradz. 

Gimnazjum, kl. III – I miejsce Wiktor Szewczyk, Poddębice,  
II miejsce: Kacper Kmiecik, SP 5, Zduńska Wola, Jakub Szczepański, 
PG nr 1, Łask, Wiktor Kobielski, Poddębice, III miejsce: Weronika 
Dzikowska.

Czesława Knul

W Międzypowiatowych Potyczkach Matematycznych, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku, uczestniczyli 
najlepsi matematycy  z siedmiu powiatów:  Łask z gminą Dobroń, Łęczyca, Poddębice, Pajęczno, Sieradz, Wieruszów, 
Zduńska Wola. Uczestnicy rozwiązywali 4 zadania  w ciągu 60 minut.
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Przez cały tydzień wakacji artystyczny potencjał dzieci rozwi-
jać będą wyborni animatorzy i aktorzy – Karolina i Rafał. Przepro-
wadzą profesjonalne warsztaty, realizując projekt „Klub Małego 
Odkrywcy”. Jak sama nazwa wskazuje – młodzież będzie odkry-
wać, poszukiwać, myśleć i… odczuwać satysfakcję ze zdobytej 
wiedzy. 

W czasie dwumiesięcznej, letniej laby w ŁDK nie braknie też za-
jęć w poszczególnych pracowniach. Z bezpłatnych warsztatów otwar-
tych skorzystają miłośnicy sztuki wszelakiej: plastycznej, tanecznej, 
wokalnej, teatralnej czy pisarskiej. Lista i terminy poszczególnych 
zajęć pojawią się pod koniec czerwca na stronie internetowej ŁDK – 
https://laskidomkultury.com.pl/. Obserwujcie nas także na facebooku 
i instagramie. Bądźcie czujni, by nie przegapić rozgrzanych słońcem 
atrakcji!

A już 1 września – zapraszamy na Festiwal Kultury Ludowej i Tra-
dycyjnej „LudLove”, zainicjowanej na ubiegłorocznym Jarmarku. Pod 
chmurką, w zielonym ogrodzie ŁDK posłuchamy fenomenalnych ze-

ŁDK W bLASKU SŁOńCA
Coraz bardziej opalone buzie, coraz większy luz i coraz obszerniejsze morze uśmiechu wokół… To znak, że wakacje depczą nam 
po piętach. By nie dać się letniej nudzie, bezczynności i lenistwu, Łaski Dom Kultury startuje z kreatywną ofertą dla dzieciaków, 
zarówno na lato pełne słońca, jak i na dni aury skropionej ciepłym deszczykiem.

społów folkowych, w których drzemie nieziemska moc kultury ludowej 
– barwnej, swojskiej, ciepłej, a jednocześnie radosnej i pełnej optymi-
zmu…

Anna Sobczak

Wejście w życie nowej ustawy o KGW z końca ubiegłego roku jed-
noznacznie określiło zasady rejestracji, funkcjonowania, prowadzenia 
działalności i rozliczania finansowego organizacji społecznych tworzo-
nych w środowiskach wiejskich. Pierwszy etap już za nami i mamy świa-
domość, że to dopiero początek długiej drogi w rozwoju Koła. Obecnie 
rzeczą najważniejszą jest pozyskanie lokum na siedzibę Koła i dosto-
sowanie go do potrzeb prowadzonej działalności w oparciu o przyjęty 
statut. Bardzo oczekiwana będzie pomoc gminy. Już 30 czerwca br. od-
będzie się III Bieg Leśny Teodory 2019.

Niedawny Jarmark Łaski, a w nim Turniej Sołectw - dla nowo po-
wstałego KGW Teodory stał się okazją do pierwszego oficjalnego wy-
stępu i zaprezentowania się w klimacie rywalizacji i wspólnej zabawy.  
To nowe i bardzo pozytywne doświadczenie!

Sławomir Sobór
sołtys Teodorów

nOWE KgW W tEODORACh
Z satysfakcją można przyznać, że wielka potrzeba integracji stała się powodem powstania tak licznego, bo ponad 60-osobowego, 
KGW w Teodorach. Pod tym względem Koło zajmuje pierwsze miejsce w gminie Łask, a trzecie w województwie łódzkim.  
Ten niewątpliwy powód do dumy to jednocześnie ogromne wyzwanie oraz świadomość ciężaru odpowiedzialności pań, które obdarzone 
kredytem społecznego zaufania zgodziły się pełnić poszczególne funkcje w Zarządzie Koła. Przewodniczącą wybrana została Maryla 
Kołasińska, zastępcą jest Katarzyna Mikłasz, a skarbnikiem - Małgorzata Pronin. 

Pierwszego czerwca miejski rynek wypełnili mieszkańcy, któ-
rzy wraz z całymi rodzinami wspólnie bawili się i świętowali dzień 
wszystkich dzieci. Na tę okoliczność do Łasku powrócił znany i lu-
biany kapitan Szprot. Staremu wilkowi morskiemu towarzyszyła 
przyjazna piratka Meluzyna. Co chwilę można było usłyszeć głośne 
„Ahoj!”. Dzieci rzuciły się w wir pirackiej przygody, a zabawom nie 
było końca.

Wiele niespodzianek przygotował Łaski Dom Kultury, jak również 
Biblioteka Publiczna, SP nr 1 w Łasku, Stowarzyszenie Rękodzieła Ła-
skiego „Szuflandia”, Klub 32. BLT i Nadleśnictwo Kolumna. Najmłodsi 
mogli choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy i usiąść za 

WYJątKOWY DZIEń DZIECKA
„Słońcobranie” – pod takim hasłem zorganizowano w Łasku tegoroczny Dzień Dziecka, który połączono z XXIII Jarmarkiem Łaskim. 
Podczas imprezy zorganizowanej na dużą skalę było mnóstwo atrakcji.

kółkiem wozu bojowego. Policjanci udostępnili radiowóz i opowiadali 
dzieciom o tajnikach swojego zawodu. Każdy mógł nauczyć się udziela-
nia pierwszej pomocy. Nie mogło zabraknąć oczywiście kolorowej waty 
cukrowej, balonów i malowania buzi. 

Tego dnia nagrodzono najlepszych sportowców z gminy Łask, 
a w samo południe na scenie pojawił się iluzjonista Paweł Szreter, któ-
ry oczarował nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Po wyjęciu królika z ka-
pelusza każdy z milusińskich był już pewien, że świat magii naprawdę 
istnieje. Do samego końca z buzi dzieci i ich opiekunów nie schodziły 
uśmiechy. Pogoda tego dnia była rewelacyjna.

MJ
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W sobotę odbył się Piknik Motocyklowy, w ramach którego przez 
gminę przejechała Parada Motocyklowa. Odbyły się również Otwar-
te Mistrzostwa w Armwrestlingu oraz Przegląd Zespołów Rozrywko-
wych, a gwiazdą wieczoru, która wystąpiła na MotoFolku, był zespół  
Long&Junior.

Drugiego dnia odbył się Piknik Rodzinny połączony z Dniem Dziec-
ka. Najmłodsi mieszkańcy mieli do dyspozycji wesołe miasteczko, ani-
macje, warsztaty malarskie oraz wiele innych atrakcji. Odbył się Festi-
wal ciast, w którym wzięły udział sołectwa gminy oraz uczniowie ZSR 

1-2 czerwca 2019 r. na placu przy Stadionie Gminnym w Sędziejowicach odbyło się święto gminy, które od 
bieżącego roku zyskało oficjalną nazwę - „MotoFolk Sędziejowice 2019”. Organizatorzy zagwarantowali 
mieszkańcom i przybyłym gościom mnóstwo atrakcji rozłożonych na dwa dni.

w Sędziejowicach. Czas mieszkańcom umilili aktorzy z serialu „Ranczo” 
- kabaret KaŁaMaSz.

„Szukaliśmy formuły, która pozwoliłaby budować markę naszego 
gminnego święta. MotoFolk okazał się trafionym pomysłem i już roz-
poczynamy przygotowania do następnej edycji.” – zapowiada Dariusz 
Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Organizatorami imprezy byli: wójt gminy Sędziejowice, Grupa Mo-
tocyklowa Forever Young, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, 
Sędziejowice na plus, Urząd Gminy Sędziejowice.

Celem imprezy było wzbogacenie oferty kulturalnej, skierowanej 
do mieszkańców obszaru LGD ,,Dolina rzeki Grabi’’ oraz podniesienie 
atrakcyjności turystycznej regionu. 

Przedsięwzięcie miało nawiązywać do Doliny Grabi – zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego, którego niepowtarzalne walory stały się in-
spiracją do powstawania amatorskich środowisk twórczych związanych 
z ludowymi obyczajami tego obszaru. Rozwijane na tym tle piękno i róż-
norodność folkloru inspirują do pielęgnowania tożsamości kulturowej. 
Taka potrzeba stała się zatem ideą dla organizacji imprezy propagującej 
bogactwa kultury ludowej regionu. Punktem wyjścia było oczywiście 
zapoznanie szerszego odbiorcy z dorobkiem kulturowym Doliny Grabi.

Podczas imprezy odbył się przegląd zespołów folklorystycznych 
w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci – młodzież oraz dorośli.  
Na scenie wystąpiło 12 zespołów: Dziecięca Kapela Ludowa ,,Mali 

REgIOnALnY FEStIWAL FOLKLORU 
„SPOtKAnIE nAD gRAbIą”

2 czerwca 2019 roku, na placu gminnym obok sędziejowickiego stadionu odbył się Regionalny Festiwal Folkloru - ,,Spotkanie nad 
Grabią’’, którego organizatorem było Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice. Projekt był współfinansowany ze 
środków UE w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina Rzeki Grabi’’.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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W 2018 r. po raz pierwszy wyjechaliśmy poza granice naszej gminy, 
przemierzyliśmy gminę Zapolice aż po Strońsko. Tym razem nasza trasa 
objęła teren trzech gmin: Sędziejowice, Zapolice i Widawa. Szlak wiódł 
od centrum Sędziejowic, gdzie tradycyjnie uczestnicy złożyli przed po-
mnikiem hołd wszystkim poległym za Ojczyznę. Dalej na 33 km trasie 
rajdu znalazły się kolejno: Sobiepany, Rembieszów, Woźniki, Jeziorko, 
Korzeń, Świerczów, Podgórze, Górki Grabińskie, Grabno. Trasę zabez-
pieczali funkcjonariusze policji z Komisariatu w Widawie oraz dwie jed-
nostki strażackie: OSP Bilew i OSP Grabia. 

Rajd cieszy się dużym powodzeniem dzięki partnerstwom zawiera-
nym przy jego organizacji. Już drugi rok z rzędu trasę wytyczyli strażni-
cy Łódzkich Parków Krajobrazowych, a konkretnie Parku Krajobrazo-
wego Międzyrzecza Warty i Widawki, będący jednocześnie sponsorem 
nagród książkowych i mapek poglądowych. Piękne nagrody rzeczowe 
ufundowało też Nadleśnictwo Kolumna. To już tradycja, że wszystkie 
wspaniałe gry i albumy o polskiej przyrodzie trafiają do rąk „odjazdo-
wych” wprost od leśników. 

Po raz pierwszy w tym roku pojechała z nami efektowna reprezen-
tacja klubu rowerowego Jastrzębie Łaskie, wspierająca organizatorów 
w przygotowaniach i oznaczeniu trasy rajdu. Dzielnie wspierała nas 
obsada policyjna. Na rowerach jechali: komendant Komisariatu Policji 
w Widawie Radosław Błaszczyk oraz dzielnicowy gminy Błażej Pła-
czek. Poczęstunek na stacji końcowej przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Grabnie. Przy pieczeniu kiełbasek i ognisku wspierali je 
druhowie z OSP Grabno. 

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak z radnymi i sołtysa-
mi to postacie, które nie opuszczają żadnej edycji naszego rajdu. Także 
wójt Dariusz Cieślak pojechał z nami, podkreślając, że dzięki rajdowi 
bierze udział w jednej z imprez, które mają za zadanie uczcić jubileusz 
naszej książnicy. Wójt i Rada Gminy zawsze wspierają wszystkie przed-
sięwzięcia biblioteki, co wzmacnia nasze działania na każdej płaszczyź-
nie i dodatkowo motywuje do dalszej pracy. 

70 LAt gbP W SęDZIEJOWICACh
Pod takim hasłem odbyła się kolejna VIII edycja Rajdu Rowerowego po Gminie Sędziejowice ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 

Rokrocznie wzrasta liczba zadowolonych partnerów i uczestników, 
a szczególnie dzieci. Przybywają nawet całe rodziny z maluchami w sio-
dełkach. Dla takich chwil warto żyć i pracować!

Beata Magdziak
dyrektor GBP

● ,,Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce’’ o wartości 15.100,00 zł,  
z czego 10.000,00 zł to przyznane dofinansowanie, 2.100,00 zł stano-
wią środki własne gminy, a pozostałe 3.000,00 zł to środki zgromadzone 
przez sołectwo
● ,,Warsztaty kulinarne nad Grabią – Piknik Rodzinny’’ w miejscowości 
Sobiepany o wartości 15.100,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowi przy-
znane dofinansowanie, a 5.100,00 zł to środki własne gminy

tRZY gRAntY SOŁECKIE
Gmina Sędziejowice, po wstępnej weryfikacji na szczeblu gminnym, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 3 wnioski  
o dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach. Dotację celową  
po 10.000,00 zł przyznano na każdy z następujących projektów: 

● ,,I ty możesz zostać Gortatem, czyli streetball za rogiem’’ w miejsco-
wości Grabno o wartości 15.100,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowi 
przyznane dofinansowanie, a 5.100,00 zł to środki własne gminy.

O szczegółach i efektach każdego z planowanych przedsięwzięć na-
piszemy po zakończeniu ich realizacji w poszczególnych miejscowo-
ściach.

REgIOnALnY FEStIWAL FOLKLORU „SPOtKAnIE nAD gRAbIą”
Grabianie’’, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Mali Sędziejowiczanie’’, 
Zespół Pieśni i Tańca ,,Ziemia Sędziejowicka’’, Grupa taneczna ,,Mała 
Kontra’’, Grupa wokalna ,,Spinacz’’, Grupa wokalna ,,Szpilka’’, ,,Dzie-
ci z Doliny Grabi’’, Zespół Śpiewaczy ,,Sędziejowianki’’, Zespół Pieśni  
i Tańca ,,Rzgowianie’’,  Zespół Ludowy z Burzenina, Zespół Pieśni  
i Tańca ,,Bałdrzychowianie’’, Grupa Folklorystyczna ,,Rajka’’.

Dla najwyżej ocenionych zespołów w każdej kategorii przyznane 
zostały nagrody rzeczowe. Zwieńczeniem festiwalu był koncert zapro-
szonej gwiazdy – Zespołu Krywań. Przez jeden dzień trwania festiwalu 
autentyczne zespoły ludowe odtworzyły i zrekonstruowały tożsamość 
kulturową regionu, co było okazją do zacieśnienia więzi i integracji 
mieszkańców. Charyzmatyczna wokalistyka, ludowe przekazy oraz nie-
powtarzalna muzyka zapewniły licznie zgromadzonej społeczności, wie-
le niezwykłych wrażeń.
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Na gali obecni byli min. parlamen-
tarzyści, prezesi Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, pracownicy KAPE, 
naukowcy, samorządowcy oraz przedsię-
biorcy. Nagroda jest miłą niespodzianką 

nAgRODA DLA 
gMInY WIDAWA

Na zaproszenie Krajowej Agencji Poszanowania Energii wójt gminy 
Widawa wziął udział w konferencji ,,Efektywność energetyczna 
szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw” , która odbyła się  
w Krakowie w ramach III Międzynarodowego Forum Energetyka, 
organizowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej (4 czerwca br.).  
Z okazji 25-lecia KAPE S.A. została zorganizowana uroczysta 
gala, na której wójt Michał Włodarczyk w towarzystwie kilkunastu 
laureatów z całej Polski odebrał z rąk prezesa KAPE statuetkę oraz 
nagrodę dla gminy Widawa za działania ukierunkowane na poprawę 
efektywności energetycznej, w tym przede wszystkim za budowę 
nowego przedszkola w standardzie pasywnym, monitorowanie 
i zarządzanie energią w budynku oraz efektywną współpracę  
z projektantami i doradcami energetycznymi. 

Obchody Święta Szkoły rozpoczęła uroczysta msza święta, którą 
w intencji uczniów, rodziców i wszystkich pracowników oświaty odpra-
wił proboszcz restarzewskiej parafii ks. Stanisław Broda. Ten niezwykły 
dla społeczności szkolnej dzień zgromadził wyjątkowych gości, przybył 
m.in.: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radni, rodzice oraz dziadkowie.  
Do szkoły wpłynął także list z wyrazami uznania od senatora RP Macieja 
Łuczaka.

 Jubileusz rozpoczęły przemówienia wicedyrektora szkoły Bo-
gusławy Krysiak oraz zaproszonych gości, a nastrój chwili podkre-

śWIętO PAtROnA SZKOŁY W ChOCIWIU
„Papież dziś rozłożył dłonie...” „Kochany Ojcze Święty”- to słowa pieśni , które w budynku szkoły rozbrzmiewały już od wczesnych 
godzin rannych. Ten entuzjastyczny nastrój udzielił się wszystkim, którzy przybyli do Szkoły Podstawowej w Chociwiu, by wspólnie 
świętować - 10 rocznicę nadania jej imienia wielkiego Polaka - Jana Pawła II.

ślała wyjątkowa sceneria ukazująca postać Jana Pawła II – Przy-
jaciela Młodych. Jemu też swój program dedykowali uczniowie, 
którzy w podziękowaniu uzyskali wielką sympatię publiczności 
i gromkie brawa.

Dopełnieniem całości było wspólne chwycenie się za ręce i odśpie-
wanie „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II. Uczniowie pamiętają też 
słowa papieża: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wyma-
gali”. 

Katarzyna Nawrot - Raszewska

i ukoronowaniem ciężkiej pracy, która 
została wykonana przy budowie długo 
wyczekiwanego budynku przedszkola  
i jednocześnie wielkim wyróżnieniem na 
arenie krajowej dla gminy Widawa.

Katarzyna Kałuża
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Tematem przewodnim spotkania integracyjnego były ,,Cztery pory 
roku”, które ukazane zostały w części artystycznej przez poszczególne pla-
cówki. W imprezie uczestniczyli podopieczni i pracownicy ośrodka, liczne 
grono przedstawicieli domów środowiskowych oraz domów pomocy spo-
łecznej z województwa łódzkiego, tj. ŚDS Łask, ŚDS Sędziejowice, ŚDS 
Zduńska Wola, ŚDS Strobin, DPS Zduńska Wola, DPS Przatówek, DPS 
Skrzynno oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytu-
cji. Zaszczycili nas swoją obecnością: kierownik Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Łasku Aleksandra Gabryjączyk, wójt gminy Widawa Mi-
chał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie Aneta Krawczyk oraz 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie. Przyby-
łych gości powitała kierownik ŚDS Małgorzata Kaźmierczak.

„CZtERY PORY ROKU” W DąbROWIE WIDAWSKIEJ
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w dniu 6 czerwca br. zorganizował imprezę o nazwie ,,Razem 
dla niepełnosprawnych”. Już od ponad 20 lat takie spotkania sprzyjają integracji, dobrej zabawie i rehabilitacji 
psychospołecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki nim osoby niepełnosprawne rozwijają swoje zainteresowania, 
zdolności, sprawdzają swoje możliwości, pokonują ograniczenia i braki.

Jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna ,,Dąb” z ŚDS Dąbrowa 
Widawska w przedstawieniu pt. ,,Cztery pory roku”. Występ ogrom-
nie spodobał się widzom. Następnie kolejne ośrodki prezentowały się 
w przygotowanych utworach muzycznych, tanecznych oraz teatral-
nych, wykonanych przez osoby niepełnosprawne pod okiem terapeutów.  
Po występach odbyły się konkurencje sportowo-sprawnościowe. Uczest-
nicy konkurencji z poszczególnych placówek musieli na czas pokonać 
tor przeszkód. Składały się na niego: slalom, rzut do kosza, szukanie 
skarbów, rzut do bramki itp. Zwycięzcy konkurencji sportowych zosta-
li odznaczeni medalami oraz dyplomami. Uczestnicy imprezy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na koniec wszyscy zostali zapro-
szeni na obiad i ciasto, a następnie rozpoczęła się zabawa taneczna. 

Małgorzata Kaźmierczak

Sołeckie imprezy były okazją do spotkań mieszkańców, wspólnych 
zabaw dzieci, rywalizacji w konkurencjach i grach sportowych, biesiado-
wania przy ogniskach, skosztowania przy wspólnym stole własnoręcznie 
przygotowanych potraw i ciast oraz potańczenia w dobrze znanym towa-
rzystwie. Sołectwa wręcz prześcigały się w pomysłach na zapewnienie 
atrakcji dla swoich milusińskich.

W Rogóźniu zorganizowano Turniej Tenisowy. Na korcie rywalizo-
wało 26 uczestników. Przygotowanym konkurencjom towarzyszyły duże 
emocje i sportowa rywalizacja. Oprócz rozgrywek dla dzieci w dwóch 
kategoriach wiekowych: 5-8 lat i 9-12 lat, odbył się również konkurs 
rodzinny tzw. „Family Cup”, do którego zgłosiło się 7 rodzin. W finale 
rodzina Minias z Józefowa Widawskiego pokonała rodzinę Pabisiaków 
ze Świerczowa. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk wójta gmi-
ny Michała Włodarczyka dyplomy i słodkie upominki.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszył się festyn rodzin-
ny w Woli Kleszczowej, gdzie oprócz dmuchańców dla dzieci, przejażdżki 
bryczką i darmowego poczęstunku wystąpił zespół disco polo TWO BOYS.

SOŁECtWA śWIętOWAŁY DZIEń DZIECKA
Tegoroczny Dzień Dziecka odbił się szerokim echem w gminie Widawa. W wielu miejscowościach sołtysi i rady sołeckie zorganizowały dla 
swoich najmłodszych mieszkańców pełne atrakcji pikniki i festyny rodzinne. Imprezy z okazji Dnia Dziecka odbyły się w Rogóźniu, Woli 
Kleszczowej, Ochlach, Witoldowie, Ligocie, Sarnowie i Józefowie, Lesie Zawadzkim, Józefowie Widawskim, Chociwiu i Dąbrowie Widawskiej.

W Ochlach piknik rodzinny odbył się już po raz drugi. Były dmu-
chańce, wata cukrowa dla każdego, grill, malowanie twarzy oraz pokaz 
akcji strażackiej zorganizowany przez druhów OSP Ochle. W czasie pik-
niku rozstrzygnięto konkurs na „Domowy wypiek”. Pierwsze miejsce za-
jęła „malinowa chmurka” Agnieszki Doliwy.

W Sarnowie i Józefowie piknik rodzinny połączono z uroczystością 
otwarcia i poświęcenia budynku sołeckiego. Były kiełbaski z grilla, mu-
zyka do tańca oraz mecz w siatkówkę.

Wszystkim sołeckim imprezom towarzyszyła niepowtarzalna atmos-
fera. Wysoka frekwencja udowodniła, że tego typu imprezy są potrzebne, 
a wspólnie spędzony czas przez mieszkańców sołectw i sąsiednich miej-
scowości daje wiele radości i uśmiechu.

Katarzyna Kałuża
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Pozwoliło to ukazać rodzinę Łaskich nie 
tylko przez pryzmat najbardziej znanego pry-
masa Jana Łaskiego. Niemal każde pokolenie 
tego rodu wydało na świat osobę, która złoty-
mi zgłoskami zapisała się nie tylko w historii 
Polski, ale również w całej ówczesnej Europie. 
Nie inaczej było z kolejnymi właścicielami czy 
zarządcami dóbr łaskich. Warto wspomnieć 
choćby postać Samuela Nadolskiego, boha-
tera z okresu wojen ze Szwedami, Rosjanami 
czy Kozakami. Kolejni dziedzice również do-
łożyli swoją cegiełkę w rozwój miasta. Stani-
sław Wierzbowski dźwignął Łask z zapaści 
gospodarczej oraz dobudował obydwie kapli-
ce do kolegiaty. Pozostawił po sobie również 
niedokończone dzieło „Konnotata wypadków 
w domu i kraju zaszłych od 1634 do 1689”, 
w których kilkukrotnie pojawia się gród nad 
Grabią. Z kolei Załuscy, musieli zmierzyć się 
z ogromnymi pożarami, które znacznie znisz-
czyły w 1747 r. kolegiatę, a dwa lata później 
większą część miasta. Nie szczędzili wówczas 
środków na odbudowę swojego dziedzicznego 
miasta i jej najważniejszej budowli. 

Ostatni, przedrozbiorowy właściciel ziem 
łaskich – Teofil Załuski, swoją prorosyjską po-
stawą, zaprzepaścił dobry, budowany od dekad 
wizerunek rodziny. Co ciekawe, jego syn Jó-
zef wykazał się niezwykłą postawą patriotycz-
ną, uczestnicząc w Powstaniu Listopadowym 
z 1830 r. Wiek XIX to czas, gdy Łask należał 
do Antoniego Wyganowskiego, Czołhańskich 
(pisanych przez samo ”h”) oraz Kręskich. Po 
Powstaniu Styczniowym, miasto zostało wyłą-
czone z dóbr ziemskich, przez co ostatni dzie-

Wystawa w łaskim muzeum

WŁAśCICIELE DÓbR ŁASKICh
Kiedy dokładnie Łask uzyskał prawa miejskie oraz jak brzmiał tekst lokacji? Czym było Węglisko? Kto założył pierwszą szkołę 
w Łasku? Na te pytania odpowiada nowa wystawa „Właściciele dóbr łaskich” prezentowana od połowy maja w Muzeum Historii Łasku. 
Powstała dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi Oddział w Sieradzu, a także przy wykorzystaniu materiałów muzealnych  
oraz obszernej literatury dotyczącej Łaskich i innych rodzin szlacheckich, która znajduje się również w zbiorach internetowych. 

dzice nie mieli już na nie większego wpływu. 
Epokę prywatnych właścicieli ziemskich koń-
czy wielce szanowana rodzina Szweycerów, 
której synowie poświęcili swoje życie w walce 
z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. Zwiedzają-
cy zapoznają się również z obecnymi pozosta-
łościami po czasach dziedziców. Na ekspozycji 
prezentujemy „Ordynację Miasta Dziedziczne-
go Łasku”, spisaną własnoręcznie przez Teofila 
Załuskiego oraz tekst lokacji miasta z 27 wrze-
śnia 1422 r. Dla niektórych może to być nie-
wielka sygnalna wystawa, jednak dla bardziej 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 przedszkoli. Występy dzie-
ci poprzedziło przedstawienie pt. „Kto ma olej w głowie” przygotowa-
ne przez grupę „Słoneczko” z PP nr 1 pod kierunkiem: Moniki Wronki 
i Anny Korcewicz. Gościnnie w przedstawieniu zagrali rodzice dzieci 
z w/w grupy Sylwia Wypych i Mirosław Sycan. Występy dzieci zachwy-
ciły jury w składzie: wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych UM w Ła-
sku Jadwiga Kurkowska, leśnik Sławomir Walczak oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców przy PP nr 1 w Łasku Magdalena Binkowska. Jedno-
głośnie podjęło ono decyzję, że wszyscy zaprezentowali wysoki poziom 
i zasługują na wyróżnienie. 

Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Łasku 
oraz PP nr 1 w Łasku.

KW

Z PRZYRODą W ZgODZIE żYJ
16 maja br. w Łaskim Domu Kultury odbył się konkurs wokalno-
recytatorski pt. „Z przyrodą w zgodzie żyj” zorganizowany przez 
miejscowe Przedszkole Publiczne nr 1. Konkurs skierowany 
był do przedszkoli z gminy Łask i został objęty honorowym 
patronatem starosty łaskiego Piotra Wołosza. 

zainteresowanych, ekspozycja w dość przej-
rzysty i interesujący sposób przedstawi historię 
Łasku i okolicznych ziem, które niegdyś nale-
żały do wielkich, arystokratycznych rodów. 

Wystawę przygotowało Muzeum Histo-
rii Łasku i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ła-
skiej, przy wsparciu finansowym gminy Łask. 
Dostępna będzie do końca sierpnia bieżącego 
roku. Serdecznie zapraszamy!

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku

Wzór deklaracji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 
gminy Łask (www.bip.lask.pl) na stronie internetowej UM w Łasku 
www.lask.pl oraz na Platformie ePUAP, a także w wersji papierowej  
w ratuszu.

Wypełnioną deklarację można wysłać do Urzędu Miejskiego w Ła-
sku drogą pocztową lub dostarczyć ją osobiście (BOI). Przesłana w for-
mie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej, musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym.

WAżnE DEKLARACJE
Właściciele nieruchomości zamieszkałych bez względu na 
prowadzony sposób segregacji odpadów oraz właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali 
selektywną zbiórkę odpadów, są zobowiązani do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany  
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej  
opłaty tj. od dnia wejścia w życie uchwały, która następuje  
z dniem 1 lipca 2019 r.



LAS PALI SIę SZYbKO…
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Na 

Będący jednym 
z najcenniejszych 
obiektów zabyt-
kowych Łasku ko-
ściółek św. Ducha, 
dziś świątynia gar-
nizonowa, nie za-
wsze wyglądał tak 
jak obecnie. Zanim 
chylącą się ku ru-
inie budowlę pod-
dano gruntownemu 
remontowi, co stało 
się dziełem grona 
miłośników zabyt-
ków i pasjonatów 
Łasku, wnętrze 
świątyni wygląda-
ło inaczej. Warto 
je porównać ze sta-
nem aktualnym.

Zdjęcie po-
chodzi z jednego 
z niemieckich wy-
dawnictw, a repro-
dukował je Paweł  
Gumpert.

(Saw.)

ZUPEŁnIE InnE 
WnętRZE

nOWE
WŁADZE
PSD

- Zbliża się najgorszy okres dla lasów – lato wraz z upałami 
i pożarami. Jak wygląda sytuacja pożarowa w Nadleśnictwie na tle 
ostatnich lat?

- Największe zagrożenie pożarowe w Nadleśnictwie mieliśmy wio-
sną (w kwietniu) zanim rozwinęła się roślinność i wilgotność ściółki spa-
dła do 7,9 procenta w dniu 19 kwietnia. Wówczas odnotowaliśmy też 
najwięcej pożarów, bo do końca kwietnia było ich 26 (9 w Lasach Pań-
stwowych i 17 w lasach prywatnych). Maj był chłodny i wilgotny, nato-
miast w czerwcu przy panujących upałach zagrożenie pożarowe wzra-
stało z dnia na dzień i na początku drugiej dekady wilgotność ściółki 
wynosiła już tylko 10%. Wystarczy niedogaszony papieros rzucony na 
ziemię i nieszczęście gotowe, bo proszę pamiętać, że las pali się szybko, 
a rośnie wolno.

- Czy leśnicy przygotowują się specjalnie do akcji letniej i ewen-
tualnego zagrożenia pożarowego, czy działa już nowy system łączno-
ści usprawniającej współpracę z PSP?

- W zakresie przygotowania do akcji pożarowej, tak jak każde-
go roku działają 2 kamery w Sędziejowicach i Pabianicach oraz Punkt 
Alarmowo-Dyspozycyjny, w którym dyżurny wypatruje na monitorach 
dymu i w razie potrzeby uruchamia służby terenowe nadleśnictwa oraz 
Straż Pożarną. Z istotnych wydarzeń i inwestycji w zakresie pożarowym 
- wybudowana została nowa wieża pożarowa w Rydzynach wysokości  
46 metrów i obecnie trwają procedury zakupu niezbędnego jej wyposa-
żenia (kamera, system przesyłu obrazu). Wieża ta niewątpliwie wzmocni 
system ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa.

ROZMOWA Z ZASTĘPCĄ NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KOLUMNA – MICHAŁEM FALKOWSKIM
- Ostatnie lata na skutek anomalii pogodowych przyniosły sporo 

zniszczeń w lasach nadleśnictwa – gdzie ich było najwięcej i jak zale-
czono skutki tych anomalii?

- Do największych zniszczeń doszło w sierpniu 2017 roku, kiedy to 
przez Kolumnę przeszła nawałnica, po której w wyniku uprzątania pozyskano 
ponad 10 000 metrów sześciennych drewna. Wszystkie miejsca, w których na-
wałnica zniszczyła drzewostan, zostały obsadzone nowym pokoleniem drzew, 
a wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Kolumny, w 2019 roku 
rozdawaliśmy za darmo sadzonki do posadzenia na swoich podwórkach celem 
przywrócenia i zachowania leśnego charakteru tej dzielnicy Łasku.

- Jakie są dotychczasowe efekty akcji zalesiania Kolumny?
- Wycinka w Kolumnie prowadzona jest w sposób planowy i racjonal-

ny – nie zagraża trwałości lasu, a drewno pozyskiwane w wyniku wycinki 
jest najbardziej naturalnym i przyjaznym człowiekowi materiałem, który 
otacza każdego z nas w postaci mebli, podłóg, papieru, instrumentów mu-
zycznych, materiałów biurowych itd. Polecam do obejrzenia również film 
„W dechę film o drewnie”. Link do filmu można umieścić w internetowym 
wydaniu gazety: https://www.youtube.com/watch?v=0R42M7T6Cyk

Pragnę zapewnić, że wszystkie tereny po wycince są obsadzane nowym 
pokoleniem sadzonek, jak miało to miejsce chociażby w tym roku, gdy ro-
biliśmy to wspólnie z mieszkańcami Kolumny przy ul. Kresowej. Lasy Pań-
stwowe nie wycinają lasu po to, by np. sprzedać grunt pod budownictwo, na-
szą rolą jest zapewnienie trwałości lasu i odbywa się to między innymi przez 
wycinkę drzew starych i sadzenie w ich miejsce nowego pokolenia drzew.

(P)

Już w pierwszym terminie odbyło 
się zebranie sprawozdawczo 
wyborcze łaskich „słodziaków”, 
czyli członków PSD (11 maja br.).  
W zgromadzeniu uczestniczyli: 
członek ZG PSD w Warszawie 
Jan Kruszyński, przewodniczący 
sądu honorowego tegoż gremium 
Zdzisław Kozłowski oraz człon-
kowie stowarzyszenia. Wysoko 
oceniono  sprawozdanie za lata 
2015-2018.

Nowe władze łaskiego PSD ukonstytu-
owały się w następującym składzie:
-   prezes Agnieszka Łukaszewska
-   wiceprezes Zdzisław Kozłowski
-    wiceprezes ds. kulturalnych Agnieszka 

Przybyłek
-   skarbnik Bogusław Stachowski
-   sekretarz Józef Bartos
-    członkowie: Janina Woźniak, Franciszka 

Cieślak, Wanda Serek, Regina Nowa-
kowska oraz Stefan Ropęga.                                                                                                                              

 Bogusław Stachowski
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Na szczęście minęły już czasy przemilczania takich zdarzeń, moż-
na też wracać do wypadków sprzed kilkudziesięciu laty. Piszemy o tych 
tragicznych zdarzeniach nie dla taniej sensacji, chodzi nam bowiem o to,  
by mieszkańcy ziemi łaskiej znali prawdę o niełatwej służbie lotników. 
Wojsko na ziemi łaskiej jest obecne od połowy lat pięćdziesiątych ubie-
głego stulecia i na lotnisku było wiele wspaniałych chwil, ale też nie 
udało się uniknąć tragedii.

MIESZKAŃCY ŁASKU PAMIĘTAJĄ
Przypomina o nich także łaska nekropolia. Na samym końcu cmen-

tarza znajduje się bowiem kilka nietypowych mogił. Od pobliskich gro-
bów wyglądem raczej się nie wyróżniają, ot, typowe mogiły, jednak treść 
nagrobków wskazuje, że spoczywają w nich piloci, którzy zginęli w tra-
gicznych okolicznościach. Tu spoczywa m.in. ppor. pilot Tadeusz Farny 
(zginął 1961) i kpt. pilot Henryk Chyla (1966).

W innym miejscu łaskiego cmentarza pochowano pilota Romana 
Iwanowa, który zginął niedaleko grodu nad Grabią w 1980 roku. Jego 
grób przypomina jedną z najtragiczniejszych historii łaskiego lotniska. 
Na grobach tragicznie zmarłych pilotów mieszkańcy Łasku i przedstawi-
ciele wojska składają wiązanki kwiatów.

Łaskie lotnisko uchodzi raczej za szczęśliwe. Jak na ponad sześć-
dziesięcioletnie dzieje, odnotowało stosunkowo mało tragicznych zda-
rzeń, choć są one, powiedzmy to sobie szczerze, elementem zawodowe-
go ryzyka w lotnictwie wojskowym. Służba na wojskowych maszynach 
nie należy bowiem do łatwych, a kilkadziesiąt lat temu, gdy samoloty 
były jeszcze mniej doskonałe i znacznie wolniejsze od tych dzisiejszych, 
wiązała się z dużym niebezpieczeństwem i ryzykiem. Aczkolwiek,  
jak wykazują statystyki, najsłabszym, a zarazem najważniejszym ogni-
wem w tego typu służbie jest człowiek, do wielu tragedii dochodziło tak-
że z winy zawodnej techniki i sprzętu.

Powstałe w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku łaskie lotnisko, 
aczkolwiek nowe i włączone w struktury szkoleniowe naszej armii, nie 
od samego początku było tak nowoczesne jak dziś. Wspominają o tym 
najstarsi zarówno pracownicy cywilni, jak i piloci. Jednak pierwsze lata 
szkolenia i lotów upływały raczej bez większych wypadków.

Do pierwszej tragedii doszło 
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nała zaplanowane zadania i wyszła z lotu nurkowego, na wysokości  
180 metrów pilot poprosił o pozwolenie wejścia w kolejny zakręt, na  
co otrzymał zgodę z ziemi. MIG-15 rozpoczął wznoszenie i wykonał za-
kręt z dużym – jak później stwierdzono – pochyleniem. Maszyna miała 
już wypuszczone podwozie i klapy. W pewnym momencie utraciła tzw. 
prędkość postępową i na wysokości około 300 metrów wpadła w korko-
ciąg, a następnie uderzyła w ziemię w odległości zaledwie 300 metrów 
od łaskiego lotniska. Była godzina 7.44. W tym samym momencie nastą-
piła eksplozja paliwa, obydwaj piloci zginęli na miejscu.

Jak zwykle w takich przypadkach – a był to, przypomnijmy, pierw-
szy w dziejach Łasku, wypadek lotniczy – specjalna komisja natychmiast 
przystąpiła do ustalania przyczyny tragedii. Jak stwierdzono, do wypad-
ku doszło na skutek błędu załogi podczas wykonywania manewru po-
przedzającego lądowanie. Pilot instruktor miał zbyt małe doświadczenie.

Szczątki obydwu pilotów zabrane zostały przez rodziny. Podporucz-
nika J. Segdę pochowano na cmentarzu w Górze Ropczyckiej.

Tragedia z 1958 roku odbiła się szerokim echem w środowisku wojsko-
wym i lotniczym. Jej kulisy znane były na ogół pilotom i kolegom zmarłych 
tragicznie, ale szeroko rozumiana opinia publiczna nic prawie nie wiedziała 
na ten temat. Komunikaty o katastrofach lotniczych były utajniane aż do 
lat dziewięćdziesiątych i w najlepszym przypadku ludzie mogli przeczytać 
lakoniczny komunikat o wypadku lotniczym, bez podania bliższych okolicz-
ności, nazwiska pilota, miejsca tragedii. Tak było i w tym przypadku.

Dopiero w wydanej kilka lat temu książce pt. „Antologia pilotów woj-
skowych poległych w latach 1945-2000” Lech Kubacki przedstawił po raz 
pierwszy bliższe dane na temat tego wypadku. Szczegółowe okoliczności 

Przez wiele lat był to temat tabu. Powodów było kilka: cenzura nie pozwalała na jakiekolwiek ujawnienie informacji o lotnisku wojskowym 
w okolicy Łasku, a ponadto uważano, że pisanie o tragicznych wypadkach i katastrofach lotniczych jest kuszeniem złego losu…

Tego dnia wcześnie rano na zaimprowizowanym poligonie do lotu 
szkolno-bojowego wystartował MIG-15U. W kabinie znajdował się 21-letni 
pchor. Tadeusz Prystom i 24-letni instruktor ppor. pil. Józef Seida. Pierwszy 
z nich, pochodzący z Białegostoku, był słuchaczem OSL nr 5 w Radomiu, 
drugi zaś pochodził z Zagórzyc w pow. Dębica i miał już za sobą szkolenie 
we wspomnianej szkole w Radomiu, którą ukończył w 1955 r. Był pilotem  
1 klasy z nalotem 268 godzin w samolotach Jak-11 i MIG-15.

Zadaniem pilotów było latanie po kręgu i strzelanie do celów na-
ziemnych według specjalnie opracowanej instrukcji. Maszyna wyko-

tragedii znaleźć można też w innej książce, wydanej w 2003 r. pod redakcją 
Józefa Zielińskiego, pt. „Pamięci lotników wojskowych 1945-2003”.

Do kolejnego wypadku, drugiego w historii łaskiego lotniska, doszło 
niecały rok później, 6 sierpnia 1959 roku o godz. 15.50. 

JAK-11 ROZBIŁ SIĘ W REJONIE MOGILNA…
… koło Dobronia. I w tym przypadku, jak wykazało dochodzenie, 

winę ponosiła załoga: por. pil. Andrzej Włostowski (rocznik 1933, uro-
dzony w pow. Bielsk Podlaski, absolwent OSL nr 5 w Radomiu – 1955 r., 
instruktor w 31 pułku lotnictwa myśliwsko – szturmowego w Łasku) 
i ppor. pil. Edmund Retlewski (ur. 1936 r. w Brodnicy, także absolwent 
OSL nr 5 w Radomiu – 1957 r., szkolony w marynarce Wojennej). Wło-
stowski był instruktorem doświadczonym, miał na koncie 478 godzin 
lotów na różnorodnych maszynach, m.in. Junak-3, Po-2, Jak-9, Jak-23, 
Jak-11, MIG-15.

- Do wypadku doszło podczas lotu szkoleniowego – wspominał 
przed laty znakomity łaski pilot Józef Laszczak. – Maszynę prowadził 
Retlewski, Włostowski był instruktorem. Piloci lecieli Jak-11 w zasło-
niętej kabinie, tylko według przyrządów. Podczas lotu treningowego 
mieli za zadanie wykonać korkociąg. 

MIG-15

JAK-11

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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Sierpień zapowiada się również bar-
dzo atrakcyjnie. Dzieci będą miały okazję 
malować torby ekologiczne, zamienić się 
w małego szefa kuchni, podczas warszta-

WAKACJE Z bIbLIOtEKą
Jak co roku, w okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna w Łasku wraz z filiami przygotowała dla dzieci w wieku szkolnym wiele 
zajęć oraz warsztatów. W lipcu odbędzie się m.in. wyjazd edukacyjny do Zagrody Młynarskiej w Uniejowie, gdzie poznamy tajniki 
pieczenia chleba, oraz do Zoo Safari w Borysewie. Podczas zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii, dzieci będą mogły dać upust 
swojej kreatywności – będziemy tworzyć biżuterię z filcu i miedzi, wyczarowywać z pianek PlayMais przeróżne kształty, przedmioty 
oraz zwierzątka. Nie zabraknie także popularnych „planszówek” i  książek, które, tym razem odczytamy wspólnie w plenerze. 

–  pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel 
to ta w miejscach odpowiednio zorganizowa-
nych i oznakowanych, będących pod nadzo-
rem ratowników czy funkcjonariuszy policji 
wodnej
–  zawsze stosujcie się do regulaminu kąpie-
liska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu 
czy policjantów
–  bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypo-
czynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie 
krzyczcie, nie popychajcie innych
–  nie wrzucajcie przedmiotów do wody 

bEZPIECZnY WYPOCZYnEK
Zaczęły się wakacje dlatego przekazujemy najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci, młodzieży, wykładowców i pedagogów - spełnienia 
wszystkich marzeń i przyjemnego letniego wypoczynku. Czerwiec w całym kraju zaczął się wspaniałą słoneczną pogodą, coraz częściej 
będziemy szukać miejsc, w których ochłodzimy się zażywając kąpieli, dlatego poniżej przypominamy kilka cennych wskazówek:

–  unikaj intensywnego wysiłku, spędzania zbyt długiego czasu na słoń-
cu oraz zbyt długiego przebywania w przegrzanym miejscu, bo może to 
spowodować uraz termiczny (oparzenie słoneczne, przegrzanie)
–  chroń przed słońcem szczególnie dzieci, osoby chore i starsze
–  utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez zasłania-
nie okien i drzwi
–  przebywaj wewnątrz pomieszczeń (na najniższym poziomie budyn-
ku, poza zasięgiem światła słonecznego) tak długo, jak to możliwe
–  spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki
–  regularnie pij duże ilości wody
–  ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych
–  ubieraj się w luźno dopasowane i jasne rzeczy, zakrywające możliwie 
największą powierzchnię skóry
–  noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed 
nadmiernym nagrzaniem
–  unikaj zbytniego nasłonecznienia - opalenizna spowalnia zdolność  
do samoczynnego chłodzenia się
–  użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim 
współczynniku skuteczności ochrony
–  nie kąp się w miejscach, gdzie nie ma ratowników oraz po spożyciu 
alkoholu lub posiłku;
–  unikaj skrajnych zmian temperatury
–  uważaj na rozgrzane słońcem nawierzchnie dróg
–  pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie prze-
ciwpożarowe - przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach czy ścier-
niskach zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia
–  rozsądnie gospodaruj wodą, przeznaczaj ją tylko na potrzeby socjalno 
bytowe
–  pamiętaj o właściwej opiece nad zwierzętami domowymi.

RADY nA UPAŁY
Polskę zalała fala upałów. Oto kilka zasad o tym, jak chronić się 
i radzić sobie z wysokimi temperaturami.

Wszystkim uczestnikom dopisywał humor, mieli oni możli-
wość nawiązania kontaktów, poznania się z nowymi członkami 
związku, nie zabrakło też wspólnej zabawy. Każdy mógł posma-
kować z grilla pysznej kiełbaski, kaszanki oraz innych wyro-
bów i smakołyków. Wszyscy bawili się przy muzyce disco polo  
do godzin wieczornych.

Nad całością przygotowania i przebiegiem imprezy czuwała wice-
przewodnicząca związku Urszula Tyluś wspólnie z członkiem Zarządu 
Zuzanną Szydłowską. Za to przygotowanie serdecznie tym osobom dzię-
kujemy.

Mirosława Klepczyńska                           
przewodnicząca Związku

SEnIORZY nA MAJÓWCE

Oprócz wspaniałej kuchni i pogody była też wycieczka kolejką po 
Kołobrzegu oraz przejażdżka meleksem po Ustroniu Morskim i Sia-
norzędach. Dużym atutem „Panoramy” była bliskość i wygodne zej-
ście do morza, można więc było spędzić sporo czasu na plaży. Wypo-
czynek bez zmartwień i trosk życia codziennego, w ciszy i spokoju, 
integrowanie się przy muzyce i śpiewie na długo pozostaną w pamięci 
seniorów.

MK

WYPOCZYnEK nAD MORZEM
Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łasku na przełomie 
maja i czerwca zorganizował dziesięciodniowy wypoczynek 
letni dla swoich członków nad polskim morzem,  
w Ustroniu Morskim w Ośrodku „Panorama”.

Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łasku zorganizował 
w Centrum Sportu i Rekreacji spotkanie integracyjne dla 
swoich członków pn. „Majówka 2019”. 

tów pieczenia pizzy, czy stworzyć eko-or-
kiestrę. 

Zajęcia są bezpłatne (realizowane ze środ-
ków gminy Łask w ramach programu „Aktywne 

–  nigdy nie skaczcie do wody w miejscach 
nierozpoznanych
–  jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi cią-
gły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe 
zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem
–  nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy 
bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je le-
piej do przechowalni lub pozostawcie w domu
–  korzystając ze sprzętu pływającego zawsze 
sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie ka-
mizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie 
kamizelkę dziecku 

Wakacje”), ale obowiązują wcześniejsze zapisy.  
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę 
i profil FB biblioteki.

A. Wachowska

–  nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami 
czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się
–  korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt 
daleko od brzegu.

Większość utonięć jest rezultatem braku wy-
obraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alko-
holu, w miejscach zabronionych czy skakania. 

Przestrzegając tych rad i mając na uwadze 
bezpieczeństwo własne i naszych bliskich spę-
dzimy miło i z korzyścią dla naszego zdrowia 
wolny czas.

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
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Najważniejsze zmiany dotyczące 500+
1. Likwidacja kryterium dochodowego - świadczenie to będzie nie-

zależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. 
W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już 
musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, 
w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące 
dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonaw-
czego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.

3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze 
będzie przyznane do dnia 31 maja 2021 r., co oznacza że rodzice nie 
będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania 
świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć ko-
lejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.

4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wycho-
wawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy 
informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany ad-
res poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać 
swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyzna-
niu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.

5. Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia uro-
dzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych 
po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od 
daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin 
(z wyrównaniem za ten okres).

6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zacho-
waniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziec-
ka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na 
dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli 
wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci  
1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez internet wnioski o przy-
znanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziec-
ko bez względu na dochody rodziny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że w dniu 16 maja br. została podpisana ustawa  
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski można składać za pośrednictwem:
–  Systemów teleinformatycznych banków
–  Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.
gov.pl
–  Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną  
(papierową) w punktach przyjęć wniosków (Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łasku - pokoje nr 3, 14)

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy 
od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN 
ZŁOŻENIA 
WNIOSKU

TERMIN 
ROZPATRZENIA WNIOSKU  

I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.  

(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.  
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.

październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.

WAŻNE:
Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wycho-

wawczego na drugie i kolejne dzieci, do 30 września 2019 r., od 1 lip-
ca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały 
ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 
(na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na 
pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 
2019 r.) od 1 października 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.mgopslask@interia.pl

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14 
(pokoje nr 3, 14, parter budynku Urzędu Miejskiego w Łasku). Informa-
cje na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 43 676 27 00.

 Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę Minister-
stwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektronicz-
ną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wy-
prawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie  
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu 
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 wrze-
śnia.

Wnioski można składać poprzez:
–  portal Emp@tia,
–  ePUAP,
–  PUE ZUS, 
–  system bankowości elektronicznej.

Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski w for-
mie papierowej na wyżej wymienione świadczenia w siedzibie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14. 

ZŁÓż WnIOSEK nA nOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
Od 1 lipca 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku rozpoczyna przyjmowanie wniosków złożonych drogą 
elektroniczną o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny.

Aktualne wzory wniosków obowiązujące na nowy okres zasiłkowy do-
stępne są na stronie naszego Ośrodka pod adresem: www.mgopslask.pl 
i www.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 43 676 27 00 od poniedziałku do piątku w godzinach  
7.30-15.30.

Tamara Szymko
kierownik MGOPS w Łasku 
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Ważniejsze imprezy kulturalne w lipcu

Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 43 676-83-00
Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask),  
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski

Kąpielisko miejskie na zalewie nadzorowane przez ratowników WOPR od 24 czerwca do 25 sierpnia 2019 r.

Druk: Drukarnia „Intrograf”
Nakład: 2700 egzemplarzy

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa fotografii Andrzeja Dębkowskiego – „Pejzaże” lipiec Galeria pod Korabiem Biblioteka Publiczna 

w Łasku 
2. Wakacje w Łaskim Domu Kultury’2019 „Jak inaczej?” 

„Jak Zaufać?” - gry integracyjne, nałogi wśród młodzieży 
„Jak Inaczej? Kreatywnie!”. Gry planszowe, warsztaty z tworzenia gier cz.1 
„Jak Inaczej? Plastycznie!”. Warsztaty handmade, zajęcia z radzenia sobie z gniewem 
„Jak Inaczej? Sportowo!”. Mini Olimpiada Sportowa, piknik 
„Jak Inaczej? Kreatywnie!”. Zajęcia w terenie, obserwacja przyrody w lesie.  
„Jak inaczej? Kreatywnie!”. Zajęcia kulinarne, przygotowania do imprezy.  
„Jak Impreza!”. Wspólna zabawa, podsumowanie warsztatów oraz wręczenie nagród.  

 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

ŁDK ŁDK 

3. 
 
 
 

BIBLIOWAKACJE 2019 – ŁASK – Filia dla dzieci 
Wakacyjna  Akademia Małych Artystów – warsztaty arteterapii  
 
Poznajemy lokalną historię – wycieczka do Muzeum Historii Łasku i do kolegiaty łaskiej 
Questing po Parku Miejskim w Łasku 
Wycieczka edukacyjna do muzealnej  Zagrody Młynarskiej w Uniejowie –oraz do Zoo w Borysewie   
Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Łasku 
W pozostałe dni Wakacyjne „Planszogranie – gramy bez ograniczeń w gry planszowe”. 
 
Wakacje z Filią biblioteczną w Kolumnie 
W programie: 
- Spotkanie z policjantem – pogadanka o bezpieczeństwie podczas wakacji oraz zajęcia plastyczne 
- Koralikowo - zajęcia manualne 
- Quest po Kolumnie – wycieczka piesza  
- PlayMais – czyli chrupki nie tylko nadają się do jedzenia 
- W indiańskiej wiosce – zajęcia w plenerze 
 
Filia w Bałuczu – Aktywnie, zdrowo i kolorowo czyli wakacje z biblioteką 
Podróże po literaturze - czytanie młodszym dzieciom 
Letnie inspiracje, czyli  zabaweczki ku radości i na smuteczki  
 
Okoliczne questowanie i biwak na polanie czyli piesza wycieczka przyrodniczo-poznawcza  
 
 
Filia we Wrzeszczewicach – Aktywnie, zdrowo i kolorowo czyli wakacje z biblioteką 
Podróże po literaturze - czytanie młodszym dzieciom 
Letnie inspiracje, czyli  zabaweczki ku radości i na smuteczki  
 
 
Okoliczne questowanie i biwak na polanie czyli piesza wycieczka przyrodniczo-poznawcza  

 
2, 9, 16, 23, 30              
godz. 11-13 
4  
11 
25  
 
11:00 -14:00 
 
1-5 - godz.12-14 
 
 
 
 
 
 
 
27.06 - godz. 10-13 
 
28 czerwca oraz 1, 4, 5 lipca  
godz. 10-13  
8 - godz. 10-13   
 
 
 
25.06 - godz. 10-13 
2 - godz. 10-13,  
3 - godz. 11-14  
9 - godz. 10-13  
10  - godz. 11-14 

 BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filia w Kolumnie 
 
 
 
 
 
 
 
Filia w Bałuczu 
 
 
 
 
 
 
Filia we 
Wrzeszczewicach 
 
 
 

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

4. III Letni Międzynarodowy Festiwal w Kolegiacie Łaskiej „MUZYCZNE KLANY I RODY” 7, 14, 21, 28 
godz. 19 

kolegiata łaska  Centrum Idei ku 
Humanizmowi, gmina 
Łask 

5.  7. Festiwal Róż 6-7 ŁDK,  
plac 11 Listopada 

gmina Łask 

6. Impreza plenerowa  pn. „Dzień wody” - Zabawa z wodą dla najmłodszych.  16  
godz. 15 

boisko Orlik w Łasku  CSiR w Łasku 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży – prowadząca Mistrzyni Świata i Europy Karolina Kubiak 

 
3 
godz. 17-20 
24 
godz. 18-19 

sala treningowa klubu 
ul. Szkolna 2 (wejście 
od strony basenu 

Łaski Klub Sztuk 
Walki PROYAMA 

2. I turniej eliminacyjny Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej w kategorii kobiet 7  kąpielisko miejskie ŁMLKS „Łaskovia”  

3. Wakacyjna akademia piłkarska dla dzieci: w wieku 7-9 lat  
w wieku 10-12 lat  
- zajęcia prowadzone przez trenera Jakuba Bednarka - UMKS KORAB ŁASK        

10, 17, 24, 31  
godz. 17 
godz. 18 

boisko przy  
ul. Narutowicza 28 

CSiR w Łasku 

4. Nocny turniej mikstów w ramach Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej 13 kąpielisko miejskie ŁMLKS „Łaskovia” 

5. Impreza plenerowa pn. „Dzień  badmintona” - Sportowe zajęcia z Kingą Haracz.  15  
godz. 15   

boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łaskiej” – III etap ze startem i metę w Łasku 16-20 woj. łódzkie  Stowarzyszenie 
„Akcja dla Kolarstwa” 
APC 

7. II turniej eliminacyjny Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej w kategorii kobiet 21 kąpielisko miejskie ŁMLKS „Łaskovia” 

8. Turniej finałowy Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej w kategorii mężczyzn 27 kąpielisko miejskie ŁMLKS „Łaskovia” 

9. Turniej finałowy Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej w kategorii kobiet 28 kąpielisko miejskie ŁMLKS „Łaskovia” 

10. Mistrzostwa Łasku w tenisie ziemnym  13,14 CSiR – korty tenisowe  CSiR w Łasku  

11.  Turnieje wakacyjne w piłce nożnej, siatkówce plażowej i streetballu. 
Turniej w piłce nożnej (informacja u instruktora na ORLIKU) 
Turniej w siatkówce plażowej (informacja u instruktora na ORLIKU) 

10, 11 
31.07.-01.08 

boisko Orlik  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 
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