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Wojtek pojawił się w gnieździe 1 kwietnia, a po trzech dniach do-
łączyła do niego Magda. Ptasia para zabrała się szybko za porządki 
w gnieździe i oczywiście amory, udowadniając po raz kolejny, że stara 
miłość nie rdzewieje. Niebawem pojawiły się cztery jaja, jednak tylko 
z trzech wykluły się pisklaki. Podobnie, jak minionego lata, najmłodszy 
z rodzeństwa został odrzucony przez rodziców. I choć trudno patrzeć na 
takie sceny, to pamiętajmy, że takie jest prawo natury, a my jesteśmy  
tylko cichymi obserwatorami…

Trzymaliśmy mocno kciuki za pozostałą dwójkę, której internauci 
nadali imiona Małgosia i Pudzian. Boćki rosły bardzo szybko i dzielnie 
trenowały pierwsze loty. Nic nie zwiastowało nadchodzących smutnych 
informacji. Piątego sierpnia na terenie miejskiej oczyszczalni pracownicy 
znaleźli martwego bociana. Niestety nie poznaliśmy przyczyn tego przy-
krego zdarzenia. Ostatni z rodzeństwa szczęśliwie dorósł i udał się na je-
den z sejmików, a te rozpoczęły się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Pta-
sie zgromadzenia były obserwowane na łąkach już w pierwszych dniach 
sierpnia. Na długo w naszej pamięci pozostaną chwile, kiedy to w łaskim 
gnieździe, w tym samym czasie przebywało aż 6 bocianów, które postano-
wiły zrobić sobie przystanek przed odlotem do ciepłych krajów. 

żegnamy bociany
To nie był najłatwiejszy rok dla łaskich bocianów. Polskę nawiedzała fala upałów i ogromna susza. Wiele zwierząt musiało 
stawić czoła tym niesprzyjającym warunkom i stoczyć walkę o przedłużenie gatunku.

W tym roku naszą stronę www.bociany.lask.pl odwiedziło blisko 
250 tys. internautów, a facebookowy profil może pochwalić się liczbą 
ponad 3 600 fanów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia 
za rok!

MJ

Powiatowo-gminne Święto 
Plonów w widawie
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PodZiękowanie Za tRUd Rolnika

wrzesień 2019 r.

13

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wspólnie z wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Łasku Stanisławem Kołodziej-
skim przywitali licznych gości, a wśród nich byli m.in. posłowie 
Krzysztof Ciebiada, Piotr Polak, senator Maciej Łuczak, ks. To-
masz Kubik, starosta łaski Piotr Wołosz, przewodniczący Rady 

Starościna Agnieszka Nowak - mężatka,  mama siedmiorga dzieci 5 
córek i 2 synów. Razem z synem Krystianem  prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni ok. 12 ha. Gospodarstwo nastawione jest głównie 
na produkcję zwierzęcą - bydło typu mięsnego. Pani Agnieszka działa 
w Kole Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczewicach. Pełnienie honorów 
starościny, uważa za ogromne wyróżnienie. Dziękuje wszystkim miesz-
kańcom za  zaufanie i wybór jej osoby na starościnę dożynek.  

Gminno-parafialne dożynki w gminie Łask zawędrowały tym razem do Wrzeszczewic. Tradycyjne święto plonów rozpoczęło  
się mszą w miejscowym kościele, którą odprawił proboszcz ks. Tomasz Kubik. Następnie korowody wieńcowe wraz z mieszkańcami 
udały się na boisko Niepublicznej Szkoły Podstawowej, gdzie czekała scena, stoiska wystawców i KGW.

Starosta Mariusz Bonikowski - wraz z żoną prowadzi gospodarstwo 
rolne we Wrzeszczewicach, o powierzchni 12 ha, które odziedziczył po 
swoich rodzicach w 2001 roku. W gospodarstwie prowadzona jest pro-
dukcja roślinna i zwierzęca. Planuje powiększyć powierzchnię gospodar-
stwa, w tym celu inwestuje w maszyny rolnicze. Pan Mariusz  ma dwoje 
dzieci: córkę Weronikę i syna Filipa.

Pani
Barbarze Potasiak

Członkowi Zarządu Powiatu Łaskiego 
oraz Radnej Rady Powiatu Łaskiego

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

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł oddany służbie Policjant 

aspirant KRZYSZTOF HEINRICH  
z Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Odchodząc za wcześnie, 

pozostawił pogrążoną w smutku Rodzinę, bliskich, przyjaciół i kolegów.
Aspirant Krzysztof Heinrich służył w policji przez 12 lat.  
Od 2014 roku związany był z Wydziałem Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Łasku. Przez ten czas dał się poznać jako wzorowy, 

odpowiedzialny i sumienny Policjant. Był oddanym służbie 
funkcjonariuszem i zarazem wspaniałym człowiekiem, pełnym ciepła 

i życzliwości. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, nigdy nikomu nie 
odmawiał pomocy, pełen pomysłów i planów na przyszłość, zarówno 
zawodowych, jak i prywatnych. Nie udało mu się przezwyciężyć  

choroby. W naszej pamięci pozostanie wspaniałym człowiekiem.

Komendant Powiatowy Policji w Łasku, w swoim imieniu, 
a także kadry kierowniczej oraz policjantów i pracowników Policji naszej jednostki, 

składa Rodzinie i bliskim Krzysztofa Heinricha, wyrazy głębokiego współczucia.

Powiatu Łaskiego Krzysztof Nowakowski, starosta pabianicki 
Krzysztof Habura, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Sylwester Florczak, wójt gminy Wodzierady Renata Szafrańska, 
a także radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-
-Gzik i Andrzej Owczarek. 

Z powodu śmierci

Śp. STEFANA 
OCHęCKIEGO

długoletniego Komendanta Gminnego 
OSP w Sędziejowicach

wyróżnionego Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Gminy Sędziejowice

wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 
Rodzinie

składają
Wójt Gminy Sędziejowice, Przewodni-

czący i Radni Rady Gminy, Prezes 
wraz Zarządem OG ZOSP RP 

Komendant Gminny i druhowie 
z OSP gminy Sędziejowice

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Gminy Sędziejowice

To jedna z historycznych decyzji w sprawie Łasku i rozwoju 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Podczas niedawnego spotkania prezydenta RP  
z prezydentem USA podpisano deklarację o utworzeniu w Łasku eskadry dronów. Do stacjonujących tu F-16 dojdzie zatem najnowocześniejsza  
technika wojskowa mająca zastosowanie w bezzałogowych maszynach, a w przyszłości być może także F-35.

eSkadRa dRonów Pod ŁaSkim niebem
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Zdaniem bURmiStRZa

BAŁAGAN W ŚMIECIACH

Nadal, niestety nie mamy ustawowej defi-
nicji czym jest segregacja odpadów. Z obec-
nej ustawy nie wynika wprost obowiązek 
takiej segregacji. Nie mamy także jej jako-
ściowych standardów, czyli jak w praktyce 
ustalić, kiedy w naszych workach, kubłach 
i pojemnikach są dotrzymywane, a kiedy nie, 
deklarowane przez mieszkańców zasady se-
lekcjonowania odpadów. Czy jedna szklana 
butelka wrzucona do pojemnika z papierem 
lub plastikowy kubek po kefirze umieszczony 
w bioodpadach stanowi naruszenie zasad se-
gregacji? Ostatecznie będzie decydował wójt, 
burmistrz lub prezydent. To oni poinformo-
wani o zanieczyszczeniach odpadów przez 
firmę obsługującą system, będą zobligowani 
do wszczęcia postępowania administracyj-
nego, a jego efektem będą decyzje o podwyż-
szeniu opłaty. Karani będą nie tylko ci którzy 
podrzucili butelkę do innego pojemnika, ale 
wszyscy mieszkańcy bloku, bo obowiązuje od-
powiedzialność zbiorowa. 

To swoisty ewenement prawny. Powy-
żej zamieściłem obszerne cytaty z bijącego 
pesymizmem artykułu pt. „Bałagan w śmie-
ciach” Z. Majewskiego, zastępcy red. naczel-
nego „Wspólnoty” - gazety samorządowej,  
z 13 lipca 2019 r. 

W związku z koniecznością wprowadze-
nie nowych zasad gospodarki odpadami oraz 
nowym systemem naliczania opłat (gospodar-
stwom jednoosobowym stawka zmniejszyła 
się, pozostałym wzrosła - czasami znacznie, 
na moją głowę wylała się fala hejtu. Taka 
robota! Hejtują - jak widzimy, w minister-
stwach, w urzędach miejskich (wierzę, że to 
niechlubny wyjątek). Cóż, przyzwoici ludzie 
tego nie robią. 

Trudno wszystkie istotne okoliczności 
gospodarki odpadami omówić. Kilka naj-
istotniejszych. W stosunku do umowy sprzed  
2,5 roku opłata ponoszona przez gminę wzro-
sła o ponad 100%. Od 3 przetargów ofertę 
składa tylko jedna firma. Nastąpił podział 
Polski na strefy, co przewidywaliśmy od po-
czątku wprowadzenia nowego systemu – li-
piec 2013 r. W tej sytuacji odbiorcy odpadów 
wszelkie ryzyka przerzucają na gminy, dyktu-
jąc korzystne dla siebie ceny. 

Uczciwie trzeba jednak dodać, iż  radykal-
nie rosną opłaty środowiskowe płacone przez 
odbiorców odpadów. Eko Region płacił: 2017 r. 
– 5 mln, 2018 r. – 12 mln, 2019 r. – 20 mln zł, 
w roku przyszłym przewiduje opłatę w kwo-
cie 30 mln. Proszę także pamiętać, że wzrost 
częstotliwości wywozu to wzrost kosztów. 

Od kilku lat mamy do czynienia z permanentną reformą gospodarki odpadami. Właśnie w nocy z 3 na  
4 lipca br. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Ten nocny pośpiech spowodowany był (…) przede wszystkim tym, że już w 2020 roku Polska pod groźbą 
drakońskich kar unijnych ma osiągnąć wyznaczony 50 proc. poziom recyklingu ogólnej masy odpadów.

Mieszkańcy w tej kwestii są podzieleni i mają 
rozbieżne oczekiwania. Ostatnio media po-
dały, że w jednej z gmin po przetargu opła-
ta wyniosła 30 zł od osoby i to jest tragedia. 
Z kolei „Dziennik Łódzki” z 2.09.2019 r.  
na str. 6 podał, że największe podwyżki do-
tyczą woj. mazowieckiego, gdzie w jednej 
z gmin stawki wzrosły niemal trzykrotnie. 
Nie od dziś uważamy, że każde gospodar-
stwo domowe lub zarządcy domów wielo-
rodzinnych powinni indywidualnie zawierać 
umowy, a gmina - kontrolować, czy mają oni 
umowy zawarte. Podrzucanie śmieci winno 
być karane wysokimi karami.

    JAK ZOSTAĆ ULUBIEŃCEM

Jestem w sferze szczególnego zaintere-
sowania pabianickiego periodyku zwane-
go „Moim Łaskiem”. Najbardziej rzeczo-
we argumenty są wykpiwane, ośmieszane, 
jak choćby zacytowanie fragmentu pisma 
74 mieszkańców chcących tańczyć w rynku 
i przekonanych, że taniec jest dla nich for-
mą rehabilitacji, czy wymiana koresponden-
cji z klubem Zjednoczona Prawica. Każdy 
myślący człowiek podzieli pogląd, że taniec 
może być formą rehabilitacji, a ci co wykpi-
wają powinni raczej także ten pogląd wdro-
żyć. Arcyśmiesznie wyszło z tą Zjednoczoną 
Prawicą. Na pierwszym planie zdjęcia mają-
cego być ilustracją do wymiany koresponden-
cji pomiędzy tym klubem a mną oraz wspar-
ciem dla postulatów Zjednoczonej Prawicy 
jest pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. 
Jakikolwiek komentarz zbędny. Rewelacyjne 
jest także drugie zdjęcie. Na poparcie „beto-
nowości” rynku (swoją drogą jak trzeba być 
zacietrzewionym, aby granit nazywać beto-
nem) umieszczono zdjęcie, na którym po obu 
jego stronach są duże lipy bujnie pokryte li-
stowiem.

Ostatnio zażądano wyjaśnień, dlaczego 
w okresie 10 lat umarzałem podatki „Kasto-
rowi”, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku oraz odroczyłem termin płatności 
firmie SALA3. Za to pytanie bardzo dzięku-
ję. Odpowiedź pokaże czy potrafię podejmo-
wać trudne decyzje, godzić sprzeczne intere-
sy, a nie chować głowę w piasek ze słowami:  
tu się nie da nic zrobić – tak przecież najwy-
godniej. Znam takie osoby. 

Zacznijmy od strony prawnej – art. 67a  
ustawy Ordynacja podatkowa stanowi,  
iż na wniosek podatnika w przypadkach uza-
sadnionych ważnym interesem podatnika 
lub interesem publicznym organ podatkowy 
może umorzyć w całości lub w części za-

ległości podatkowe, a także rozłożyć je na 
raty lub odroczyć termin płatności. OSM 
w Łasku jest jedną z 30% mleczarni, które 
przetrwały zmiany ustrojowe. Tak, tak pro-
szę Państwa - 70% mleczarni padło. OSM 
jest odbiorcą mleka od rolników także spo-
za powiatu łaskiego, zatrudniała wówczas  
do 90 pracowników. Na skutek błędnej poli-
tyki państwa (niekontrolowany import) po-
jawiły się duże trudności finansowe grożące 
poważnymi konsekwencjami. I teraz niech 
Państwo ocenią, należało wesprzeć tę firmę 
czy uniknąć według niektórych kontrower-
syjnej decyzji i powiedzieć niech sobie ra-
dzą. Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. 
O intencjach pytającej świadczy zapis o set-
kach tys. zł umorzonych podatków, podczas 
gdy przez 10 lat OSM umorzyłem 143 tys. zł 
podatku. A gdybym był bierny i OSM w Ła-
sku ogłosiłaby upadłość (co oby nie nastą-
piło do końca świata!) - dopiero pabianicki 
periodyk wylewałby krokodyle łzy nad nie-
czułością burmistrza.

Kiedyś prezes Zarządu „Kastora” przed-
stawił mi szczegółowe wyliczenie obciążeń 
o charakterze publicznym ponoszonych przez 
firmę. Rozmiarami tych obciążeń byłem 
zszokowany. Jak w każdym przypadku poda-
tek umarzałem częściowo (nigdy całkowicie), 
gdy firma miała stratę. Analizując oba przy-
padki, proszę pamiętać o szalejącym wów-
czas bezrobociu, a także o fakcie, iż OSM 
Łask i Kastor to cenione marki promujące 
nasze miasto. 

SALA3 kilka lat temu z powodu przej-
ściowych trudności miała odroczony termin 
płatności podatku. Podatek w ustalonym ter-
minie w całości zapłaciła.

Warto podkreślić, iż w latach 2008, 
2012, 2016 Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Łodzi kontrolowała omawianą 
tematykę. Nieprawidłowości się nie do-
patrzyła. Co więcej, podobny był efekt 
kontroli prowadzonej przez Najwyższą 
Izbę Kontroli.

Jak zawsze, zakończmy pozytywnie. 
Gmina Łask otrzymała 80-procentowe dofi-
nansowanie z budżetu centralnego w ramach 
rządowego programu na budowę 2 dróg (gmi-
ny mogły składać wnioski na 2 drogi). Otrzy-
mamy 2.100.000 zł. Wszystkim, którzy się  
do tego przyczynili, począwszy od Pana Pre-
miera po pracowników Urzędu Miejskiego 
pracujących nad wnioskami - bardzo, bardzo 
serdecznie dziękuję.

14 września 2019  r.     
Gabriel Szkudlarek
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wyboRy do SejmU i SenatU 
RZecZyPoSPolitej SESJA Rady Miejskiej Łasku w dniu  

18 września br. obfitowała w wiele ważnych 
tematów. Oprócz przyjęcia uchwały w sprawie 
zmian w budżecie i wieloletniej prognozie fi-
nansowej radni przyjęli regulamin funkcjono-
wania targowisk, a także program opieki nad 
zabytkami dla miasta i gminy na lata 2019-
2022. Ponadto zatwierdzono przekształcenie 
dotychczasowego 3-letniego LO w Kolumnie 
w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące.

Kolejna sesja Rady Powiatu zaplanowana 
została na 30 bm. (godz. 13). Radni zajmą się 
m.in. zmianami w tegorocznym budżecie.

DZIKI do odstrzału – z powodu szyb-
ko rozprzestrzeniającej się wirusowej choro-
by ASF(afrykański pomór świń) wojewoda 
łódzki wydał decyzję o sanitarnym odstrzale, 
do końca br., 2 tys. dzików. W Łodzi ma ono 
dotyczyć ok. 200 dzików (jest ich tu rzekomo  
ok. 350). Jednocześnie główny lekarz wetery-
narii ostrzega grzybiarzy, szczególnie miesz-
kańców wsi hodujących zwierzęta, by zacho-
wali ostrożność i nie roznosili wirusów.

CENTRUM Łasku łatwo zakorkować, 
a można się było o tym przekonać podczas bu-
dowy ronda w pobliżu Starostwa. Roboty dro-
gowe spowodowały problemy komunikacyjne. 
To dola wszystkich takich miast i miasteczek, 
zupełnie niedostosowanych do współczesnego 
ruchu drogowego.

TYLKO 21 pożarów odnotowali strażacy 
z PSP w Łasku w sierpniu, za to w tymże mie-
siącu było 81 miejscowych zagrożeń. Nieste-
ty, dali o sobie znać także ludzie bez wyobraźni, 
wywołując aż 8 fałszywych alarmów. Łącznie 
w sierpniu odnotowano 110 zdarzeń, podczas 
gdy w analogicznym miesiącu przed dwoma laty 
było ich 375. W sierpniu br. w mieście i gmi-
nie Łask strażacy wyjeżdżali do 13 pożarów,  
w Widawie nie było ani jednego alarmu z tego po-
wodu, zaś w Buczku i Wodzieradach - po jednym.

AURA we wrześniu była na ogół korzyst-
na zarówno dla rolników, jak i spóźnionych 
urlopowiczów. Można było wciąż korzystać ze 
słońca, ale noce i poranki były zwykle chłodne. 
Przez pierwsze dwie dekady nie było w lasach 
grzybów, sytuacja poprawiła się w końcówce 
miesiąca.

Kadencja obecnego Sejmu i Senatu wyło-
nionego w wyborach parlamentarnych 25 paź-
dziernika 2015 r. rozpoczęła się 12 listopada 
2015 r., a zakończy w przeddzień zebrania się 
Sejmu wyłonionego w wyborach zarządzonych 
na dzień 13 października 2019 r. 460 posłów 
do Sejmu RP wybierzemy w 41 okręgach wie-
lomandatowych wg zasady proporcjonalności. 
Aby nasz głos był ważny, głosować należy na 
jedną listę kandydatów stawiając znak „X” przy 
nazwisku kandydata, którego chcielibyśmy wi-
dzieć w ławach sejmowych. Następnie Okręgo-
we Komisje Wyborcze (w naszym przypadku 
OKW w Sieradzu) dokonają podziału manda-
tów pomiędzy uprawnione listy, które uzyskały 
min. 5% (8% w przypadku koalicyjnych komitet 
wyborczych) głosów ważnych oddanych w skali 
całej Polski i przydzielą je kandydatom w kolej-
ności liczby głosów na liście. 100 senatorów do 
Senatu RP wybranych zostanie w 100 okręgach 
jednomandatowych wg zasady większości, co 
oznacza, że głosować będziemy na wybrane-
go kandydata, oznaczając swój wybór znakiem 
„X”. Senatorem w danym okręgu zostanie ten 
kandydat, który uzyska najwięcej głosów. 

Wyborcy gminy Łask głosować będą na kan-
dydatów na posłów zarejestrowanych w Okrę-
gu Wyborczym nr 11 obejmującym powiaty:  
kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, 
pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, 
wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. W okrę-
gu tym 6 komitetów wyborczych zarejestrowa-
ło swoje listy z łączną liczbą kandydatów 142. 
Spośród nich wybierzemy 12 przedstawicieli do 
Sejmu. W wyborach do Senatu RP mieszkańcy 
powiatów: łaskiego, pabianickiego i zgierskiego 
wyłonią 1 senatora spośród 3 kandydatów zare-
jestrowanych w Okręgu Wyborczym nr 26.

Głosowanie w gminie Łask odbywać się bę-
dzie w 18 obwodowych komisjach wyborczych. 
Szczegółowa informacja o adresach siedzib ko-
misji i obsługiwanym przez nie obszarze gminy 
- na str. 6 „PŁ”.    

Prawo wybierania w wyborach do Sejmu 
i Senatu przysługuje obywatelom polskim, któ-

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę 
ustawodawczą w Polsce sprawuje dwuizbowy parlament składający 
się z Sejmu i Senatu wybieranych na 4-letnią kadencję. 

rzy najpóźniej w dniu głosowania, tj. 13 paź-
dziernika br., ukończą 18 lat. Kartę do głosowa-
nia otrzymamy po okazaniu obwodowej komisji 
wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość. Zasadą jest głosowanie osobiste w lokalu 
wyborczym. Kodeks wyborczy przewiduje jed-
nak ułatwienia dla wyborców niepełnospraw-
nych o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz tych, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 rok życia, w po-
staci głosowania korespondencyjnego lub za po-
mocą pełnomocnika. Aby móc skorzystać z tych 
form głosowania należy: 
- do 30 września - komisarzowi wyborczemu 
w Łodzi (Delegatura Krajowego Biura Wybor-
czego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104), zgłosić 
zamiar głosowania korespondencyjnego,      
- do 4 października – burmistrzowi Łasku 
(Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14) 
złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania. 

Wszyscy wyborcy mają możliwość głoso-
wania poza miejscowością swojego zamiesz-
kania na podstawie zaświadczenia o prawie do 
głosowania, które należy pobrać z urzędu gminy, 
w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wy-
borców, najpóźniej w dniu 11 października. Moż-
liwe jest także dopisanie się do spisu wyborców 
w gminie, na terenie której czasowo przebywa-
my, po złożeniu stosownego wniosku najpóźniej 
do dnia 8 października. Pomiędzy 23 września  
a 4 października każdy wyborca może sprawdzić  
we właściwym dla siebie urzędzie gminy, czy zo-
stał uwzględniony w spisie wyborców. W Urzę-
dzie Miejskim w Łasku wszelkich informacji 
dot. spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do 
głosowania udzielamy pod nr tel. 43 676 83 12, 
w sprawie pełnomocnictwa do głosowania i głoso-
wania korespondencyjnego pod tel. 43 676 83 37 
lub osobiście. Zapraszamy na stronę www.bip.
lask.pl, gdzie w zakładce Wybory i Referenda 
zamieszczamy bieżące informacje dot. wyborów  
do Sejmu i Senatu 2019.  

Beata Mielczarek 
sekretarz gminy 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości u 80% 
spośród 928 uczniów szkół podstawowych gminy Łask, rozwijanie indywidu-
alnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 122 nauczycieli 
oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 31.07.2020 r.

Efektem wdrożonych zmian będzie:
- poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 742 uczniów
- podwyższenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez minimum 
98 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycz-
nych i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i TIK.    

PoSZeRZamy hoRyZonty
Gmina Łask została beneficjentem Projektu „Poszerzamy horyzonty” – wsparcie szkół podstawowych z gminy dofinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość 
edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 848 213,77 PLN                                                                 
Kwota dofinansowania: 1 704 853,15  PLN 

1)  Ze środków europejskich 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu, 
tj. 1 570 981,70 PLN
2)  Ze środków dotacji celowej 7,24% wydatków kwalifikowalnych  
Projektu, tj. 133 871,45 PLN

Wkład własny:   
Ze środków publicznych 7,76% wydatków kwalifikowalnych Projektu, 
tj. 143 360,62 PLN 
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O B W I E S Z C Z E N I E  
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) burmistrz Łasku podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 
2019 r.: 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1  
 
Łask, ulice: Gabriela Narutowicza nr 25; Jana Pawła II (nr 3, 5, 9, 9a, 9b, 13, 15, 17, 19, 21); 
Kazimierza Pułaskiego; Kosynierów; Plac Lotników Łaskich; Walerego Wróblewskiego  

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Gabriela Narutowicza 28, 98-100 Łask 

2 
 

Łask, ulice: Gabriela Narutowicza (bez nr 25); Jana Pawła II (nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16); 9 Maja  
(od nr 3 do nr 33 i od nr 6 do nr 32/36); Marii Curie-Skłodowskiej; Mirosława Bogusa; Polna (od nr 1 
do nr 19)  

Łaski Dom Kultury 
ul. Gabriela Narutowicza 11, 98-100 Łask 

3 
 

Łask, ulice: Armii Krajowej; Dzika; Jana Kilińskiego; Jana Matejki; Jana Sobieskiego; Juliusza 
Słowackiego; Kolejowa; Kościelna; Lutomierska; Łąkowa; Marii Konopnickiej; Objazdowa;  
Pl. Jarosława Dąbrowskiego; Pl. 11 Listopada; Północna; Stefana Żeromskiego; Strażacka; Szeroka; 
Tadeusza Kościuszki; Tylna; Utrata; Warszawska (od nr 1 do nr 41a i od nr 2 do nr 16d); Wąska; 
Widawska; Wiejska; Władysława Stanisława Reymonta; Zachodnia; Zielona; Źródlana  

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask 

4 
 

Łask, ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa; Górna; Henryka Sienkiewicza; Jana Kasprowicza; 
Jana Kwirama; Jana Łaskiego, Macieja Józefa Kononowicza; 1 Maja; Prostokątna; Rodziny 
Bujnowskich; Słoneczna; Stefana Czarnieckiego; Stefana Okrzei; Światopełka Karpińskiego; 
Władysława Broniewskiego  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
ul. Adama Mickiewicza 6, 98-100 Łask 

5  Łask, ulice: Generała Andersa; 9 Maja (od nr 35 do końca); Polna (od nr 21 do końca); Południowa; 
Spółdzielcza; Wiosenna; Żytnia  

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Inki - Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask 

(wejście od ul. Stefana Batorego 31)  

6  Łask, ulice: Aleja Niepodległości; Chabrowa; Inki - Danuty Siedzikówny; Przemysłowa; Rzeczna; 
Stefana Batorego; Szpitalna; Św. Faustyny; Warszawska (od nr 18 do końca i od nr 53 do końca)  

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Inki - Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask 

(wejście główne od ul. Inki-Danuty Siedzikówny) 

7  Łask, ulice: Bohaterów Września; Borowikowa; Cisowa; Dębowa; Jarzębinowa; Jesionowa; Jodłowa; 
Leszczynowa; Orzechowa; Podleśna; Szkolna; Topolowa  

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Szkolna 1, 98-100 Łask 

8 
 

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Bazarowa; Bliska; Błękitna; Boczna; Bracka; Brzeźna; Gdańska; 
Iglasta; Ignacego Krasickiego; Katowicka; Kolonijna; Komuny Paryskiej; Krakowska; Kwiatowa; 
Leśna; Leśników Polskich; Letnia; Łanowa; Miodowa; Modrzewiowa; Narodowa; Nowa; Nowobracka; 
Obwodowa; Piotrkowska; Plac Gwiaździsty; Pl. Szarych Szeregów; Sadowa; Sandomierska; Sejmowa; 
Sosnowa; Spacerowa; Spokojna; Swojska; Śląska; Światowida; Świerkowa; Torowa (od nr 8 do końca  
i od nr 11 do końca); Toruńska; Wakacyjna; Wczasowa; Wierzbowa; Wileńska; Władysława Jagiełły; 
Wojska Polskiego; Zagajnikowa; Zakopiańska  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 

9 
 

Łask, Dzielnica Kolumna, ulice: Akacjowa; Antoniego Jawornickiego; Brzoskwiniowa; Brzozowa; 
Bukowa; Cicha; Dolna; Elizy Orzeszkowej; Grabowa; Graniczna; Grzybowa; Harcerska; Jagodowa; 
Jaśminowa; Juliana Tuwima; Kalinowa; Kasztanowa; Klonowa; Kresowa; Krótka; Ks. Józefa 
Czajkowskiego; Ks. Klemensa Malinowskiego; Lipowa; Lubelska; Ludowa; Łączna; Łódzka; 3 Maja; 
Malwowa; Mikołaja Kopernika; Miła; Mokra; Niska; Ogrodowa; Ostatnia; Piaskowa; Piekarnicza; 
Piękna; Plażowa; Pogodna; Powstańców Styczniowych; Prosta; Przedwiośnie; Rolnicza; Romualda 
Traugutta; Różana; Skromna; Sowia; Sportowa; Stanisława Wyspiańskiego; Szweycerów; Szyszkowa; 
Torowa (od nr 2 do nr 6 i od nr 1 do nr 9); Wiązowa; Wiśniowa; Wrzosowa; Wysoka;  

Przedszkole Publiczne nr 4 
ul. Łączna 1, 98-100 Łask 

10  Sołectwa: Łopatki; Sięganów Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach 
Łopatki 24, 98-100 Łask 

11 
 
Sołectwa: Kopyść; Okup Mały; Okup Wielki; Zielęcice Szkoła Podstawowa w Okupie 

Okup Mały, ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask 

12  Sołectwa: Aleksandrówek; Ostrów; Rokitnica; Teodory Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach 
Teodory 62, 98-100 Łask 

13 
 
Sołectwa: Gorczyn; Mauryca; Wola Łaska Szkoła Podstawowa nr 1 

ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask 

14 
 
Sołectwa: Bałucz; Borszewice; Stryje Księże; Wola Bałucka; Wola Stryjewska Szkoła Podstawowa w Bałuczu 

Bałucz 32, 98-100 Łask 

15  Sołectwa: Budy Stryjewskie; Karszew; Rembów; Remiszew; Stryje Paskowe; Wrzeszczewice; 
Wrzeszczewice Nowe 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
we Wrzeszczewicach,  

Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask 

16  Sołectwa: Orchów; Wiewiórczyn Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask 

17  Sołectwa: Anielin; Krzucz; Wronowice; Wydrzyn Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask 

18  Budynek Szpitala w Łasku Szpital w Łasku 
ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu  
do I lub II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien zostać zgłoszony 
do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; 
niezdolności do samodzielnej egzystencji; zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Łasku najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 
Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku w pok. nr 12 lub pod nr tel. 43 676 83 12, a w sprawie 
głosowania korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 37 lub pod nr tel. 43 676 83 37. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7 do godz. 21.   
 

         Burmistrz Łasku 
      /-/ Gabriel Szkudlarek 

O B W I E S Z C Z E N I  E 
BURMISTRZA  ŁASKU

z dnia 29 s ierpnia 2019 roku
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Udział w rywalizacji wzięli strażacy z całego 
powiatu łaskiego, a najlepsza okazała się drużyna 
OSP Malenia, która również triumfowała w ry-
walizacji młodzieżowych drużyn dziewcząt.

Najwięcej emocji dostarczyły konkurencje 
drużyn męskich, o najwyższe podium walczy-
ły OSP z Maleni, Bilewa, Buczku, Brzyko-
wa, Łasku, Kolumny oraz Woli Czarnyskiej. 
Ostatecznie zwyciężyła drużyna OSP Malenia, 
która wyprzedziła ochotników z Bilewa o 2,7 
punktu. Trzecie miejsce ze stratą 9,8 punktu, 
zajęli strażacy z Buczku. 

Rywalizacji drużyn przyglądali się i dopin-
gowali licznie zgromadzeni kibice. Wśród nich 
byli obecni również parlamentarzyści: senator 
RP Maciej Łuczak oraz poseł Krzysztof Cie-
biada. Na trybunach zasiedli również samorzą-
dowcy z powiatu łaskiego, starosta łaski Piotr 
Wołosz, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, wójt 
gminy Wodzierady Renata Szafrańska, wójt 
gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, zastępca 
wójta gminy Buczek Andrzej Szymczak, czło-
nek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szcze-
paniak oraz radni Rady Miejskiej w Łasku 
Aleksandra Kolasa oraz Rafał Szymczyk.

Wyniki:
GRUPA A

1. OSP Malenia 99,5 pkt
2. OSP Bilew 102,2 pkt
3. OSP Buczek 109,3 pkt.
4. OSP Wola Czarnyska 110,9 pkt
5. OSP Kolumna 134,9 pkt
6. OSP Brzyków 147,2 pkt

GRUPA C
1. OSP Malenia 114,1 pkt
2. OSP Łask 116,0 pkt
3. OSP Buczek pkt

MDP (chłopcy)
1. OSP Wodzierady 1019 pkt
2. OSP Buczek 990 pkt
3. OSP Wiewiórczyn 849 pkt

MDP (dziewczęta)
1. OSP Buczek 999 pkt

Rafał Szymczyk

najlePSZa malenia
Powiatowe Zawody SPoRtowo – PożaRnicZe

W niedzielę, 15 września br., na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku odbyły się X Powiatowe 
Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, pod patronatem starosty łaskiego. 

Prace remontowe zakończyły się długo przed terminem, który wstępnie za-
planowano na 31 października br. Koszt całej inwestycji wyniósł 2.047.777,00 zł,  
a wykonawcą była firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna.

Rafał Szymczyk

oddano do UżytkU Rondo
W dniu 20 września br. oddano do użytku wyremontowane 
ulice 9 Maja oraz Południową. W ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Powiatowej na lata  
2016-2019, wybudowano rondo oraz przebudowano nawierzchnię 
ulic 9 Maja i Południowej. Została również wykonana kanalizacja 
deszczowa, parking przy Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, 
nowy chodnik przy Starostwie Powiatowym oraz zainstalowano 
oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
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Prace obejmują remont nawierzchni na odcinku 243 m, 
m.in. oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz 
jej częściowe rozebranie, wyprofilowanie spadków poprzez 
ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ście-
ralnej i ścinka istniejących poboczy ziemnych. Rozpoczęcie 
prac zaplanowano na 4 września br., natomiast zakończenie 
na koniec października również tego roku. Koszt inwestycji  
to 77.518,07 zł.

Wykonawcą inwestycji została firma WŁODAN Andrzej 
Włodarczyk z Porszewic.

Rafał Szymczyk

inweStycje PowiatU ŁaSkiego
4 września bieżącego roku w Starostwie Powiatowym  
w Łasku podpisano umowę na remont drogi powiatowej 
w miejscowości Piorunów.Przedmiotem umowy jest 
wykonanie zadania: „Remont drogi powiatowej nr 4910E 
Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice na odcinku 1333 m  
w miejscowości Piorunów” – etap III.

Środki z dofinansowania w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych zostaną przeznaczo-
ne na przebudowę drogi Sportowej  oraz Ogro-
dowej wraz z budową odwodnienia i przebudo-
wą skrzyżowania. 

W Starostwie Powiatowym w Łasku zo-
stała podpisana umowa na przebudowę dróg 
powiatowych. Inwestycja dotyczy ulicy Ogro-
dowej oraz Sportowej w Kolumnie. Przedmio-
tem umowy jest  przebudowa ulicy Ogrodowej 
wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudo-
wą skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniesie 
1.021.201,67 zł. Wykonawcą inwestycji będzie 
firma BUD-TRANS Roboty Drogowe Maria 
Karbowiak z Sieradza. Termin realizacji zada-
nia wyznaczono na 29 listopada tego roku.

(RS)

Ulice ogRodowa i SPoRtowa 
będą Remontowane
Decyzją wojewody łódzkiego, Zbigniewa Rau, 
powiat łaski otrzyma 80% dofinansowanie  
na przebudowę dróg powiatowych  
w Kolumnie. Konkretnie chodzi o ulicę 
Ogrodową oraz Sportową, o którą 
mieszkańcy Kolumny dopominali się od lat. 
Dziś już jesteśmy pewni, że za sprawą starosty 
Piotra Wołosza, powiat otrzyma 4.583.388 zł 
dofinasowania na przebudowę ww. dróg. 

W tym roku ziemię łaską reprezentowały: Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”, Zespół Szkół Mundurowo – Technicz-
nych z Ostrowa oraz Starostowo Powiatowe w Łasku wraz ze starostą łaskim Piotrem Wołoszem.

(RS)

mixeR Regionalny ŁęcZyca 2019
Z okazji 100-lecia województwa łódzkiego „Mixer Regionalny” odbył się jednocześnie w trzech miastach: Łęczycy, 
Rawie Mazowieckiej i Sieradzu. W tej promocyjno-wystawienniczej imprezie wzięły udział: samorządy z całego 
województwa, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz grupy lokalne. 
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W zawodach wzięło udział około 100 strażaków reprezentujących  
12 drużyn: osiem drużyn męskich ze wszystkich jednostek OSP, 2 dru-
żyny kobiece z Maleni i z Buczku oraz dwie młodzieżowe drużyny po-
żarnicze z Buczku.

Zawody rozpoczęły się zbiórką wszystkich druhów biorących udział 
w zawodach na placu przy Gminnej Spółdzielni. Meldunek o gotowo-
ści do zawodów złożył komendant gminny druh Wiktor Papuga prezeso-
wi Zarządu Gminnego i wójtowi gminy Buczek druhowi Bronisławowi  
Węglewskiemu. Kosz upominków i chóralne 100 lat wywołało wzrusze-
nie u lubianego przez strażaków solenizanta druha prezesa Bronisława 
Węglewskiego. Wszystkie drużyny przygotowywały się do zawodów we 
własnym zakresie, a tory zadaniowe zostały rozłożone znacznie wcze-
śniej przed zawodami.

W tym roku w komisji sędziowskiej znaleźli się przedstawiciele 
wszystkich jednostek z gminy, a sędzią głównym został mł. brygadier 
Waldemar Kędziak z Komendy Powiatowej PSP w Łasku, który wsparty 
pomocą druhów z poszczególnych jednostek starał się sprawnie prze-
prowadzić poszczególne konkurencje i ustalić kolejność miejsc. Zawo-
dy przeprowadzono sprawnie, a uwagi dotyczące ewentualnych błędów 
były komunikowane dowódcom poszczególnych drużyn. Wyniki po-
szczególnych zespołów przedstawiane były na bieżąco, co było ważne 
zarówno dla widzów, jak i startujących druhów.

Zawody rozgrywano w dwóch konkurencjach: w biegu sztafetowym  
i konkurencji rozwinięcia bojowego. Na wstępie zadanie wykonały dru-
żyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców z Buczku oraz drużyny żeńskie  
z Maleni i z Buczku. Drużyny młodzieżowe, nie miały jednak konkuren-
tów w swoich kategoriach, był to więc rodzaj pokazu i sprawdzenia swoich 

StRażacki SPRawdZian
Takie zawody są zwykle najlepszą okazją do sprawdzianu umiejętności i gotowości bojowej  
strażaków. 1 września br. na placu GS w Buczku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 
Zgromadziły blisko 250 osób dopingujących druhów z poszczególnych  jednostek OSP.

umiejętności. Za przygotowanie do zawodów drużyn młodzieżowych na-
leżą się podziękowania i gratulacje, podobnie jak w poprzednich zawodach 
druhowi naczelnikowi Włodzimierzowi Czechowi z jednostki w Buczku.

Wśród drużyn kobiecych zespół z Maleni, lider poprzednich zawo-
dów powiatowych, 4 sekundami wygrał z drużyną kobiecą z Buczku. 
Drużyny były bardzo dobrze przygotowane, a w związku ze zwycię-
stwem drużyny z Maleni w ostatnich zawodach powiatowych oba zespo-
ły będą reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych również 
w bieżącym roku.

  Do rywalizacji w kategorii A – mężczyzn przystąpiły drużyny z OSP 
Malenia, OSP Buczek, OSP Czestków, OSP Wola Buczkowska, OSP 
Brodnia, OSP Luciejów, OSP Gucin i OSP Grzeszyn.

Na dziś  zdemontowano  stare rozpadające się ogrodzenie, oczysz-
czono  teren w miejscu starego ogrodzenia z chwastów, korzeni, betonów, 
przygotowując grunt pod nasadzenia krzewów (tui). W ramach realizacji 
tegoż projektu  zakupiono i posadzono 250 sztuk  krzewów  wokół świe-
tlicy w miejscu byłego ogrodzenia, tworząc w ten sposób symboliczną wi-
zytówkę sołectwa. Ponadto wydzielono teren na tzw. alejkę, celem dojścia 
i wyjścia z budynku świetlicy do ulicy. Teren ten zostanie utwardzony kru-
szywem i obłożony  krawężnikami.  W późniejszym terminie również zo-
stanie obłożone kostką brukową wydzielone wcześniej miejsce na ognisko.                                                                                                                        

Zwieńczeniem wykonywanych prac będzie  Piknik Integracyjny pod 
chmurką dla mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości. Podczas 
pikniku mieszkańcy Bachorzyna wraz  z gośćmi  uroczyście posadzą 
dąb upamiętniając w ten sposób 20. rocznicę członkostwa w strukturach 
NATO i 15. rocznicę w strukturach członkostwa w Unii Europejskiej. 
Przeprowadzony zostanie również konkurs  na temat sukcesów inwe-
stycyjnych zrealizowanych w Bachorzynie i gminie Buczek dzięki do-
tacjom unijnym.                                                                                                                        

Do realizacji projektu oprócz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy Bachorzyna, wolontariusze.   

Świetlica wiZytówką bachoRZyna
W 2019 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie było pozyskanie środków w formie dotacji w kwocie 5850 zł 
na projekt pn. „Świetlica wizytówką Bachorzyna” w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.  Projekt obecnie jest  
w trakcie realizacji. Polega on na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy, a tym samym na poprawę wizerunku miejscowości Bachorzyn.       

10

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”
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StRażacki SPRawdZian

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
- Ćwiczenie bojowe,
- Rozwinięcie bojowe MDP,
- Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami MDP.

Wyniki klasyfikacji wyglądały następująco:
1 miejsce MDP Buczek dziewczęta: 94 pkt+937pkt=1031 pkt
1 miejsce MDP Buczek chłopcy: 101 pkt+937 pkt=1038 pkt

Kategoria C – kobiet:
1 miejsce OSP Malenia: bieg sztafetowy 68,1 s ćwiczenie bojowe 
 47,4 s -115,5 pkt
2 miejsce OSP Buczek: bieg sztafetowy 72,2 s ćwiczenie bojowe 
 67,9 s - 140 pkt        

Kategoria A – mężczyzn:
1 miejsce OSP Buczek: bieg szt. 59,8 s ćw. bojowe 37,7 s  
 + 5 pkt kary - 102,5 pkt
2 miejsce OSP Malenia bieg szt. 58,6 s 
 + 5pkt kary ćw. bojowe 40,7 s - 104,3 pkt
3 miejsce OSP Wola Buczkowska bieg szt. 60,5 s ćw. boj. 39,1 s 
 + 5 pkt kary - 104,6 pkt
4 miejsce OSP Brodnia bieg szt. 63,1 s ćw. bojowe 49,5 s - 112,6 pkt

5 miejsce OSP Grzeszyn bieg szt. 65,7 s ćw. bojowe 52,4 s - 118,1 pkt
6 miejsce OSP Gucin bieg szt. 68,8 s ćw. bojowe 55,5 s - 124,3 pkt
7 miejsce OSP Luciejów bieg szt. 73,5 s ćw. bojowe 46,5 s 
 + 15 pkt kary - 135 pkt
8 miejsce OSP Czestków bieg szt. 80 s. ćw. bojowe 47,9 s 
 + 10 pkt kary - 137,9 pkt

Wójt B. Węglewski, dziękując wszystkim druhom za zaangażowanie 
i bardzo dobre wyniki w szkoleniu, przyznał nagrody pieniężne laure-
atom gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Wręczając dyplomy 
i puchary pogratulował zwycięzcom, podziękował wszystkim druhom za 
zaangażowanie i udział w zawodach i życzył strażakom wielu sukcesów 
nie tylko w innych zawodach, ale i rzeczywistych akcjach ratowniczo- 
gaśniczych.  

 Laureatom zawodów drużynom MDP z Buczku, drużynom kobie-
cym z Maleni i Buczku oraz drużynom męskim z Buczku i Maleni, które 
reprezentowały gminę Buczek na zawodach powiatowych 15 września 
w Łasku, wójt Bronisław Węglewski życzył satysfakcji i dumy z osią-
gnięć, kwalifikacji do zawodów wojewódzkich, a wszystkich widzów 
i kibiców zapraszał do wsparcia drużyn podczas zawodów w Łasku 
w dniu zawodów powiatowych.

Andrzej Zieliński

Wykonawcą inwestycji jest Firma Włodan z Pabianic. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 1.300.000 złotych, środki pozyskane zostały 
na realizację zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019.

Za utrudnienia przepraszamy.

UtRUdnienia Z PRZejaZdem
W związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej 
nr 103115 E Buczek-Józefatów” nastąpi zamknięcie drogi 
na odcinku od skrzyżowania ul. Południowej z ul. Prostą 
do Józefatowa. Przewidywany termin zakończenia robót  
to koniec października 2019 roku. 

Grant z Sycanowa to jeden z trzech realizowanych już w gminie Bu-
czek. Wspomniany projekt ma na celu zintegrowanie społeczności lokal-
nej i łączenie pokoleń w ramach rozwijania umiejętności kulinarnych. 
Wspólna praca podczas warsztatów kulinarnych, a następnie prezentacja 
dorobku przyczyni się do wymiany doświadczeń, nawiązywania bezpo-
średnich kontaktów. Działania te pozwolą na rozwijanie aktywności kuli-

Smaki Sycanowa
Gmina Buczek pozyskała środki na realizację projektu grantowego w sołectwie Sycanów 
pn.: „Smaki Sycanowa. Cztery pory roku z ziemniakami i truskawką w roli głównej”. 
Projekt realizowany jest w terminie od sierpnia do października 2019 roku. Całkowita 
wartość zadania wynosi 12.500 zł. Projekt współfinansowany jest z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego, wkład własny gminy Buczek to 2.500 zł. 

narnej, integracji społeczności lokalnej, zainteresowanie okolicznej lud-
ności tradycyjnymi produktami. Planowane jest zorganizowanie warsz-
tatów kulinarnych tematycznych związanych z truskawką i ziemniakiem. 

Ważnym elementem projektu jest zakup wyposażenia do świe-
tlicy wiejskie w Sycanowie (w tym zakup stołów, krzeseł, zastawy 
kuchennej).

Lipiec upłynął pod hasłem „Koralikowy zawrót głowy” - każdy mógł 
wyczarować z setek kolorowych koralików swoje własne kompozycje 
kształtów i wzorów. Okazuje się, że nawet takie warsztaty mogą wyzwo-
lić u dzieci wyobraźnię i kreatywność.

Pod okiem bibliotekarek dzieci tworzyły różne dekoracje z papie-
ru i tektury. Dla dzieci wystarczy pomysł, a efekt bywał zadziwiający. 
W taki właśnie sposób powstawały girlandy kwiatowe, kapelusze i inne 
dekoracje. Prawdziwym hitem okazało się malowanie koszulek. Każdy 
mógł wyjść z biblioteki ze swoim niepowtarzalnym wzorem na koszulce.

Biblioteka zaprosiła mieszkańców gminy (i nie tylko gminy) na 
niesamowity pokaz bajki malowanej piaskiem. W Szkole Podstawowej  
w Czestkowie zebrało się ponad sto osób, by podziwiać piaskową anima-

wakacje w bibliotece
Wakacje dla biblioteki gminnej w Buczku to niezwykle intensywny okres. Każdego roku książnica przygotowuje 
dla czytelników urozmaiconą ofertę zajęć bibliotecznych. Ze względu na różnice wiekowe uczestników 
warsztatów i spotkań,  propozycje muszą być dopasowane  do poziomu dzieci i młodzieży. 

cję Kopciuszka tworzoną własnym rękami na oczach widzów. Spektakl, 
który porusza, wzbudza emocje i na długo pozostawia niezapomniane 
przeżycia.

Tradycją książnicy jest organizowanie „Nocy w bibliotece”. Gru-
pa 50 dzieci uczestniczyła w grze terenowej zorganizowanej w oparciu  
o książkę Adama Bahdaja „Wakacje z duchami”. „Noc w bibliotece”,  
to akcja wyczekiwana przez dzieci i młodzież przez cały rok. To nie tylko 
zabawa, ale integracja, umiejętność pracy w grupie, wzajemne porozu-
miewanie się i pokonywanie swoich lęków i słabości.

Biblioteka w Buczku dzięki organizacji takich spotkań i warsztatów 
przybliża wszystkich do książki, do czytania i uświadamia, że czas wol-
ny spędzony w bibliotece pozytywnie wpływa na każdego człowieka.
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Tematem przewodnim spotkania była wystawa starych zdjęć. Miesz-
kańcy udostępnili z rodzinnych archiwów zdjęcia swoich przodków, któ-
re zeskanowano i zaprezentowano przybyłym. Była to okazja do odkry-
wania czaru starej fotografii oraz wspomnień o dawnych mieszkańcach 
Petronelowa i Kowalewa, a także minionych czasów. Część zdjęć zo-
stała zamieszczona na banerach, które niebawem zostaną udostępnione  
w przestrzeni wsi i będą przypominać o korzeniach i tożsamości tutejszej 
społeczności. Najstarsze zdjęcie pochodzi z około 1914 r. 

kowalew ZintegRowany
Kolejnym działaniem, które zrealizowano w ramach grantu sołeckiego w sołectwie 
Kowalew, było spotkanie integracyjne w dniu 10 sierpnia br. Na spotkanie przybył 
wójt Bronisław Węglewski, przedstawiciele zespołu ludowego „Bałdrzychowianie”  
w tradycyjnych strojach sieradzkich. W spotkaniu udział wzięło około 150 osób.

Zainteresowanie i frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Przejechaliśmy ok. 40 km, rowery na wymianę cieszyły się dużym 
powodzeniem, ale na szczęście ratownik medyczny nie miał co robić. 

Na koniec, na placu naszej wciąż remontowanej sali poczęstowali-
śmy wszystkich ciepłymi posiłkami, a wcześniej na trasie pysznymi cia-
stami i kawą. Każde dziecko, które dzielnie nam towarzyszyło, dostało 
dyplom i maskotkę. Pogoda dopisała, humory również, a zadowolenie 
uczestników jest dla nas najlepszą nagrodą i potwierdzeniem, że warto 
było włożyć trochę serca w zorganizowanie tej jak widać trafionej im-
prezy integracyjnej. Miło nam było Państwa gościć. Dziękujemy bardzo 
druhom z ościennych OSP za udostępnienie strażnic na krótkie przystan-
ki i za wszelką pomoc w organizacji tego rajdu.

Rajd RoweRowy
W dniu 15 sierpnia mieliśmy przyjemność zorganizować rajd rowerowy szlakiem strażnic OSP gminy 
Buczek, nawiązujący do projektu unijnego „Jak Wojtek został strażakiem”.

Projekt skierowany jest dla dzieci z roczników 2013 – 2016. Każde 
dziecko, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece zakończoną wypożyczeniem przynajmniej jednej książki dziecko 
otrzyma specjalną naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem.

maŁa kSiążka – wielki cZŁowiek 
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku rozpoczyna realizację projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut Książki. 

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka 
oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Zapraszamy rodziców ze swoimi dziećmi do odwiedzenia biblioteki 
i wzięcia udziału w projekcie, pamiętając, że miłość do książek jest pre-
zentem na całe życie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na drugi dzień odbyło się wspólne śniadanie i posprzątanie tere-
nu. Pomimo brzydkiej aury nastroje dopisywały i uczestnicy bawili się  
do późnych godzin wieczornych.

Imprezie towarzyszył występ artystyczny - grane oberki, mazurki 
były okazją do posłuchania oraz udziału w warsztatach tańca przy tra-
dycyjnej muzyce naszych dziadków i pradziadków. Z kolei mieszkanka 
Kowalewa z wielkim zaangażowaniem uszyła piękne, nawiązujące do 
tradycji stroje, w których zaprezentowały się panie z Kowalewa.

Spotkaniu towarzyszyło ognisko oraz grill, odbyły się także konkur-
sy, m.in. skoki przez linę. Mieszkańcy we własnym zakresie przygoto-
wali ciasta, sałatki. Tradycyjnie już, nie zabrakło poczęstunku gorącym 
żurkiem.
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Obok znanych i cenionych w różanym świecie nazwisk:  Chodun, 
Baranowski, Ćwik, Zięba pojawiły się znane nam nazwiska Sobieszek 
i Furmańczyk. Tak, to szkółkarze z gminy Łask. Wystawili na konkurs 
kilkadziesiąt odmian uprawianych przez siebie róż i mimo dużej konku-
rencji spisali się znakomicie. Pani Teresa Furmańczyk w kategorii róż 
miniaturowych zdobyła I miejsce za bukiet odmiany „Morstag Wit”,  
ale Mariusz Sobieszek był bezkonkurencyjny. Podobnie jak w Ła-
sku, tak też w Kutnie zdobył w jednej z kategorii (tym razem „retro”)  
III, II i I miejsce, po czym otrzymał tytuł „Złotej Róży” za różę wielo-
kwiatową „Pastella” i tytuł „Srebrnej Róży” za odmianę „Piano”. Tylko 
brązowa róża trafiła do państwa Chodunów z Radlińca za różę odmiany 
„Dominika” (piękna, karminowa o dużych kwiatach stosunkowo niska 
róża wielokwiatowa).

Oczywiście na wystawie róż nie zabrakło przedstawicieli Stowarzy-
szenia Miłośników Łaskiej Róży, a nasz aplauz był ogromny, trudno było 
zapanować nad radością. Ogarniała nas duma podczas gratulacji skła-
danych naszemu największemu plantatorowi. Nagrody były zasłużone 
i wynikały nie tylko z ciężkiej pracy p. Mariusza, ale przede wszystkim 

Święto Róż w kUtnie
Z naszym udziałem

Od 6 do 8 września br. Kutnowski Dom Kultury po raz 45. wypełniony był zapachem róż, pochodzącym z kilku tysięcy 
kwiatów w pełnej palecie barw. 179 bukietów trafiło do Kutna dzięki największym w Polsce plantatorom róż. 

z jego wiedzy i stosowania nowych technologii w uprawie róż. Pamiętaj-
my, że komisja konkursowa składa się z profesjonalistów, sędziów  przy-
gotowywanych do oceny róż według standardów międzynarodowych. 

Kutno staje się stolicą florystów i w tym roku także można było oglą-
dać wystawę prac największych profesjonalistów w tej dziedzinie. We 
wszystkich kompozycjach kwiatowych i aranżacjach przestrzennych 
wykorzystano oczywiście róże, ale nie tylko. Poznaliśmy nowe trendy 
we florystyce i nacieszyliśmy oczy pięknymi dekoracjami. Z pewnością 
będą one dla nas inspiracją.

Dzięki dobrej współpracy naszego stowarzyszenia z Kutnowskim 
Domem Kultury i Polskim Towarzystwem Różanym, na Święcie Róż 
w Kutnie nie brakło akcentów z naszej gminy. Urządzono bowiem wy-
stawę z zastosowaniem naszych angielskich pudełek pokazując różne 
fazy rozwoju kwiatów róż. Było to bardzo miłe dla nas i serdecznie za to 
organizatorom dziękujemy.

Wizyta w Kutnie zaowocowała spotkaniem wielu znanych osób 
w świecie różanym. Mieliśmy okazję rozmawiać ze Stanisławem Żyłą 
(ikoną wśród hodowców róż, twórcą między innymi odmiany Chopin), 
Marianem Sołtysem (ekspertem prowadzącym blog „Moje róże moja pa-
sja”, gdzie opisuje tysiące odmian) i gościem specjalnym Jaquesem Mo-
uchotte (legendarnym hodowcą firmy Meilland, twórcą między innymi 
odmiany Eden i Bonica 82). 

Złota Róża - odmiana „Pastella”

Stoisko w Kutnie

Fragment wystawy

Święto w Kutnie kończy sezon imprez z udziałem róż. Przekwi-
tają one na polach i w ogrodach szykując się do zimowego spoczyn-
ku, ale właścicieli ogrodów zachęcamy do planowania rabat różanych,  
gdyż zbliża się dobry sezon ich sadzenia.

Janina Kosman
Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży
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PodZiękowanie Za tRUd Rolnika

Starostowie dożynek Agnieszka Nowak i Mariusz Bonikow-
ski wręczają gospodarzom tradycyjny bochen chleba wypieczo-
ny z tegorocznego ziarna. Symbolizuje on udane plony i ciężką 
pracę na roli. Pamiętajmy, że ten rok jest szczególnie trudny, a to 
za sprawą suszy, która dotknęła całą Polskę. Wspominano o tym 
przy okazji licznych gratulacji i podziękowań dla rolników. Od-
czytano listy od posłów Tadeusza Woźniaka, Pawła Bejdy, Marka 
Matuszewskiego, prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go Bronisława Węglewskiego i dyrektor Zakładu Energetycznego 
Rejon Sieradz Jadwigi Karolczak. 

Po poczęstunku przez starostów uczestników święta plonów 
chlebem dożynkowym, przed sceną pojawiają się delegacje so-
łectw z okazałymi koszami i wieńcami. Ich wręczanie to wyśmie-
nita okazja do tradycyjnych przyśpiewek i żartów. W tym czasie 
pracuje już jury, które musi wybrać ten najpiękniejszy. Pierwszy 
kosz w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbiera 
od sołectwa Wydrzyn poseł Krzysztof Ciebiada. Burmistrza Ła-
sku Gabriela Szkudlarka obdarowuje sołectwo Wrzeszczewice, 
następnie sołectwo Budy Stryjewskie dedykuje wieniec wiceprze-
wodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku Stanisławowi Kołodziej-
skiemu, kolejny trafia do rąk proboszcza parafii Świętej Anny we 
Wrzeszczewicach ks. Tomasza Kubika, tym razem to dzieło so-
łectwa Wrzeszczewice Nowe. Z kolei sołtys sołectwa Wrzeszcze-
wice Wojciech Marianowski otrzymuje wieniec od sołectwa Anie-
lin. Sołectwo Zielęcice honoruje dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej we Wrzeszczewicach Jolantę Ośkiewicz. Sołectwo 
Okup Mały wręcza wieniec Henryce Marianowskiej i Jadwidze 
Godlewskiej z KGW Wrzeszczewice. Sołectwo Rokitnica obda-
rowuje starostę łaskiego Piotra Wołosza. Tuż za nimi pojawia się 
sołectwo Teodory z bogatym koszem dla przewodniczącego Rady 
Powiatu Łaskiego Krzysztofa Nowakowskiego. Następnie sołec-
two Kopyść honoruje zastępcę burmistrza Łasku Lidię Sosnow-
ską. Wieniec od sołectwa Krzucz otrzymuje skarbnik gminy Anna 
Głowińska. Okazały kosz od sołectwa Orchów dostaje przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Łasku Zbigniew Sowała. Kolejny – przygotowany przez sołec-
two Gorczyn trafia do rąk komendanta Komendy Powiatowej Poli-
cji w Łasku insp. Piotra Bielewskiego. Sołectwo Wiewiórczyn ob-
darowało komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Łasku st. bryg. Piotra Rudeckiego, a sołectwo Łopatki wyróż-
niło prezes LGD „Dolina Rzeki Grabi” Annę Doliwę. Następnie 
sołectwo Okup Wielki honoruje wieńcem wójt gminy Wodzierady 
Renatę Szafrańską. Kolejno przed sceną pojawia się sołectwo Ba-
łucz, a w imieniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wie-
niec odbiera Monika Mrowińska. Kolejny kosz wykonany przez 
sołectwo Wola Stryjewska trafia do dyrektor Zakładu Energetycz-
nego Rejon Sieradz Jadwigi Karolczak. Prezes OSM Łask Jerzy 
Skorek otrzymuje kosz od sołectwa Sięganów, zaś ostatni zostaję 
wręczony przez sołectwo Wola Bałucka naczelnikowi Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku. 

 Po naradzie jury wybrało najpiękniejszy kosz, a zaszczytny 
tytuł trafił do gospodarzy tegorocznego święta plonów. Na od-
wiedzających dożynkową imprezę czekały warsztaty rękodzieła 
z zakresu sieradzkiego haftu ręcznego, wyroby regionalne, stoiska 
gastronomiczne, pyszny żurek, a dla najmłodszych - wesołe mia-
steczko. W ramach programu „Sto tysięcy drzew na stulecie wo-
jewództwa łódzkiego” rozdawano sadzonki. Na scenie mogliśmy 
podziwiać występy podopiecznych ŁDK, jego filii w Kolumnie 
oraz dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszcze-
wicach. Wieczór upłynął na zabawie tanecznej z zespołem „Para-
dise”. 

MJ



inweStycje w tokU

14 wrzesień 2019 r.

W najbliższym czasie przebudowana zostanie droga w Teodorach. 
Mowa tutaj o fragmencie, który płynnie przechodzi w drogę należącą 
do gminy Dobroń i wiadukt nad S-8. Na odcinku 386 m powstanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa oraz jednostronny chodnik i zjazdy z kostki beto-
nowej, a także jednostronne zjazdy z kruszywa łamanego. Ponadto prace 
obejmą regulację studzienek i montaż oznakowania pionowego. Wyko-
nawcą inwestycji została firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Po-
rszewic, a wartość robót wyniesie 464.273,80 zł.

Zmiany czekają ul. Tylną w Łasku. Prace na odcinku od ul. Wąskiej 
do ul. Mickiewicza (226 m) obejmą położenie nowej nawierzchni bi-
tumicznej, budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu. Powsta-
nie także chodnik, zjazdy i kanalizacja deszczowa. Wartość inwestycji 
to 949.064,31 zł, a wykonawcą jest KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z Kosowa. 
Gmina Łask pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie (80%) 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zmieni swo-
ją siedzibę. Przy ul. Stefana Batorego 31 trwa modernizacja pomiesz-
czeń administracyjno-biurowych. Nowe lokum przygotowuje firma 
KRIS-BUD Krzysztof Jóźwik z Brzeźna, która wyceniła wartość prac na 
527.095,23 zł. Wielka przeprowadzka planowana jest na początek przy-
szłego roku.

Nową siedzibą będzie mógł już niedługo pochwalić się również Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. W ratuszu podpisano umowę 
z firmą ESINVEST Sp. z o.o., Sp.k. z Opoczna na wykonanie VII etapu 
inwestycji. Finalne prace pochłoną 1.249.658,24 zł.

W ramach projektu komunikacyjnego na działce ZKM w Łasku po-
wstanie punkt przesiadkowy, a wraz z nim miejsca parkingowe i stojaki 
na rowery. Ponadto teren bazy zostanie utwardzony kostką betonową. 
Koszt inwestycji to 1.360.864,62 zł. Prace wykonuje firma WŁODAN 
Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic.

Na przebudowę czeka droga Wrzeszczewice-Wola Stryjewska.  
Tam na odcinku 1.381 m powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa i obu-
stronne pobocza. Zostanie także wymieniony przepust. Wykonawcą 
inwestycji została firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk z Porszewic, 
a wartość prac wyceniono na 872 679,71 zł.

W lipcowym numerze „Panoramy” opublikowaliśmy materiał poświęcony najważniejszym inwestycjom 
w gminie Łask. Zaledwie po dwóch miesiącach mamy kolejne umowy, przetargi i dofinansowania. Sezon 
budowalny nie zwalnia, dlatego przedstawiamy najnowszy przegląd łaskich inwestycji.

Za 1.614.844,93 zł firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa prze-
buduje drogę Wola Bałucka - Orchów. Na 1.072 m wykonawca położy 
nowy asfalt, powstaną zjazdy z tłucznia kamiennego, przepusty, pobocza 
gruntowe ulepszone, rowy przydrożne, odwodnienie, znakowanie piono-
we i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Gmina Łask pozy-
skała na realizację tego zadania dofinansowanie (80%) z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Sezon budowlany z pewnością potrwa do końca roku. Na realizację cze-
kają bowiem kolejne inwestycje. Niedawno poznaliśmy wykonawcę prze-
budowy drogi gminnej w Łopatkach (565.599,26 zł, DROMAK Sp. z o.o.) 
i Zielęcicach (1.028.360,86 zł, DROMAK Sp. z o.o.). Do grudnia zo-
stanie zagospodarowany teren za Łaskim Domem Kultury (195.939 zł, 
PHU Trans-Bruk Pisarek Władysław). 

MJ 

Tu będzie nowa siedziba MGOPS w Łasku

Ulica Tylna

Baza łaskiego ZKM
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Święto 32. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go stało się okazją do przypomnienia dziejów 
i perspektyw lotniska. Dziś należy ono do naj-
nowocześniejszych baz NATO w Europie z do-
skonałymi perspektywami. Zakończenie wiel-
kiej polsko-amerykańskiej inwestycji na lotni-
sku, jaką była rozbudowa drogi startowej i in-
nych urządzeń, zbiegło się w czasie ze wspo-
mnianym świętem 32. BLT. Przedstawiciele 
sił powietrznych Polski i USA przecięli więc 
uroczyście symboliczną wstęgę, podkreślając 
jednocześnie, że nie stanowi to kresu rozbudo-
wy Bazy. Zarówno I zastępca dowódcy gene-
ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. 
Jan Śliwka, jak i dowódca 2 Skrzydła gen bryg. 
Ireneusz Nowak podkreślali wielokrotnie, 
że tutejsze lotnisko ma bardzo dużo atutów,  
od znakomitego położenia w centrum Polski 
poczynając, a kończąc na rezerwie dodatko-
wych terenów pod rozbudowę infrastruktury. 
Łask jest też potencjalnym miejscem stacjo-
nowania F-35 (na pikniku pokazano makietę  
1:1 tej maszyny).

Z okazji Święta 32. BLT odbyła się uro-
czysta, zgodna z ceremoniałem wojskowym, 
zbiórka żołnierzy, podczas której uhonorowano 
odznaczeniami i wyróżnieniami, a także awan-
sami na wyższe stopnie wojskowe, najbardziej 
zasłużonych żołnierzy i pracowników cywil-
nych. Wśród wyróżnionych byli m.in. piloci 
z nalotami ponad 2 tys. godzin. Nie brakło rów-
nież podziękowań dla władz lokalnych, m.in. 
Starostwa Powiatowego w Łasku ze starostą 
Piotrem Wołoszem, a także samorządów w Ła-
sku - z zastępczynią burmistrza Lidią Sosnow-
ską i Buczku - z wójtem Bronisławem Węglew-
skim. Jak wiadomo, znaczna część lotniska  
32. BLT znajduje się na terenie gm. Buczek.

Piknikowi rodzinnemu towarzyszyły wy-
stępy zespołu „Voyager Music”, liczne stoiska 
handlowe i gastronomiczne, a także prezenta-
cje różnego rodzaju broni i formacji wojsko-
wych. Chyba najbardziej oblegany był potężny 
czołg prezentowany przez wojska pancerne.

(Pe)       

Święto 32. blt i Piknik RodZinny
Piknik rodzinny na podłaskim lotnisku, zorganizowany z okazji Święta 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, przyciągnął tysiące 
mieszkańców centralnej Polski. Tym razem była okazja podziwiania wielu maszyn powietrznych, łącznie z F-35 i F-16,  
ale i pokazów lotniczych, ze skokami spadochronowymi. Szczególnie imponująco wypadły pokazy Su-22 i F-16, a także akrobacje 
lotnicze w wykonaniu Artura Kielaka i zespołu akrobacyjnego „Orlik”. Słowa szczególnego uznania należą się Grupie „Archeo”, 
która pokazała kilkanaście wyremontowanych samolotów, łącznie z Lim-2 stojącym przez wiele lat na postumencie przy wjeździe 
z Łodzi do Łasku. Wielki remont tej ostatniej maszyny odrzutowej – jak nas poinformował Piotr Polit – trwał rok.
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Jednym z nich był finał przedsięwzięcia ar-
tystycznego „Art Mural”, który powstał dzięki 
Łaskiemu Domowi Kultury i Polsko-Amery-
kańskiej fundacji „Wolność” w ramach projek-
tu „Równać Szanse”. Celem programu jest wy-
równanie szans młodych ludzi na dobry start 
w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której 
młody człowiek z małej miejscowości potrafi 
samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczo-
ne przez siebie cele myśląc perspektywicznie 
o własnej przyszłości.

Oczywiście nie zabrakło też innych atrak-
cji. Swoje stoisko, na którym promowano zdro-
wy tryb życia, miało Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków. Obecne było także Stowarzysze-
nie „Szuflandia” oraz Stowarzyszenie Ama-
zonek. Wystąpili też młodzi artyści z naszego 

Na zakończenie wakacji w ogrodzie Łaskiego Domu Kultury odbyła się wyjątkowa impreza. Została ona zrealizowana z dotacji gminy 
Łask w zakresie projektu „AKTYWNE WAKACJE 2019”. W jej ramach 31 sierpnia br. odbyło się kilka ważnych wydarzeń. 

Pożegnanie wakacji
regionu. Pierwsza na scenie pojawiła się Anie-
la Łoniewska. Po niej wszystkich obecnych 
w klimat hip-hopowy wprowadził artysta z Ko-
lumny, Mały. Następnie przyszła pora na trzech 
wykonawców z okolic szeroko pojętego rocka. 

„Fabric Square”, grupa zaprzyjaźniona 
z ŁDK, zagrała świetny, energetyczny koncert. 
Po nich na scenie pojawili się „Niewolnicy 
Systemu”. To zespół ze Zduńskiej Woli, zwią-
zany z tamtejszym domem kultury „Lokator”. 
„Niewolnicy Systemu” w przyszłym roku wy-
dadzą swój debiutancki album. Na koniec wy-
stąpiła grupa z Łodzi „Crimson Lips”. To ekipa 
mająca świetnych muzyków i charyzmatyczną 
wokalistkę, która potrafiła wciągnąć wszyst-
kich słuchaczy do wspólnej zabawy. 

Michał Jędrasik
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Mszę świętą dziękczynną odprawił proboszcz ks. Grzegorz Świech 
w asyście ks. Jerzego Dominowskiego z parafii w Marzeninie. Staro-
stowie dożynek przekazali gospodarzom dożynek, wójtowi gminy Da-
riuszowi Cieślakowi i przewodniczącemu Rady Gminy Sędziejowice 
Jarosławowi Bartczakowi, chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów, 
który następnie został złożony na ołtarzu. Przedstawiciele młodzieży  
i mieszkańców przekazali księdzu celebransowi dary – owoce pracy rąk 
ludzkich, a po mszy gospodarze dzielili pokrojone chleby wśród uczest-
ników dożynek. 

Starostami tegorocznych dożynek byli: Anna Pawelska, prowadzą-
ca wraz z mężem Wiesławem 40-hektarowe gospodarstwo w Sobiepa-
nach, rodzice trojga dzieci zajmują się uprawą zbóż i hodowlą bydła oraz 
Adam Matuszkiewicz z Korczysk gospodarujący wraz z żoną Wioletą 
i synem na 12 ha, z ukierunkowaniem na uprawę zbóż i produkcję trzody 
chlewnej.

dożynki gminno - 
PaRafialne w gRabnie

W tym roku gości dożynkowych przyjęło sołectwo, OSP i parafia Grabno. Barwny korowód  dożynkowy z dwudziestoma 
delegacjami wieńcowymi, zespołami w strojach ludowych, pocztami sztandarowymi, z udziałem zaproszonych gości oraz licznie 
zgromadzonych mieszkańców przemaszerował do parafialnego kościoła pw. św. Wacława Męczennika w Grabnie.  Uczestnikom 
akompaniowała gminno-strażacka orkiestra  „Druh” pod dyrekcją Anny Smolarek-Łągiewczyk. Wszyscy zostali też udekorowani 
kolorowymi kotylionami wykonanymi w ramach zajęć w ŚDS w Sędziejowicach. 

Po mszy barwny korowód przemieścił się na plac dożynkowy. Po 
hymnie Polski wykonanym przez orkiestrę „Druh”, część obrzędową 
rozpoczął wójt Dariusz Cieślak, który przywitał licznie przybyłych gości 
i uczestników dożynek oraz skierował słowa podziękowania i uznania do 
wszystkich, którzy w trudzie pracują na wspólny polski chleb. 

Poza organizatorami i przedstawicielami gminy Sędziejowice - go-
spodarzami dożynek, wśród gości obecni byli m.in.: posłowie na Sejm 
Beata Mateusiak-Pielucha i Krzysztof Ciebiada, senator Maciej Łuczak, 
posła Tadeusza Woźniaka reprezentowała Barbara Potasiak, posła na 
Sejm RP Marka Matuszewskiego reprezentował Jacek Gerwatowski, 
radni Sejmiku WŁ: Jolanta Zięba-Gzik i Andrzej Owczarek, wicewo-
jewoda łódzki Karol Młynarczyk, starosta łaski Piotr Wołosz, komen-
dant powiatowy policji w Łasku insp. Krzysztof Bielewski,  kierownik 
ARiRM w Łasku Marcin Suk-Błoński oraz delegaci do IRWŁ Marek 
Krawczyk i Łukasz Kałuża, wiceprezes LGD „Dolina Rzeki Grabi” Ire-
neusz Omyła, a także kierownicy gminnych jednostek. Obecni byli też 
węgierscy goście reprezentujący władze zaprzyjaźnionej gminy Varsany.  

Na dożynki zgłosiło się 20 delegacji wieńcowych z miejscowo-
ści:  Grabno, Bilew, Brzeski, Dobra, Kamostek, Kozuby, Kustrzyce, 
Marzenin, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowi-
ce, Sędziejowice-Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Żagliny oraz Józefowa  
Widawskiego i Patok z  gminy Widawa.  Wieńce zostały wręczone za-
proszonym gościom.     

Obecny podczas dożynek były wójt gminy Jerzy Kotarski został 
udekorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, 
przyznaną przez Radę Gminy Sędziejowice. Z kolei długoletni sołtysi so-
łectwa Grabno Krystyna Szymańska i Grzegorz Potasiak otrzymali oko-
licznościowe podziękowania.

Podczas dożynek wystawione zostały stoły dożynkowe serwujące 
w ramach degustacji regionalne specyfiki przez następujące sołectwa: 
Grabno-Zamość, Bilew, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabica-Wola Wężyko-
wa, Kamostek, Korczyska, Kozuby, Lichawa, Marzenin, Podule, Prusz-
ków,  Przymiłów, Rososza, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, a także Zespołu 
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oraz sołectwa Ligota z gminy Wida-
wa. W nagrodę wszystkim sołectwom wręczone zostały praktyczne dla 
gospodyń wazy.

Podsumowano też i nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego 
pn. „Żniwa wczoraj i dziś”, na który wpłynęło około 40 prac. 

W części artystycznej wystąpiły kolejno: zespół śpiewaczy SĘ-
DZIEJOWIANKI, Dziecięca Kapela Ludowa MALI GRABIANIE, Ka-
pela Ludowa  GRABIANIE – seniorzy, Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA  
SĘDZIEJOWICKA,  ZPiT  DZIECI Z DOLINY GRABI  z ZS w Ma-
rzeninie.

Kolejnym punktem programu był pokaz tańców kubańskich, warsz-
taty gry na bębnach, koncert zespołu LEYLA, później liczna widownia 
wspaniale bawiła się z DJ QBIX w oczekiwaniu na spóźniony występ 
zespołu Disco-Polo FREAKY BOYS.

Konferansjerem dożynek był dyrektor GOK Grzegorz Brożyński, 
który również koordynował całą uroczystość. Dożynki zostały pieczoło-
wicie zorganizowane przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem  
sołtysa sołectwa Grabno Jolanty Siwek i wójta gminy Dariusza Cieślaka, 
GOK, OSP w Grabnie, sołtysów z terenu gminy, komendanta gminnego 
OSP  Tomasza Mielczarka wraz z jednostkami OSP, pracowników UG 
oraz Gminną Jednostkę Usług Komunalnych.

Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i sponsorów dożynki prze-
szły do historii jako wspaniała impreza integrująca społeczność gminy 
Sędziejowice.

Mirosław Potasiak
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hoŁd bohateRom wRZeŚnia  
Upamiętniając 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  
władze samorządowe gminy Sędziejowice, z udziałem pocztu 
sztandarowego OSP w Grabnie, delegacji Zarządu OG Związku 
OSP RP w Sędziejowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach i harcerzy, 
w dniu 8 września br. złożyły kwiaty i zapaliły znicze na mogile 
poległych w wojnie obronnej 1939 r. szesnastu  żołnierzy 
pochowanych na cmentarzu parafialnym w Grabnie.

W uroczystym apelu uczestniczyła wraz z liczną rodziną pani Teresa 
Sikora z Warszawy, córka zamordowanego w tym czasie strz. Mieczysła-
wa Domańskiego. 

MP 

Grupa rekonstrukcyjna ze stowarzyszenia „ZŁOTY KRZYŻ”  
ze Zduńskiej Woli, wsparta przez rekonstruktorów z Widawy i Wie-
ruszowa przedstawiła ostatni epizod z potyczki, w której naprzeciw-
ko polskich powstańców stanęło kilkudziesięciu rosyjskich żołnie-
rzy z doborowego szwadronu huzarów grodzieńskich.

Wydarzenie skupiło liczną publiczność, obecne były władze gmi-
ny, przedstawiciele straży pożarnych oraz szkół i przedszkoli. To nie-

cena, któRą PRZyjdZie ZaPŁacić
Pod takim tytułem, w  przeddzień 156. rocznicy przypadającej 26 sierpnia br. w centrum Sędziejowic odbyła  
się rekonstrukcja historycznej bitwy pod Sędziejowicami. Było to jedno z nielicznych starć z okresu Powstania 
Styczniowego z 1863 r., które zakończyło się zwycięstwem dla oddziałów polskich.

PRZebUdowano dRogę w woli wężykowej
Gmina Sędziejowice zakończyła realizację pierwszej inwestycji 
drogowej w tym roku. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  
i Mostowych w Czartkach zgodnie z zawartą umową do końca 
sierpnia br. zakończyło prace na 660-metrowym odcinku drogi, 
polegające na odtworzeniu osi drogi poprzez wzmocnienie 
nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej. Wykonano 
również pobocza z destruktu bitumicznego oraz regulację zasuw 
zaworów wodociągowych do poziomu wykonanych poboczy. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 163.700 zł. Na realizację tego zada-
nia gmina Sędziejowice pozyskała dofinansowania: 74.935 zł w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 20.000 zł od prywatnego 
przedsiębiorcy.

zwykle ważne wydarzenie historyczne postanowiono także upamięt-
nić poprzez  odegranie hymnu państwowego, modlitwę w intencji 
poległych oraz złożenie kwiatów  przy pomniku pamięci. W części 
oficjalnej głos zabrali: radni Sejmiku Województwa Łódzkiego -  
Andrzej Owczarek i Jolanta Zięba-Gzik oraz wójt gminy Sędziejowi-
ce - Dariusz Cieślak, który zapowiedział, że ,,ze względu na duże za-
interesowanie mieszkańców oraz dla podtrzymania pamięci historii, 
inscenizacje będą kontynuowane w przyszłych latach”.
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Uroczystość rozpoczął przemarsz barwnego korowodu spod straż-
nicy OSP do kościoła Podwyższenia Krzyża Św. Tutaj ks. Jarosław Le-
śniak, kapelan rolników archidiecezji łódzkiej, odprawił w intencji rol-
ników mszę świętą. Podczas liturgii kapłan poświęcił bochny chleba  
i wieńce dożynkowe, które wypełniły nawę główną widawskiego kościo-
ła. Po mszy delegacje sołeckie z wieńcami w asyście strażaków, orkiestry 
dętej z Sędziejowic, parlamentarzystów, samorządowców powiatowych  
i gminnych, zaproszonych gości i rolników przemaszerowały na plac tar-
gowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Oficjalnego otwarcia dożynek i powitania gości dokonali  starosta 
łaski Piotr Wołosz i wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. Tegorocz-
ne święto plonów w Widawie zaszczyciło wielu  znamienitych gości, 
wśród nich senator RP Maciej Łuczak, parlamentarzyści: Joanna Lichoc-
ka, Krzysztof Ciebiada, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak i Paweł Rychlik, 
wiceprezes NFOŚiGW w Warszawie Artur Michalski, wicemarszałek 
województwa łódzkiego Andrzej Górczyński, dyrektor Departamentu 
Turystyki i Sportu Radosław Marzec, doradca wojewody łódzkiego Sta-
nisław Muszyński, przedstawiciele samorządu i instytucji powiatowych 
i gminnych, wójtowie sąsiednich gmin, sołtysi i mieszkańcy, a przede 
wszystkim rolnicy.

Chleb dożynkowy upieczony ze zboża z tegorocznych zbiorów na 
ręce wójta gminy Widawa i starosty łaskiego przekazali starostowie do-
żynek. W tym roku starościną była pani Mariola Konefał z Dąbrowy Wi-
dawskiej, natomiast starostą - Piotr Cichecki z miejscowości Chrusty.

Po obrzędzie przekazania i dzielenia chleba, poprowadzonym przez 
Zespół Śpiewaczy „Widawianie”, przyszedł czas na wystąpienia gości. 
W swoich krótkich przemówieniach dziękowali i  wyrażali  szacunek dla 
ciężkiej pracy rolników z naszego regionu, którzy w tym roku zmagają 
się z poważnymi skutkami suszy.

Podczas uroczystości na wniosek wójta gminy Widawa pięciu rolni-
kom z gminy  nadano odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane 
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaczenia otrzymali: Anna Ku-
liberda ze Zborowa, Michał Krawniak z Osieczna, Krzysztof Sadziński  
z Witoldowa, Jarosław Materka z Dąbrowy Widawskiej i Marek Olejni-
czak z Grabówia.

Spośród przybyłych gości powołano komisję konkursową, która 
rozstrzygnęła trzy ogłoszone jeszcze przed dożynkami konkursy. Ilość 
zgłoszeń do konkursów miło zaskoczyła organizatorów. I tak spośród  
17 wieńców dożynkowych największe wrażenie na komisji zrobił wie-
niec sołectwa Józefów Widawski. W konkursie na „Widawskie smaki”  
18 sołectw wystawiło pięknie przyozdobione stoiska, na których serwo-
wano zarówno tradycyjne, jak i oryginalne potrawy. Była to dla wielu 
nowo powstałych w gminie kół gospodyń wiejskich możliwość zapre-
zentowania zdolności kulinarnych i wrażliwości estetycznej swoich dzia-

Powiatowo-gminne 
Święto Plonów
W tym roku Widawa pełniła rolę gospodarza w czasie dożynek gminno-powiatowo-parafialnych. Chochoły 
dożynkowe witały uczestników święta już przy wjeździe do gminy.

łaczek. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Widawa, drugie sołectwo Cho-
ciw, a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich z Teodorów. Do konkursu na 
najpiękniejszą przyśpiewkę dożynkową zgłosiły się trzy grupy: Zespół 
Śpiewaczy „Widawianie”, Koło Gospodyń Wiejskich Wielka Wieś oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich „Restarzewianie”. W tym konkursie wszyst-
kie grupy zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Zwycięzcy konkursów 
otrzymali nagrody.

Barwny korowód dożynkowy, animacje dla dzieci, wesołe miastecz-
ko, stragany z „widawskimi smakami”, stoiska z lodami, watą cukrową 
oraz występy gwiazd disco polo CAMASUTRA i BASTA przyciągnęły 
na plac targowy w niedzielę, 18 sierpnia,  tłumy  mieszkańców gminy 
Widawa i powiatu łaskiego. Do tego pogoda nie zawiodła organizatorów 
i uczestników. Dożynki 2019 należy zaliczyć do jak najbardziej udanych. 
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w organizacje im-
prezy oraz sponsorom.

Sponsorami tegorocznych dożynek byli:
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
-  Firma Usługowo-Handlowo-Doradcza MINI MAX  Osiecki Wiesław  

z Widawy
- Uniejów Uzdrowisko Termalne
- Firma Agaris Myco Poland z Karszewa
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Łask
- Firma Metalbud - Hurtownia Budowlana z Łasku
- Firma Elektrobud - Instalatorstwo Elektryczne z Łasku.

        Katarzyna Kałuża
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Plac zabaw to nie jedyny nowy nabytek w sołectwie Zborów. 
Wiosną tego roku wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk wraz 
z sołtys Elżbietą Stępień złożyli w Urzędzie Marszałkowskim w Ło-
dzi  wniosek o przyznanie grantu sołeckiego. Dzięki pomocy posła 
Krzysztofa Ciebiady, ówczesnego wiceprzewodniczącego sejmiku 
wojewódzkiego, sołectwo Zborów pozyskało 10 000 zł.  Środki te 
przeznaczono na doposażenie świetlicy wiejskiej w sześciopalniko-
wą kuchnię gazową z piekarnikiem, zakup namiotu, zakup drzewek 
i krzewów ozdobnych na plac przy świetlicy wiejskiej  oraz organi-
zację festynu rodzinnego.

W imprezie sołeckiej wzięli udział znamienici goście m.in. poseł na 
sejm RP Krzysztof Ciebiada, sekretarz gminy Agnieszka Galuś, wice-
przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny, ksiądz Ka-
mil Kacprzykowski, radni gminy oraz mieszkańcy sołectwa  i okolicz-
nych miejscowości gminy Widawa.

Sobotni festyn był okazją do wypróbowania nowej kuchni gazowej 
i namiotu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Zborowianki” przygoto-
wały dla wszystkich uczestników smaczny poczęstunek. Były kiełbaski 
z grilla, pieczone udka z kurczaka, sałatki i ciasta. Dzieci częstowane 
były soczkami, słodyczami i watą cukrową. Ale największą frajdę spra-
wiały im zabawy na zjeżdżalni, karuzeli, drabinkach linowych, bujacz-

feStyn Z PReZentem dla dZieci
Dzieci w Zborowie mają swój plac zabaw.  Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu nastąpiło w sobotę, 10 sierpnia br.,  
podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez radę sołecką Zborowa. Funkcjonalne i  kolorowe wyposażenie placu 
zabaw zostało zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę ponad 24 500 zł.

kach sprężynowych  stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zapro-
szeni goście poproszeni zostali o symboliczne posadzenie zakupionych 
w ramach grantu drzewek. Miłą i ciepłą atmosferę pikniku urozmaiciła 
gra kapeli podwórkowej. 

Katarzyna Kałuża

Po zaciętej walce, w której obowiązywały zasady fair play, klasyfika-
cja przedstawiała się następująco:
I miejsce – drużyna z sołectwa Widawa
II miejsce – sołectwo Józefów Widawski
III miejsce – sołectwo Podgórze.

Królem strzelców został Piotr Kozłowski z Józefowa Widawskiego, 
a najlepszym bramkarzem Jakub Matusiak z Widawy. Turniej sędziowali 
Mirosław Szkudlarek i Kamil Sowała  z UKS Libero oraz Andrzej Kop-
ka.  Zwycięzcy otrzymali puchary i statuetki.  Wśród uczestników turnie-
ju rozlosowane zostały nagrody, natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Organizatorami  Turnieju byli: wójt gminy Widawa, przewodniczący 
Rady Gminy Widawa, GOK w Widawie, Sekcja Piłkarska  „Team-GOK-
-Widawa”, Uczniowski Klub Sportowy LIBERO. Sołectwo Rogóźno 
częstowało  uczestników turnieju pysznym żurkiem. 

Katarzyna Kałuża

tURniej SoŁectw o PUchaR wójta
W czwartek, 15 sierpnia br., na stadionie w Widawie odbył się IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa. 
W turnieju wzięło udział 8 drużyn z 6 sołectw.  Sołectwo Widawa wystawiło 3 drużyny. Poza  nim o puchar rywalizowały sołectwa:  
Ligota, Rogóźno, Józefów Widawski, Brzyków i Podgórze. Sportową rywalizację obserwowali  kibice poszczególnych miejscowości, 
sołtysi, samorządowcy z wójtem Michałem Włodarczykiem na czele oraz senator RP Maciej Łuczak.
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6 września br. Biblioteka Publiczna w Łasku zaprosiła mieszkańców 
do wspólnego czytania nowel połączonego z questem „Śladami rodu Ła-
skich po Parku Miejskim”. Uczestnicy wydarzenia spotkali się przy wej-
ściu do Parku Miejskiego, gdzie powitała ich dyrektor biblioteki – Boże-
na Trocka-Dąbrowa. W akcji wzięli udział: zastępczyni burmistrza Łasku 
Lidia Sosnowska, sekretarz powiatu łaskiego Elżbieta Szmagaj, kierow-
nik Biblioteki Pedagogicznej Ilona Pluszyńska, Marian Janas z Łaskiego 
Bractwa Strzelców Kurkowych, Bogdan Lisiecki z Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łaskiej, a także Dorota Kłos – nauczyciel języka polskiego 
wraz z klasą VII b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestnicy akcji mogli odkrywać 
dziedzictwo historyczne i przyrodnicze Parku Miejskiego oraz poczy-
tać i posłuchać fragmentów nowel czytanych przez zaproszonych gości, 
młodzież szkolną i bibliotekarki.

R.G.

naRodowe cZytanie w PaRkU miejSkim
Już po raz ósmy odbyło się Narodowe Czytanie, ogólnopolska akcja pod patronatem prezydenta RP. Jej celem 
jest popularyzacja czytelnictwa, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury. 
Lekturą tegorocznej akcji były wybrane nowele Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, 
Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego,  Henryka Rzewuskiego oraz Brunona Schulza.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej na łaskim cmentarzu 
parafialnym zorganizowano uroczystość upamiętniającą to tragiczne 
wydarzenie. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Łasku  
Gabriel Szkudlarek, a po nim głos zabrał senator Maciej Łuczak. Mo-
dlitwę odmówił proboszcz parafii garnizonowej w Łasku ks. kpt.  
Marek Bolanowski. Po odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, Sejmu i Senatu, wojska, 
miasta, ZHP, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji z Łasku oraz de-
legacje szkół złożyli wieńce oraz kwiaty na grobach poległych żołnierzy. 
Oddali w ten sposób hołd wszystkim poległym we wrześniu 1939.

Łaskowianie pamiętali również o rocznicy napaści na Polskę wschod-
niego sąsiada. Uroczystości odbyły się także na łaskim cmentarzu u stóp 
tablicy katyńskiej. O historycznym znaczeniu rocznicy mówił burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek i senator Maciej Łuczak. Za bohaterów modlił 
się ksiądz kanonik Piotr Pirek. Delegacje instytucji, organizacji i miesz-
kańców Łasku złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

80. rocznica najtragiczniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach 
zmusza do refleksji. Czy, aby zbyt mocno nie żyjemy historią i tym co 
minęło? O II wojnie światowej napisano niezliczoną ilość książek, nakrę-
cono setki filmów, a badacze co chwilę publikują kolejne rewelacje i nie-
znane fakty. W końcu co roku spotykamy się podczas uroczystości, aby 
wspominać ten okrutny czas i bohaterów, którzy przelali krew w walce 
za ojczyznę, powtarzając przy tym, że wolność nie została nam dana na 

wRZeŚniowe RocZnice
1 września minęło 80 lat od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. W tamtym czasie rząd 
Rzeczypospolitej nie przeczuwał, że już niebawem ze wschodu zostanie zadany śmiertelny cios w plecy. 17 września 1939 roku ZSRR 
najechał na Polskę, łamiąc obowiązujący pakt o nieagresji. Była to konsekwencja paktu dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego  
i komunistycznego, zakładającego rozbiór Polski i państw bałtyckich. Zachodnie rządy wiedziały o porozumieniu, podpisanym 
przez Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, jednak nie pomogły one choćby informacją o niecnych planach Rosjan.  
Gdy wojska radzieckie przekroczyły wschodnią granicę, było już za późno…

zawsze… Idąc za słowami Cycerona „historia jest nauczycielką życia”, 
warto pamiętać i rozumieć, by w przypadku pojawienia się gdziekolwiek 
zła, w porę je rozpoznać i powstrzymać, nim ponownie zaleje świat.

MJ



PRZycZynek do legendy 
ŁaSkiego dwoRca

22 wrzesień 2019 r.

Legendy na ogół powstają z wyobraźni, ale często też z faktów. 
Wspomniany tekst - podpisany Saw., mówi sugestywnie o tym miejscu, 
że wiele rozdartych serc tu się żegnało, wiele łez spłynęło, że 80 lat temu 
Niemcy zrzucali tu bomby, że nie brakło też dramatycznych wydarzeń 
podczas obu wojen światowych.

Łaski dworzec to przetrwał. Ale… trawestując mistrza Jana z Czar-
nolasu, „jest, a jakoby go nie było”, bo w naszych czasach okazał się 
zbyteczny. I co, nadaje się tylko do rozbiórki? A np. jego dzieje to nie 
temat do opracowania historycznego? Wiadomo: najłatwiej burzyć oraz 
– celowo zapominać… 

Nie tylko takie refleksje budzi we mnie ta publikacja. We mnie,  
ale i tych wszystkich, którzy przez ten obiekt się przewinęli. „Stąd wy-
wożono potem Żydów do obozów zagłady” - pisze Saw. A mnie utrwaliło 
się w pamięci inne zdarzenie związane z tym dworcem. To dzień powrotu 
do kraju, do rodzinnych stron, po blisko 2-letniej tułaczce i obozach –  
od Pabianic po Alpy francuskie – co rodzinie (wielu polskim rodzinom) 
„zafundowali” niemieccy okupanci.

O przeżyciach tego koszmarnego czasu sporo opowiedziałem 
w książkach prozatorskich. A tu – tylko o paru godzinach z dnia, w któ-
rym po kilkutygodniowej podróży w bydlęcych wagonach wróciliśmy 
do Polski. Wysadzeni w Gliwicach, nazajutrz dotarliśmy pociągiem  
do Łodzi, a stamtąd innym do Łasku.

To była połowa listopada 1945 roku. Czwórka rodzeństwa (2-11 lat) 
z naszą Mamą usadowiła się w poczekalni łaskiego dworca. A ojciec udał 
się pieszo do Przybyłowa (ok. 12 km od Łasku), by się dowiedzieć co-
kolwiek o rodzinie z tej wsi – przecież przez cały czas tułaczki nie mie-

W stałym kąciku „Panoramy Łaskiej” („Na pożółkłej fotografii”) w numerze 7/2019, tym razem 100-letnie zdjęcie łaskiego dworca 
PKP. Obok – krótki tekst, którego treść przywołała mi odległe wspomnienie. Tak, ten dworzec to legenda, nie tylko z racji swojego 
wieku (ok. 120 lat), ale bardziej ze zdarzeń, jakich był świadkiem, jako budowla i jej bliższe czy dalsze otoczenie.

liśmy o sobie żadnej wieści. Tkwiliśmy więc w tej poczekalni, czekając 
na powrót ojca.

Ja jednak nie mogłem spokojnie usiedzieć. Co pewien czas wybie-
gałem przed gmach dworca, lustrując wzrokiem krótki podjazd prowa-
dzący do przejazdu przez kolejowe tory. Trwało to kilka godzin. Aż po 
którymś moim wypadzie dostrzegłem, jak z przejazdu zmierza tu konna 
furmanka. Na niej dziadek z lejcami w dłoniach, a obok niego – mój Tata.

Dopadłem do furmanki, zanim zdążyła podjechać pod dworzec.  
Na mój widok tata krzyknął: „Wszyscy żyją!” Niebawem furmanka wio-
zła całą rodzinę do Przybyłowa.

A tam płacz, okrzyki radości, uściski… Dziś brzmi to banalnie,  
ale wtedy te kilka scen, opisanych tu w skrócie, odbierało się jak cud.  
Czy można po dwóch latach przymusowej tułaczki i absolutnej wzajemnej 
niewiedzy o sobie, przeżyć to inaczej? Czy w tym stanie psychicznego 
napięcia okrzyk ojca mógł zabrzmieć inaczej niż najpiękniejsze dźwięki?

Mieszkając w Kolumnie bywałem na tym dworcu wielokrotnie, a na-
wet przez dwa lata mijałem go dwa razy dziennie, bo dojeżdżałem (i wra-
całem codziennie, aż do matury) do Liceum Pedagogicznego w Zduń-
skiej Woli. Ale w pamięć najbardziej się wryły opisane tu godziny  
spędzone na tym dworcu w Łasku po powrocie z krańca Europy.

Notka obok zdjęcia kończy się pytaniem, które w kontekście owej 
„zbyteczności” jest dramatyczne: „Czy łaski dworzec ożyje?” No, wła-
śnie. Przecież niekoniecznie jako obiekt PKP – w tej roli już się wysłu-
żył. Dla Kolei zbędny, ale dla dziejów miasta? Ech, stary marzycielu,  
co też ci się cni… 

Rafał Orlewski

Na 
jak StaRe kSięgi
Ten drewniany kościółek, będący 
przedmiotem dumy mieszkańców grodu 
nad Grabią, prezentowaliśmy już na 
łamach „Panoramy” niejednokrotnie. 
Zwracaliśmy też uwagę na to, że gdyby 
nie grono odważnych i zdesperowanych 
społeczników zapewne zniknąłby 
z pejzażu miasta, bo przecież był w złym 
stanie technicznym i formalnie można go 
było skreślić z wykazu zabytków... Dzięki 
pasji ludzi zakochanych w zabytkach 
ten piękny obiekt uratowano. Żal, że nie 
stało się podobnie z sąsiednim budynkiem 
przedwojennej elektrowni. Może też 
dzięki ludziom zakochanym w zabytkach 
i historii nie zniknie z powierzchni ziemi 
dwór Kręskich czy dwór w Gorczynie.

Oglądając stare fotografie zwracamy 
najczęściej uwagę na najważniejszy obiekt 
uwieczniony na zdjęciu, a przecież kryje ono 
zwykle wiele „detali”. Właśnie to, co znajduje 
się gdzieś z boku lub w tle jest równie cenne, 
jak i główny bohater uwieczniony na zdjęciu. 

Tak też jest w przypadku tej fotografii. Widać 
na niej parterowy dom, który już dawno znik-
nął. Jest też ogrodzenie uwiecznione tylko na 

tym zdjęciu. Pożółkłe fotografie można czytać 
jak pasjonujące stare księgi…

(Saw.)
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kataStRofy 
lotnicZe (4)

Tadeusz Farny - zdjęcie z młodości

Syn Tadeusza Farny - Włodzimierz

Chyba tydzień po tej katastrofie odbył się pogrzeb młodego pilota. 
Trumnę przewieziono na cmentarz na wojskowym samochodzie, nieśli 
ją do miejsca spoczynku żołnierze. Najbliżsi pilota długo niewiele wie-
dzieli o przyczynach wypadku. Początkowo żonie powiedziano, że jej 
mąż jest w szpitalu, ale „żeby nie robiła sobie nadziei”, potem, gdy już 
okazało się że nie żyje, mówiono, że maszyna zapaliła się w powietrzu.  
Po Łasku krążyła też wersja, że był to wysłużony już samolot, wylatany…

Tragedia dla żony była tym większa, że zaledwie 54 dni przed ka-
tastrofą wzięła ona ślub z Tadeuszem Farny, że młodzi snuli plany na 
przyszłość, zamierzali się związać z Łaskiem na dłużej. Zły los przeciął 
gwałtownie wszystkie te marzenia. Po lotniku pozostała czapka, kordzik, 
pasek od munduru oficerskiego. I trochę zdjęć w rodzinnym albumie… 

Włodzimierz Farny, syn tragicznie zmarłego pilota, jest także pilo-
tem. Jako szef instruktorów szkolenia teoretycznego Ośrodka Szkolenia 
Lotniczego łódzkiej firmy „Bartolini Air” oraz instruktor szkolenia prak-
tycznego uczy pilotów z wielu krajów. Urodził się już po śmierci ojca, 
więc go nawet nie pamięta. Mieszka w Łasku. Sam zaczynał od działal-
ności w Aeroklubie Łódzkim, początkowo latał na szybowcach, potem 
samolotach, a z czasem hobby stało się zawodem. Dziś posiada licencję 
pilota szybowcowego - SPL, licencję pilota zawodowego – CPL(A) i AT-
PL(A)-frozen z uprawnieniami do lotów według wskazań przyrządów na 
samolotach jedno- i wielosilnikowych –IR SE, ME oraz z uprawnieniami 
instruktorskimi – FI(A) do szkolenia teoretycznego i praktycznego do li-
cencji pilota samolotowego turystycznego – PPL(A), szkolenia do lotów 
w nocy – VFR-noc, szkolenia do licencji zawodowych – CPL(A) oraz 
szkolenia do uprawnień instruktorskich na samoloty jedno- i wielosilni-
kowe – FI(A), CRI ME. Nalot całkowity 4550 godzin.

O śmierci ojca niewiele może powiedzieć, bo do dziś nie udało mu 
się poznać całej prawdy o tej tragedii. - Czy był to błąd pilotażu? Mogła 
to być awaria przyrządów pilotażowych. Lot w chmurach jest trudny, 
łatwo i szybko można stracić orientację przestrzenną, szczególnie przy 
wadliwie pracujących instrumentach - mówi W. Farny.

- O tragicznej śmierci ojca wiedziałem od dziecka, ale i mnie ciągnę-
ło do latania. Kim był dla mnie ojciec? Człowiekiem ze zdjęcia. Przecież 
osobiście nigdy go nie poznałem. Syn mój Łukasz też był w powietrzu, 
ale bardziej pasjonuje go modelarstwo lotnicze.

Na zakończenie – jeszcze kilka słów o T. Farny, pilocie, który jak 
wielu jego rówieśników o lataniu marzył od dziecka. Urodził się 29 listo-
pada 1932 roku w Cieszynie, ale wychowywał się w Bielsku Białej w pa-
triotycznej rodzinie, dotkniętej syndromem Katynia. Miał tylko siostrę. 
O lataniu śnił od dziecka, ale jego droga do lotnictwa była bardzo trudna. 
Po ukończeniu nauki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Biel-
sku-Białej na kierunku mechanicznym wydziału budowy płatowców, 
w 1952 roku podjął pracę w Dziale Konstrukcyjnym Szybowcowych 
Zakładów Doświadczalnych w Bielsku-Białej na stanowisku młodszego 
konstruktora. Chciał wstąpić do wojskowej szkoły lotniczej, ale jakoś 
nie bardzo wsłuchiwano się w jego słowa, bo na dwa lata skierowano go 
do… artylerii. W końcu jednak ktoś poszedł po rozum do głowy i T. Far-
ny skierowano do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu. Potem trafił 
do Łasku na dalsze szkolenie. Latanie było jego pasją, jak i poznawanie 
kraju. Miał motocykl, sporo nim jeździł.

Przyszłą żonę poznał w Łasku w 1957 roku. Początkowo pojawiał się 
tu co jakiś czas, dopiero po ukończeniu szkoły w 1959 roku przyjechał na 
dłużej. Jak wspomina małżonka, u niego na pierwszym miejscu było lot-
nictwo, a potem rodzina. - Kochał też motocykle, mieliśmy MZ. Takiego 
drugiego człowieka jak on nigdy już nie spotkałam.

Stanisław Barcz

PS Autor dziękuje Włodzimierzowi Farny za pomoc przy zbieraniu  
materiałów dotyczących jego ojca - pilota Tadeusza Farny.
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Jednak ta procedura nie chroni wszystkich klientów na rynku.  
Nie chroni tych, którzy płacą gotówką, ani także tych, którzy płacą  
za dany produkt czy usługę przelewem bankowym. Mogą z niej korzy-
stać tylko posiadacze kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych 
dwóch organizacji płatniczych VISA i MasterCard.

PŁACISZ KARTą, JESTEŚ LEPIEJ CHRONIONY
Jak działa procedura chargeback i dlaczego jest bardzo wygodna 

dla konsumenta? 
Aby procedura mogła zaistnieć, musisz, po pierwsze, za daną usłu-

gę lub dany produkt zapłacić kartą płatniczą VISA lub MasterCard.  
Po drugie, musisz mieć uzasadnione powody do niezadowolenia z ja-
kości towaru lub usługi, za które zapłaciłeś. Jeśli są spełnione te dwie 
przesłanki, to możesz rozpocząć proces reklamacyjny i zainicjować 
procedurę chargeback. I co bardzo ważne, najczęściej już w momencie 
rozpoczęcia procedury reklamacyjnej bank zwróci na Twoje konto pie-
niądze za usługę lub produkt, które reklamujesz. Może się też zdarzyć, 
że środki wrócą na Twoje konto, ale będą zablokowane do czasu zakoń-
czenia procesu reklamacyjnego. Żaden sąd konsumencki, żadna inna 
procedura reklamacyjna nie działa tak szybko i nie jest tak skuteczna 
jak chargeback. 

Ale też nie ma co ukrywać, jest to także silny argument, który  
zachęca konsumentów do dokonywania płatności kartami obu między-
narodowych organizacji płatniczych.

JESTEŚ NIEZADOWOLONY – POSKARŻ SIę BANKOWI
Jak należy rozpocząć procedurę chargeback? Jeśli masz uzasadnio-

ny powód, po prostu skontaktuj się z bankiem wystawcą Twojej karty 
i złóż reklamację. Szczegółowe informacje o formie i trybie składania 
reklamacji znajdziesz na stronie internetowej banku albo uzyskasz na 
jego infolinii. 

Na pewno będzie musiał podać swoje imię i nazwisko, numer karty 
płatniczej, datę i w miarę możliwości godzinę przeprowadzenia trans-
akcji, nazwę podmiotu, który akceptował transakcję i, jeśli to możliwe, 
dokładną lokalizację terminala, w którym dokonywałeś płatności, wy-
sokość kwoty transakcji i walutę, w jakiej ją wykonano, i oczywiście 
powód reklamacji. 

W ramach tej procedury po złożeniu przez Ciebie reklamacji bank, 
który wydał ci kartę, przesyła za pośrednictwem systemu organizacji 
płatniczej Twoją reklamację do akceptanta karty, czyli w uproszczeniu 
tam gdzie jej użyłeś. 

Jakie są najczęstsze sytuacje, w których bank wdraża w Twoim 
imieniu procedurę chargeback?

Na przykład nie otrzymałeś całej czy część kwoty z bankomatu, są 
rozbieżności między kwotą, którą zapłaciłeś przy zakupie, a kwotą, któ-
ra jest właściwa, dana transakcja była rozliczona kilka razy, transakcję 

Wystawcy kart płatniczych nie chwalą się tym zbytnio, a dostawcy usług, na przykład biura podróży – tego 
bardzo nie lubią. O czym mowa? O procedurze chargeback, inaczej nazywanej obciążeniem zwrotnym rachunku 
klienta. Najogólniej mówiąc jest to forma zabezpieczenia przed nieuczciwymi sprzedawcami. 

rozliczono w innej walucie niż zaakceptowana przez Ciebie w momen-
cie zakupu, zakupiony towar nie został dostarczony, albo miał wady, 
zwróciłeś towar, ale nie oddano Ci pieniędzy, usługa zamówiona przez 
Ciebie było wykonana w nienależyty sposób. W każdej z tych sytuacji 
i w wielu innych odbiegających od Twoich oczekiwań bank może roz-
począć procedurę chargeback. 

Może się okazać, że bank będzie oczekiwał od Ciebie dodatkowych 
wyjaśnień, być może poprosi o kopię wydruku z terminala potwierdza-
jącą Twoją transakcję. Możliwe też, że będziesz poproszony o zgłosze-
nie sprawy na policję. Pamiętaj, że bank ma obowiązek odpowiedzieć  
na Twoją reklamację wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. 

PŁACISZ KARTą – MASZ SPOKOJNE WAKACJE
Procedura chargeback, jak pokazuje doświadczenie, najczęściej 

przydaje się przy zakupach internetowych i przy kupowaniu wycieczek, 
szczególnie zagranicznych. W przypadku zakupów internetowych, je-
śli zapłacisz za dany produkt używając karty płatniczej masz pewność,  
że jeśli trafisz na nieuczciwego sprzedawcę lub twój zakup zginie 
podczas transportu, albo będzie uszkodzony Ty odzyskasz swoje pie-
niądze. 

Podobnie w przypadku zakupu wyjazdu z biurem turystycznym, je-
śli okaże się na miejscu, że zamiast pokoju z widokiem na morze dosta-
łeś pokój z widokiem na śmietnik - to też możesz domagać się zwrotu 
poniesionych przez Ciebie kosztów. 

W najbardziej spektakularny sposób widać przewagę płatności kar-
tami VISA i MasterCard za wakacje w sytuacji, w której dane biuro po-
dróży bankrutuje. W Polsce mieliśmy już do czynienia z bankructwami 
wielu biur turystycznych. Okazało się, że te osoby, które zapłaciły kartą 
za wycieczkę, która się nie odbyła, natychmiast odzyskiwały swoje pie-
niądze, a pozostałe osoby, które wybrały inną metodę płatności często 
były zmuszone wchodzić na drogę sądową. I niestety często nie odzy-
skiwały swoich pieniędzy w całości. 

Z siły procedury chergeback zdają sobie sprawę polskie biura po-
dróży. Niektóre z nich przy zakupach internetowych nie chcą przyj-
mować płatności przy użyciu karty płatniczej, domagają się przelewu 
z konta. W takiej sytuacji zastanów się czy nie lepiej zapłacić kartą 
bezpośrednio w biurze turystycznym czy też może warto wybrać inne-
go touroperatora. 

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

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o łącznej długości 2651,20 m 
- odejścia boczne Ø 160 mm w granicach pasa drogowego w ilości 

129 szt. o łącznej długości 758,55 m 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inży-

nieryjnych „KAŻMIERCZAK” Zbigniew Kaźmierczak z Kosowa. Cał-

ogŁoSZenie 
kowita wartość zadania wyniosła 1 209 613,11 zł. Inwestycja została 
zrealizowana przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wyso-
kości 710 085,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

W miesiącu sierpniu 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie. W wyniku 
realizacji inwestycji wykonano: 
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W eliminacjach Pucharu Polski Modeli Halowych klasy A-6/M modela-
rze Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK wzięli udział  
w tym roku: w Grodkowie (30 marca), w Łasku (14 kwietnia) i w Kłom-
nicach (7 września). Jakub Rzepkowski w klasyfikacji krajowej w tej 
kategorii uzyskał III lokatę. 

SUkceSy mŁodych modelaRZy

Szymon Oborowski zajął I miejsceJakub Rzepkowski zajął II miejsce w Łasku

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem formy 
oraz treści do potrzeb przedszkolaka i speł-
niającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowa-
ny imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich broszura in-
formacyjna przypomni o nieocenionej roli czy-
tania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.

wyPRawki dla PRZedSZkolaków 
Od września br. ruszyła kolejna edycja kampanii  „Mała książka – wielki człowiek” i tym razem objęła 
ona dzieci urodzone w latach 2013-2016. Biblioteka Publiczna w Łasku wraz z filiami zakwalifikowała 
się do programu i  rozdaje Wyprawki Czytelnicze małym miłośnikom czytania.

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłat-
ny i skierowany  do najmłodszych czytelników 
(od 3 do 6 roku życia) zarówno już zapisanych 
do  biblioteki, jak i tych, którzy swoją przy-
godę z biblioteką dopiero zaczynają. Trzy-
latki, które brały udział w edycji 2018/2019   
i zebrały wszystkie 10 naklejek na swoich Kar-
tach Małego Czytelnika, mogą również wziąć  
udział w bieżącej edycji.

Projekt realizowany jest w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka - wiel-
ki człowiek” organizowanej przez Instytut 
Książki.

Agnieszka Wachowska

Społeczność przedszkola przygotowała w formie podziękowania wy-
stęp artystyczny. Dzieci zaprezentowały Hymn Leśnych Skrzatów, pio-
senki oraz zaprezentowały układ taneczny.

To był bardzo miło spędzony czas. Dziękujemy i zapraszamy. 
Anna Bartos i Agnieszka Stankiewicz

goŚcie w PRZedSZkolU
Takiego rozpoczęcia roku przedszkolaki i ich nauczycielki 
z Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku 
nie mogły sobie nawet wymarzyć. Dnia 5 września do placówki 
przybyli wspaniali i niecodzienni goście z firmy Nutricia, 
którzy obdarowali wszystkie grupy przedszkolne pięknymi 
prezentami. Dzieciaki otrzymały klocki, kuchenki dla dzieci, 
samochody. Na ręce pani dyrektor przekazano kolejny 
upominek - aparat fotograficzny Nicon, którym będzie można 
uwieczniać życie przedszkola. Dzieciaki dowiedziały się od 
przybyłych gości, jak ważny jest zdrowy tryb życia.

Modelarze z Klubu Modelarstwa lotniczego i Kosmicznego ŁDK  
są w czołówce Polskich modelarzy w nowej kategorii A-6/M. W czasie 
Mistrzostw Polski Modeli Halowych w Częstochowie (12 maja) Szymon 
Oborowski uzyskał wynik 3 min. 32 sek. zajmując I miejsce w kategorii 
A-6/M.                                                                             Andrzej Pikosz
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w październiku
kulturalne

w kilkU Zdaniach

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa pt. „Plakaty z okresu II 

wojny światowej” 
październik Muzeum Historii 

Łasku 
BP w Łasku, Muzeum 
Historii Łasku 

2. Wykład Uniwersytetu  
III Wieku – mgr. Anna Sobczak  
„Intryguje, rozpieszcza 
i…manipuluje.  
O roli słowa w reklamie. 

1  
godz. 11 

sala widowiskowa ŁDK 

3.  Spotkanie z Teresą Lipowską, 
aktorką telewizyjną i teatralną. 

2 
godz. 17 

BP w Łasku BP w Łasku, GBP  
w Wodzieradach z/s  
w Kwiatkowicach, 
Dyskusyjny Klub Książki 
w Łodzi 

4. Spektakl „Danza Bolero de 
Ravel” 

2  
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK  

5. Noc Bibliotek 4 
godz. 18-23 

BP w Łasku BP w Łasku 

6. Koncert Joanny Aleksandrowicz 9 
godz. 19 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

7. Teatr Chorea – warsztaty  
i koncert „Pieśni przejścia” 

13 
godz. 10 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

8. Beat Freaks – koncert jazzowy 
 

16 
godz. 19 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

9. Akademia Małych Artystów - 
„Tworzymy las w słoiku” 
 

19 
godz. 11-13 

Filia dla Dzieci BP w Łasku 

10. Promocja książki Andrzeja 
Sznajdra pt. „Potargane życie 
Światka” 

23  
godz. 18 

Galeria  
z Fortepianem 

BP w Łasku, 
Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej, ŁDK 

11. Biesiada pod Złotym Liściem 26 sala widowiskowa  ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – UMKS 
Korab Łask – MUKS Widawa 

5 
godz. 15 

CSiR - stadion UMKS Korab Łask 

2. Mecz piłki nożnej – UMKS 
Korab Łask – LKS Wola 
Będkowska 

12 
godz. 15 

CSiR - stadion UMKS Korab Łask 

3. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – RKS Rychłocice 

13 
godz. 15 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

 

POTRZEBNI wolontariusze - do udzia-
łu w kweście organizowanej przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej w dniu  
1 listopada br. na łaskim cmentarzu,  
tel. 43 821-70-62.

PRAWIE 89% wypadków drogowych, 
do jakich doszło podczas wakacji ubiegłe-
go roku, spowodowali kierowcy pojazdów. 
Z winy pieszych doszło do 5% wypadków. 
Jeśli idzie o samochody zdecydowana ich 
większość kierowana była przez kierowców 
pojazdów osobowych (prawie 70%). 9% 
kierujących to rowerzyści, zaś 6%  - mo-
tocykliści. Ci ostatni na naszych drogach 
wciąż sieją postrach i są sprawcami tragicz-
nych zdarzeń.

PRZEKUPSTWO na drodze - kierująca 
w stanie nietrzeźwości usiłowała przekupić po-
licjantów z Komisariatu w Widawie, oferując 
im po pół tysiąca złotych. Teraz niestety, gro-
zi jej spotkanie z Temidą i pobyt za kratkami 
nawet 10 letni. U kierującej pojazdem 43-let-
niej mieszkanki Widawy stwierdzono w orga-
nizmie ponad 2 promile alkoholu.

NIEUWAGA 43-letniego kierowcy Fiata 
Ducato wyjeżdżającego z drogi gruntowej w Bu-
dach Stryjewskich przyczyniła się do zderzenia 
z prawidłowo jadącym VW Bora kierowanym 
przez 24-letniego kierowcę. Rannego w wypad-
ku 12-letniego pasażera jednego z pojazdów prze-
transportowano helikopterem do szpitala ICZMP 
w Łodzi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. 

Jak podczas wcześniejszych imprez tego 
typu, zajęcia prowadziła dr hab. Joanna Trzciń-
ska z ASP w Łodzi. Tematem wiodącym był 
Łask w malarstwie międzypokoleniowym 
i taki tytuł nadano wystawie otworzonej w Ga-
lerii Pod Korabiem 13 września br.

Obrazy ukazują Łask zachowany na pożół-
kłych fotografiach, zaułki miasta oraz martwą 
naturę. Okazuje się, że gród nad Grabią wbrew 
opiniom wielu malkontentów jest bardzo ma-
larski, a ponadto malarze amatorzy mają talent 
i świeże spojrzenie na sędziwy Łask. Warto 
więc zajrzeć do łaskiej biblioteki i obejrzeć 
wystawę malarstwa nietuzinkowego.

Z kronikarskiego obowiązku podajemy 
uczestników warsztatów malarskich:
1.  Karolczyk Bronisława
    Karolczyk Lena
2.  Kubiak Halina
    Jabłońska Anna
3.  Krupicka Renata
    Krupicka Agnieszka
4.  Miller Joanna
    Miller Weronika
5.  Piotrowska Ewa
    Piotrowska Aleksandra
6.  Stolarek Alicja
    Stolarek-Molenda Iwona

(PO)

ŁaSk w malaRStwie międZyPokoleniowym
To kolejna artystyczna inicjatywa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej. Przy współpracy 
z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego w Łasku zorganizowało ono warsztaty malarskie  w ramach 
realizacji zadania publicznego adresowanego do mieszkańców grodu nad Grabią.
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Przez kilkanaście dni września dziesięcioosobowa grupa żołnierzy 
Bundeswehry wspólnie z kolegami z 32. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Łasku porządkowała wojenną nekropolię. Cmentarz na wzgórzu 
w Starej Gadce to dziś największa tego typu nekropolia wojenna na Zie-
mi Łódzkiej. Po usunięciu bujnej zieleni, która pojawia się tu co roku, 
wyłoniły się żołnierskie nagrobki i kwatery, a także fundamenty jednej 
z nieistniejących już kaplic. Właśnie przy nich odbyła się ekumenicz-
na modlitwa, kontynuowana przy kamiennym pomniku na wzgórzu. Pa-
dły słowa będące wielkim antywojennym protestem, poświadczającym,  
iż każda wojna przynosi jedynie śmierć, cierpienie i zniszczenie. Cmen-
tarz w Starej Gadce jest właśnie symbolem bezsensownej wojny.

Po ekumenicznej modlitwie z udziałem władz samorządowych 
Rzgowa i żołnierzy niemieckich oraz polskich złożono wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem poległych. Hołd ofiarom wojny oddała także dele-
gacja 32. BLT w Łasku. 

(er)

żoŁnieRZe PolScy i niemieccy 
PoRZądkowali cmentaRZ wojenny
To nie było zwykłe porządkowanie cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, którego bujna zieleń  
co roku skrywa liczne mogiły i kwatery poległych żołnierzy. Na cmentarzu w Starej Gadce w gm. Rzgów 
spoczywa ponad 2 tys. żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej uczestniczących w krwawych walkach w ramach 
tzw. operacji łódzkiej w końcu 1914 roku. W obu armiach walczyło wielu Polaków.

Podkreślając korzyści, jakie wynikają z modernizacji bazy w Ła-
sku, minister stwierdził, że dzięki wydłużeniu pasa do trzech kilometrów 
„Łask jest także przygotowany do tego, żeby przyjmować największe 
i najcięższe statki powietrzne”. Dzięki centralnemu położeniu łaskiej 
bazy, polskie F-16 są w stanie w ciągu kilkunastu minut od startu przejąć 
każdy obiekt nad terytorium naszego kraju.

Zdaniem ministra M. Błaszczaka po zakończeniu modernizacji drogi 
startowej oraz dzięki przebudowie urządzeń pomocniczych zwiększyły 
się możliwości prowadzenia operacji lotniczych z Łasku.

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego stacjonuje również amerykań-
ski pododdział przygotowujący rotacyjne pobyty szkoleniowe lotników 
amerykańskich w Polsce. Minister zaznaczył, że modernizacja drogi star-
towej była wspólną inwestycją Polski i USA.

wSPólna inweStycja PolSki i USa
19 sierpnia br. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 
rozpoczął się dyżur bojowy F-16, które powróciły na macierzyste lotnisko, w ramach Zintegrowanego Systemu 
Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO. Wznowienie dyżurów nastąpiło po zakończeniu remontu lotniska 
tej jednej z dwóch polskich baz F-16. Remont trwał od kwietnia 2017 roku.

W ostatnich latach wzrasta liczba tych zwierząt w naszych lasach. 
Nie wiemy dokładnie, ile jest wilków, bo trudno je zliczyć, ale GUS 
szacuje, że w lasach żyje ich około 2 tysiące. Wilk powrócił do swoich 
tradycyjnych rejonów bytowania i praktycznie jest już w całej Polsce. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ocenia ich liczbę na 
swoim terenie na ok. 30.

Jak twierdzą leśnicy, najwięcej wilków było tuż po wojnie, potem ich 
populacja zmniejszyła się. Teraz na skutek dobrych warunków bytowa-
nia przybywa tych zwierząt w szybkim tempie.

(er)

wilk nie jeSt gRoźny
Wbrew powszechnym obawom, wilk nie jest groźny dla człowieka. 
Raczej go unika i jeśli nie zostanie sprowokowany – schodzi z drogi 
i zaszywa się wśród leśnej gęstwiny. Jeśli jednak niespodziewanie 
napotkamy wilka, starajmy się spokojnie, bez paniki, wycofać…



 

WRZESZCZEWICE
- PODZIĘKOWANIE  
ZA  TRUD ROLNIKA 


