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Po zakończeniu uroczystości nastąpi symboliczne przekazanie miesz-
kańcom zrewitalizowanego placu Szarych Szeregów. Od teraz będzie on 
pełnił przede wszystkim funkcję rekreacyjną, ale nie tylko. W odnowio-
nym centrum będą odbywały się wydarzenia kulturalne i te o charterze 
państwowym. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Łódź, które z tej 
okazji zorganizuje plenerowe studio z audycjami na żywo. Zapraszamy 
mieszkańców na piknik rodzinny. Atrakcje dla najmłodszych przygotowu-
je ŁDK i biblioteka publiczna. Będą z nami także harcerze. Do zobaczenia  
na pl. Szarych Szeregów w Kolumnie.
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Pierwszego dnia sierpnia obchodzić będziemy 77. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego – jednego z największych 
zrywów w historii naszego narodu. Niezłomna postawa bohaterów 
walki o wolność i suwerenność to ponadczasowe świadectwo 
patriotyzmu i odwagi. Niezwykle ważne jest zachowanie pamięci 
o heroizmie i poświęceniu młodych ludzi, dla których najwyższą 
wartością była ojczyzna. W poczuciu patriotycznego obowiązku 
burmistrz Łasku zaprasza mieszkańców na plac Szarych 
Szeregów, gdzie 1 sierpnia o godz. 17 wspólnie upamiętnimy 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 
30 września. Jednak nie warto czekać do ostatniej chwili. 
Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy. Formalności 
można załatwić przez internet lub telefonicznie, a od 23 czerwca 
w teren ruszyli rachmistrzowie z wywiadami bezpośrednimi. 
W gminie Łask na dzień 22.07 spisało się ponad 34% osób. 

Świetną okazją, aby poprawić statystyki będą wizyty spisobusów. 
Już 12 i 26 sierpnia (czwartki) w Łasku przed SP nr 5, przy ul. Inki Da-
nuty Siedzikówny, a w dzielnicy Kolumna 27 sierpnia - obok przychodni 
(pl. Szarych Szeregów) w godz. od 9-14 staną mobilne punkty, w których 
będzie można się spisać.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

MJ

spisobusy w łasku

Finał Euro 2020 już za nami. I choć emocje opadły, to decydujący 
pojedynek pomiędzy drużynami Anglii i Włoch pozostanie 
na długo w pamięci kibiców. Po zaciętej walce na Wembley  
to ostatecznie seria rzutów karnych zdecydowała, że po trofeum 
i tytuł mistrzów Europy sięgnęli piłkarze Italii. 

Historyczny mecz szczególnie wspominać będą łaskowianie, którzy 
oglądali sportowe widowisko na miejskim rynku. Duży ekran, leżaki 
i oczywiście czas spędzony ze znajomymi, to wszystko uczyniło piłkar-
ski wieczór jeszcze bardziej wyjątkowym. 

MJ

Finał euro na 
łaskim rynku W Kolumnie powstał mural promujący wypoczynkową dzielnicę 

Łasku. To niespodzianka gminy Łask dla mieszkańców, 
w ramach finału rewitalizacji placu Szarych Szeregów. Autorem 
pracy jest popularny w regionie artysta Adam Wirski, działający 
pod pseudonimem Kruk.

Pochodzący z Pabianic Adam Wirski znany jako Kruk maluje od  
22 lat, a od 9 zajmuje się malowaniem murali. Kiedy przed laty pierwsze 
jego małe street arty (np. pomalowane konary drzew, słupy) pojawiły 
się w rodzinnym mieście, nikt nie wiedział kto kryje się za tajemniczym 
Krukiem. Teraz polarność Adama Wirskiego rośnie z każdym rokiem, 
a jego twórczość można zobaczyć w wielu zakątkach województwa łódz-
kiego. 

Widząc jak często szara i ponura przestrzeń ożywa kolorami, miesz-
kańcy coraz chętniej otwieraj się na ten rodzaj sztuki i oczekują kolej-
nych prac. Kto wie, może Kruk jeszcze powróci do Łasku…

MJ

mural w centrum 
kolumny
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Dla generała broni pilota Jana Śliwki, związanego z Łaskiem od 
dawna, był to moment szczególny. Po 40 latach służby w Wojsku 
Polskim, na lotnisku 32. BLT pożegnał się z kolegami oraz 
podkomendnymi i odbył ostatni lot wojskowy. Wśród żegnających 
był m.in. generał Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów 
sił zbrojnych. 

Gen. Jan Śliwka, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbroj-
nych, ostatni raz zasiadł w fotelu wojskowej TS-11 Iskra. Nad lotni-
skiem, które zna doskonale dzięki kilkudziesięcioletniej służbie, wyko-
nuje kilka figur akrobacji lotniczej. Po wylądowaniu melduje wykonanie 
ostatniego lotu. – 40 lat zleciało nie wiadomo kiedy. Gdybym miał teraz 
mówić minutę o każdym locie, musielibyśmy tu stać bardzo długo. Są tu 
z nami moi pierwsi instruktorzy, którym chciałbym dziś podziękować – 
mówił wzruszony gen. Śliwka.

- Pan generał Śliwka wykonując swoje zadania spędził w po-
wietrzu 40 lat. Czy można ten czas podsumować w kilku zdaniach?  

Ostatni lOt za sterami woJskoweJ „iskry”
Po  czterdziestu  latach  służby

Stało się to, o czym siatkarscy kibice wiedzieli już od dłuższego 
czasu. W zaprezentowanej przez Polski Komitet Olimpijski 
polskiej reprezentacji olimpijskiej znalazł się łaskowianin Michał 
Bryl, który w parze z Grzegorzem Fijałkiem wystąpi w Tokio 
w turnieju siatkówki plażowej.

michał bryl na olimpiadzie w tokio! 
Michał tym samym został pierwszym olimpijczykiem pochodzącym 

z naszego miasta! O olimpijską kwalifikację Grzegorz i Michał byli spo-
kojni jeszcze w zeszłym roku, gdyż świetnie prezentowali się w cyklu 
World Tour i awans uzyskali na podstawie światowego rankingu. Bę-
dziemy strasznie mocno ściskać kciuki za jak najlepszy występ na olim-
pijskich arenach!

O olimpijski awans do końca walczyły także 2 łaskowianki. Niestety 
w Tokio nie zobaczymy naszych wychowanek: Malwiny Smarzek oraz 
Kasi Kociołek. „Mali” wraz z reprezentacją siatkarek była bardzo bliska 
wywalczenia olimpijskiej przepustki zarówno w turnieju kwalifikacyj-
nym rozgrywanym w 2019 roku we Wrocławiu, jak i w ubiegłorocznym 
turnieju kwalifikacyjnym w holenderskim Apeldoorn. Biało-czerwone 
musiały jednak uznać wyższość Serbek i Turczynek.

Kasia w parze z Kingą Wojtasik, nasze eksportowe plażowiczki,  
do końca walczyły o olimpijski bilet w turnieju kwalifikacyjnym w Ha-
dze, jednak po dramatycznym meczu na drodze naszym paniom stanęły 
Greczynki.

Ściskając mocno kciuki za Michała, głęboko wierzymy, że na kolej-
nych igrzyskach, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu, Łask będzie 
miał co najmniej trójkę swoich reprezentantów.

5 lipca br. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków 
dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Piotrowi 
Ostrouchowi.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu 
państwowego zostały odczytane decyzje ministra obrony narodowej 
o zwolnieniu ze stanowiska dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego  
płk. pil. Tomasza Jatczaka i wyznaczeniu na stanowisko zastępcy dowód-
cy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz o wyznaczeniu 
na dowódcę 32. Bazy płk. pil. Piotra Ostroucha.

„Zmiana na stanowisku dowódcy to bardzo ważny dzień w życiu jed-
nostki wojskowej. Ta zmiana jest tym ważniejsza, że 32. Baza Lotnictwa 
Taktycznego jest jedną z kluczowych jednostek nie tylko jeżeli chodzi 
o siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, ale całe Wojsko Polskie, 
całą obronność Rzeczypospolitej” – podkreślał dowódca 2. Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego, gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak.

 Przekazanie sztandaru wojskowego 32. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go płk. pil. Piotrowi Ostrouchowi, symbolizowało objęcie zwierzchnic-
twa nad jednostką wojskową.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: I zastępca dowódcy generalnego 
RSZ gen. broni pil. Jan Śliwka, inspektor sił powietrznych gen. dyw. pil. 

zmiana dowódcy 32. blt

Jacek Pszczoła, szef Inspektoratu MON ds. bezpieczeństwa lotów gen. 
bryg. dypl. pil. Robert Cierniak oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych.

Zbiórka zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

Michał Kolad
Fot. Piotr Wróblewski
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zdaniem burmistrza

Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie zawarte w tym ostatnim pi-
śmie: po pierwsze – decyzja wydana w dniu 19 maja 2015 r. przez mar-
szałka województwa w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydana zosta-
ła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; po drugie – Urząd 

Niestety, znów 15 i 16 czerwca br. paliły się odpady w firmie w Woli Łaskiej, która gromadzi i przetwarza 
odpady. Znów wystąpiłem do wielu kompetentnych podmiotów w celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom, 
niezwykle szkodliwym dla zdrowia ludzi, ale także trujących środowisko. Załączam kopię pisma skierowanego 
do parlamentarzystów (Pana Posła i Senatora) z przyczyn określonych w piśmie. Załączam także odpowiedź 
nadesłaną z upoważnienia Marszałka Województwa w piśmie z 28 czerwca 2021 r.

Marszałkowski informuje o podjętych działaniach oraz zapewnia o swej 
wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z funkcjonowania instalacji 
i przewidywanych dalszych działaniach.

13 lipca 2021 r.
Gabriel Szkudlarek 

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podpisał umowy z samorządowcami 
z woj. łódzkiego w ramach drugiego modułu programu „Maluch+”. Rządo-
we dofinansowanie o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł otrzyma ponad 1300 
miejsc opieki. Wśród nich znalazł się Żłobek Gminny w Łasku, który otrzy-
ma wsparcie finansowe wysokości 68.160,00 zł. Całkowita wartość zadania 
„Zapewnienie funkcjonowania 71 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do  
lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy)  
z udziałem wcześniejszych edycji programu „Maluch+” to 1.170.580,00 zł.

MJ

g m i n n y  Ż ł o b e k 
z doFinansowaniem 

Program „Maluch+”
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SESJE - 7 bm. odbyła się absolutoryjna 
sesja Rady Miejskiej (szerzej na jej temat pi-
szemy obok). W sierpniu prawdopodobnie pra-
cować będą jedynie komisje Rady Miejskiej, 
a sesja odbędzie się na początku września.

Sesja Rady Powiatu odbyła się 27 bm. 
Radni zajmowali się m.in. zmianami w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym 
budżetem, sprawozdaniem nadzoru wodnego 
w Łasku i sprawozdaniem za I kwartał br. ła-
skiego szpitala.

ZMARŁ JAN KUROPATWA - zasłużo-
ny funkcjonariusz Policji (od 1985 r.), komen-
dant KPP w Łasku w latach 2012-2016. Inspek-
tor w stanie spoczynku Jan Kuropatwa spoczął 
na cmentarzu w Łęczycy.

WYRÓŻNIENIE łaskiego policjanta -  
21 bm. w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 
82 nowo przyjętych policjantów, wśród których 
znalazło się trzech posterunkowych zasilających 
szeregi łaskiej policji. Z okazji święta Policji 
wręczono odznaczenia państwowe i resortowe 
policjantom z garnizonu łódzkiego. Kom. Paweł 
Romański - naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego łaskiej jednostki otrzymał Srebrny Medal 
za Długoletnią Służbę. Gratulujemy!

W 32. BLT nastąpiła zmiana dowódcy 
komponentu lotniczego Aviation Detachment, 
który stacjonuje na tutejszym lotnisku. Obo-
wiązki dowódcy objął  ppłk Andrew Fogarty.

ANIELIN -  Jadwiga Witucka została wy-
brana nową sołtys Anielina. To właśnie na nią 
postawili mieszkańcy w wyborach uzupełniają-
cych, które zostały przeprowadzone po śmierci 
poprzedniego sołtysa Włodzimierza Galusa. 

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE - odbę-
dą 22 sierpnia w Rogowie, pow. brzeziński, 
na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego 
SGGW. Przewidziano tradycyjne obrzędy do-
żynkowe i sporo atrakcji, m.in. kulturalnych 
oraz kulinarnych. Wieczorem koncertować bę-
dzie m.in. Krzysztof Cugowski.

AURA jest coraz bardziej nieprzewidywalna, 
fundując nam ekstremalne upały, burze z ulewami 
i silnymi wichurami, jak choćby w Łasku w dniu 
9 bm. czy w gminie Sędziejowice, gdzie powstały 
olbrzymie zniszczenia i straty materialne. 

ŚcIEŻKA ROWEROWA z dopuszcze-
niem ruchu pieszego powstanie między Łaskiem 
a Gorczynem. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi wyłonił wykonawcę inwestycji,  o któ-
rą od długiego czasu zabiegał łaski samorząd 
i którą również współfinansuje. Ścieżka powsta-
nie w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umo-
wy i z pewnością poprawi bezpieczeństwo w tej 
części gminy. Podobne rozwiązanie planowane 
jest na odcinku Łask – Teodory, w tej chwili po-
wstaje projekt przyszłej inwestycji. 

ZAGROŻENIE POŻAROWE - afry-
kańskie upały w tym miesiącu spowodowały,  
że z dniem 16 bm. ogłoszono okresowy zakaz 
wstępu do lasów w następujących leśnictwach: 
Kopyść, Luciejów, Poleszyn, Rydzyny i Tu-
szyn. Mimo kilkudniowego ochłodzenia ściół-
ka leśna jest sucha. Zachowajmy ostrożność by 
nie spowodować pożaru.        

Na zakończenie wakacji obejrzymy trze-
cią część kultowej komedii Kogel Mogel.  
W jedną z głównych ról po raz kolejny wcie-
la się pochodząca z Łasku popularna aktorka  

kino na leŻakach powraca
Ostatnie wakacyjne chwile spędzone na filmowym seansie na dużym ekranie „pod 
chmurką”? Dzięki gminie Łask będzie to znowu możliwe. 24 sierpnia na placu  
11 Listopada zagości „Kino na Leżakach”. 

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek otrzymał absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyła się 
XXXII sesja, w trakcie której Rada 
Miejska w Łasku wyraziła pozytywną 
ocenę pracy burmistrza w wydatko-
waniu publicznych pieniędzy, głosując  
za udzieleniem absolutorium z wyko-
nania budżetu gminy za 2020 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpo-
częło przedstawienie przez burmistrza raportu 
o stanie gminy Łask na 2020 rok. Dokument 
ten obejmuje podsumowanie działalności bur-
mistrza, a w szczególności realizacji polityki 
gospodarczej, społecznej, oświatowej, kultu-
ralnej i sportowej gminy. Zgodnie z procedurą, 
przedstawienie raportu zakończyła debata na 
jego temat, w której radni zajęli swoje stano-
wisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego 
głosowania radni udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania (17 głosów za, 2 głosy wstrzymujące).

Rada przed podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu 
wykonania budżetu, zatwierdziła sprawozda-
nie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2020 rok. 

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni 
zostali zapoznani z pozytywną opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przed-
łożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wy-
konania budżetu za 2020 rok, ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną 
opinię komisji o wykonaniu budżetu gminy 
oraz wnioskiem komisji o udzielenie absoluto-
rium burmistrzowi z tego tytułu, jak też z po-
zytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku w sprawie 

a b s ol u tor i um  dl a 
b u rm ist r z a  ł a sk u

udzielenia absolutorium burmistrzowi Łasku 
za 2020 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku ob-
rad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę, jedno-
głośnie, udzielając burmistrzowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Prognozowane na 2020 rok docho-
dy gminy zostały wykonane w wysokości 
123.106.249,80 zł, co stanowi 98,38% planu 
ustalonego przez Radę. Wydatki zrealizowano 
w kwocie 128.706.647,66 zł, tj. na poziomie 
94,85% ustalonego planu. Budżet zamknął się, 
niższym niż planowano, deficytem w wysoko-
ści 5.600.397,86 zł (planowany na koniec roku 
deficyt stanowił 10.560.071,47 zł). Na koniec 
roku budżetowego 2020 zachowana została 
zasada, o której mowa w ustawie o finansach 
publicznych, bowiem dochody bieżące wyko-
nano w wysokości 121.017.644,90 zł, a wy-
datki bieżące wykonane zostały na poziomie 
111.527.487,66 zł. Z przedstawionych danych 
wynika, że została osiągnięta nadwyżka do-
chodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 
w wysokości 9.490.157,24 zł. Dochody ma-
jątkowe budżetu 2020 roku zrealizowano na 
poziomie 2.088.604,90 zł, wykonując plan na 
poziomie 43,59%, w tym sprzedaż majątku 
wykonano na kwotę 304.922,30 zł, realizując 
plan na poziomie 99,65%. Wydatki majątkowe 
zrealizowano w wysokości 17.179.160 zł, tj. na 
poziomie 89,78% planu.

Z danych dotyczących stanu realizacji 
przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, 
zawartych w informacji o wykonaniu wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Łask, wynika 
że na ich realizację w 2020 roku poniesiono wy-
datki w wysokości 24.574.152,45 zł, realizując 
plan w 92,12%. W 2020 roku gmina Łask zacią-
gnęła przychody zwrotne, w postaci kredytów 
i pożyczek, w kwocie 8.461.295 zł. 6

Grażyna Błęcka-Kolska. Zapraszamy wszyst-
kich na godz. 20.30 na łaski rynek! Zapewnia-
my minimum 200 leżaków. Wstęp wolny.

MJ
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absolutorium dla burmistrza łasku
W 2020 roku zrealizowane zadania inwestycyjne to m.in.:5

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie 340 530,23 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
we  Wronowicach 1 015 697,26 zł 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask 10 800,00 zł
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych

316 000,00 zł

Dotacja celowa  na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla 
województwa łódzkiego na „Przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 482 - ul. Warszawska w Łasku, 
polegającej na budowie chodnika na odcinku od  
ul. Jodłowej do wjazdu do Szpitala Powiatowego”

106 830,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa 
dla  województwa łódzkiego na „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 473 na odcinku Łask – Teodory” 

100 000,00 zł

Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy 
Stryjewskie 27 500,00 zł

Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej 226 320,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Karpińskiego w  Łasku 13 462,35 zł
Budowa parkingu przy ul. Polnej w  Łasku 21 525,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103152E  
we Wrzeszczewicach Nowych 49 200,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103166E  
w miejscowości Krzucz 9 777,77 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103172E  
w Borszewicach i Woli Bałuckiej 48 585,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści 968 371,69 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103184E  
we Wronowicach 117 777,76 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie 437 048,41 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów 76 996,50 zł
Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz 213 745,00 zł
Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach 655 221,00 zł
Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa  
w Łasku 651 945,68 zł

Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym 49 815,00 zł
Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej  
w Łasku-Kolumnie 94 710,00 zł

Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie 897 256,76 zł
Przebudowa ulicy Torowej i ulicy Łanowej w Łasku 49 200,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów - Osiedle 69 495,00 zł
Modernizacja transportu publicznego 5 111 235,12 zł
Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 91  
w Sięganowie 29 275,00 zł

Rewitalizacja kamienicy przy pl. 11 Listopada 1 
w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego 
terenu

713 004,17 zł

Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 181/10 
we Wronowicach 17 811,17

Wykup gruntów i nieruchomości 246 800,00 zł
Dostawa wraz z instalacją systemu konferencyjnego 43 720,19 zł
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku 79 806,66 zł
Rozbudowa sieci informatycznej w budynku Urzędu 
Miejskiego w Łasku 49 902,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych  
Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę 
budynku remizy strażackiej w Okupie Małym                                      

293 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych  
Wykonanie ogrzewania garażu w budynku OSP 
Wrzeszczewice                                      

13 800,00 zł

Budowa boiska przy SP w Wiewiórczynie 24 600,00 zł
Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1  
w Łasku 594 376,14 zł

Rozbudowa placówek oświatowych w gminie Łask 38 004,90 zł
Dostawa i montaż 2 sztuk dźwigów kuchennych  
w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Łasku 84 870,00 zł

Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej 61 844,40 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola 
Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku na pomieszczenia 
tworzonego Żłobka Gminnego

316 214,55 zł

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Armii Krajowej w Łasku 444 773,92 zł

Wykonanie nawodnienia zieleni rosnącej w ogrodzie 
różanym 49 200,00 zł

Odnawialne źródła energii w gm. Łask 24 122,29 zł
Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie 
Wielkim 210 769,50 zł

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego  
w gminie Łask 47 970,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 
- Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach 
projektu: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Łask”    

23 199,14 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w Łasku 28 500,00 zł

Budowa zbiornika wodnego w Łasku 61 641,90 zł
Rewitalizacja placu Szarych Szeregów w Łasku 1 742 684,66 zł
Zakup altany ogrodowej wraz z montażem 23 000,00 zł
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej  
w Remiszewie 33 638,00 zł

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej  
we Wrzeszczewicach 8 900,00 zł

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 2 441,60 zł
Modernizacja Domu Ludowego w Orchowie 6 400,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych  
- Dotacja celowa dla ŁDK na zakup nagłośnienia  
i oświetlenia  w Łaskim Domu Kultury

30 000,00 zł

Zakup nowego samochodu ciężarowego do 3,5 t 
typu brygadówka 129 199,28 zł

Zakup wózka deszczującego 10 555,00 zł

Anna Głowińska
skarbnik gminy
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„Tradycyjna  Szynka  z  Łódzkiego”

Choć KGW zajmują się głównie  przy-
rządzaniem różnorakich potraw, to należy 
zaznaczyć, że  to tylko część dorobku kół. 

KGW są w swoich miejscowościach organizacjami, wokół których gro-
madzi się miejscowa społeczność, uczestnicząc w różnorodnych impre-
zach, m.in. kulturalnych.

Oto zwycięzcy w konkursie: I miejsce zdobyło  Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gorczyna za „Roladę bezową”, na drugiej pozycji uplaso-
wało się KGW Teodory za „Siała baba mak”, zaś trzecim miejscem uho-
norowano KGW  z Sięganowa za „Sernik z musem truskawkowym”.

Wyróżniono i nagrodzono również cztery koła, które brały udział 
w konkursie: „Grabianki” z Grabi za „Oczy carycy”, KGW „Leśnica” 
z Leśnicy za „Pijaną śliwkę”, KGW  „Ptasica i przyjaciele” z Woli Bałuc-
kiej za „Calineczkę” i KGW Wiewiórczyn za „Czeskie ciasto”.

Nagrody przedstawicielkom KGW wręczyli: starosta łaski Piotr  
Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska oraz etatowy członek  
Zarządu Robert Szczepaniak.

Serdecznie gratulujemy paniom z KGW!

nagrody dla gospodyń
22 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs kulinarny pt. „ciasta Domowego Wypieku” 
adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łaskiego. Udział w konkursie wzięło 
7 kół gospodyń wiejskich.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Bratoszewicach zorganizował Konkurs „Tradycyjna Szynka 
z Łódzkiego”. Konkurs polegał na sporządzeniu tradycyjnych 
szynek z własnych składników (bez stosowania konserwantów 
chemicznych), jego celem było zachowanie polskiego dziedzictwa 
kulturowego związanego z produkcją wędlin oraz propagowanie 
spożywania zdrowej żywności.

Do konkursu przystąpiło 23 producentów z województwa łódzkie-
go. Zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostało 21 wytwórców 

4 bm. odbyła się V edycja Biegu Leśnego Teodory, którego 
organizatorem było Stowarzyszenie Rajsport Active z Sieradza. 
Współorganizatorami byli między innymi: Bieg Leśny Teodory, 
sołtys Teodorów Sławomir Sobór, Nadleśnictwo Kolumna, Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, powiat łaski.

wyróŻnienie dla Firmy z powiatu łaskiego
szynek, którzy przekazali do oceny swoje prace konkursowe. Z powia-
tu łaskiego zgłosiła się firma: FIL-KUB Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Kotowicz Anna – Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (gm. 
Widawa).

Zarząd Powiatu Łaskiego ufundował upominek za udział w konkur-
sie dla powyższej firmy, który wręczył etatowy członek Zarządu Robert 
Szczepaniak. 

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do brania 
udziału w podobnych inicjatywach propagujących zdrowe odży-
wianie.

V bieg leŚny teodory

Dla uczestników przygotowano cztery trasy: 10-kilometrowy bieg 
przełajowy, 5-kilometrowy bieg przełajowy, 5-kilometrowy marsz nor-
dic walking przełajowy i 800-metrowy bieg rodzinny.

Gratujemy zwycięzcom, jak również tym, którzy podjęli wyzwanie  
i po prostu ukończyli bieg. 

O tej udanej imprezie piszemy także na str. 25, a fotoreportaż 
zamieściliśmy na str. 27.
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28 czerwca br. starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa 
Wesołowska oraz etatowy członek Zarządu Robert Szczepaniak 
odebrali mural w hali sportowej MOS przy ul. Warszawskiej 13. 

Mural przedstawia najbardziej popularne, charakterystyczne dla 
powiatu budynki oraz symbole, m.in. samoloty F-16 i F-35, kościół 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała 
Archanioła w Łasku, pałac Piorunów, dworek w Ostrowie, młyn wodny 

mural w hali mos

W dniach 18-20 czerwca br., między innymi w hali sportowej przy 
ul. Warszawskiej 13 odbyła się XXVII Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Halowych „Łódzkie 2021” w siatkówce 
halowej dziewcząt. Impreza zorganizowana została przez Urząd 
Marszałkowski, a wzięły w niej udział reprezentacje wszystkich 
województw.

olimpiada młodzieŻy w łaskieJ hali 
W hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku, 

zarządzanej przez powiat łaski, wszystkich uczestników serdecznie po-
witał starosta łaski Piotr Wołosz.

W składzie reprezentacji województwa łódzkiego znajdowało się  
5 reprezentantek Łaskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sporto-
wego „Łaskovia”.

„Krzywda” nad Grabią oraz Rynek Tadeusza Kościuszki w Widawie, 
przy którym znajduje się zabytkowy Zespół Klasztorny Bernardynów. 
W skład Zespołu wchodzi klasztor oraz widoczny na muralu kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża.

Autorem tego dzieła jest Adam Wirski, posługujący się pseudoni-
mem artystycznym „Kruk”. Artysta jest prekursorem w powiecie łaskim, 
jego prace można znaleźć podróżując po powiecie. Jest autorem murali, 
malunków na kamienicach, przystankach etc.

Rodzina dysfunkcyjna postrzegana jest jako system, w którym 
mamy do czynienia z jakimś problemem. W takiej sytuacji 
nie spełnia ona przypisanych jej zadań. Z racji na swoje 
zaburzenia nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ zakłócone są 
relacje wewnątrzrodzinne. Zaburzenia relacji w rodzinie może 
powodować pojawienie się przemocy fizycznej lub psychicznej. 

W powiecie łaskim działają instytucje wspierające osoby do-
świadczające przemocy w rodzinie. Dzieci i młodzież mogą zgła-
szać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku, gdzie 
otrzymają wsparcie psychologiczne. Pomocy w formie poradnictwa 
udzielają specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Interwencji Kryzyso-
wej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Osoby 
potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z poradnictwa: psychologa, 
pracownika socjalnego i prawnika. Osoby, które doświadczają prze-
mocy, mogą zgłosić się również do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzo-

pomoc dla osób doŚwiadczaJących przemocy
nych Przestępstwem. W każdej z wymienionych instytucji można 
uzyskać pomoc bezpłatnie. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku: 
tel. 43 675-20-46, 508-704-469

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie:
tel. 43 675-37-49, 43 675-50-49

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem:
tel. 43 659-20-09 (infolinia całodobowa) 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
tel. 801-120-002

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
tel. 800-12-12-12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:
tel. 116-111

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łasku
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Łasku



lipiec 2021 r.

straŻacy sumuJą 
piĘcioletnią kadencJĘ

ZEBRANIE STRAŻAKÓW OcHOTNIKÓW W BUcZKU
19 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie strażaków ochotników 

w Buczku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Tadeusz Woź-

Ważnym punktem uroczystości było pożegnanie absolwentów klasy 
ósmej, którą opiekowała się wychowawczyni Ewelina Piotrowicz. 

Hubert Marczak, najlepszy uczeń wśród absolwentów, został wyróż-
niony przez wójta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego, nagrodą 
rzeczową, którą wręczyła Zenona Romankiewicz, sekretarz gminy Bu-
czek. 

Nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młod-
szym kolegom. Grono pedagogiczne, rada rodziców oraz uczniowie po-

czestków: nagroda dla 
naJlepszego absolwenta
25 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w czestkowie 
spotkali się w sali gimnastycznej, by odebrać świadectwa 
i oficjalnie rozpocząć wakacje po kolejnym roku szkolnym 
trwającym w okresie pandemii koronawirusa. Wielu z nich 
odebrało nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce 
i aktywność w zawodach sportowych. 

żegnali także Jadwigę Szczepaniak, która przez czterdzieści lat swojej 
pracy nauczała i wychowywała kolejne pokolenia czestkowian. 

 Na zakończenie dyrektor Sylwia Groblewska życzyła wszystkich 
udanych i bezpiecznych wakacji.

25 czerwca w Szkole Podstawowej w Buczku zakończył 
się rok szkolny 2020/2021. Rok bardzo trudny dla 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w szkole 
w dwóch częściach. O godzinie 9 w hali sportowej zebrały się dzie-
ci z klas 0 – III, natomiast o godzinie 11– uczniowie z klas IV – VIII. 
Podsumowania roku dokonała dyrektor Renata Nowicka. Podziękowała 
uczniom, rodzicom i nauczycielom za pracę w tym trudnym czasie, kie-
dy w większości pracowaliśmy zdalnie. Najlepsi uczniowie z klas 0 – III 
oprócz dyplomów i świadectw otrzymali nagrody książkowe. W klasach 
IV – VIII uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 oraz bardzo dobre 

buczek: dla uczniów nastał czas wakacJi
lub wzorowe zachowanie, wyróżniono świadectwem z biało-czerwonym 
paskiem i nagrodą książkową.

Dzień 25 czerwca był szczególny dla dwóch klas – III i VIII. Trze-
cioklasiści, wychowankowie Sylwii Gosławskiej, zakończyli naukę 
w nauczaniu początkowym. Wierszem, piosenką i tańcem pożegnali się 
z młodszymi kolegami i swoją wychowawczynią. Od września rozpocz-
ną naukę w klasie IV.

Ze Szkołą Podstawową w Buczku pożegnało się 20 ósmoklasistów, 
którzy spędzili w niej 9 lat. Po raz ostatni wprowadzili sztandar szkoły, 
zaśpiewali hymn narodowy, po raz ostatni usiedli razem. Pożegnały ich 
dyrektor Renata Nowicka, sekretarz gminy Zenona Romankiewicz i wy-
chowawczyni Jadwiga Sobczak. Ośmioro ósmoklasistów uzyskało świa-
dectwa z biało-czerwonym paskiem, a troje ze średnią powyżej 5,00 – Ni-
kola Sikalska, Patrycja Walczak i Błażej Wlazłowski - otrzymało nagrody 
ufundowane przez wójta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego. Wrę-
czyła je wymienionym uczniom sekretarz gminy Zenona Romankiewicz.

Podczas prezentacji „Nasza klasa dawniej i dziś” wszyscy zebrani 
mogli zobaczyć, jak ósmoklasiści zmieniali się przez lata pobytu w szko-
le. Nie zabrakło piosenki o szkole i nauczycielach w niej uczących oraz 
refleksyjnych wierszy o życiu i przemijaniu. Były podziękowania dla 
dyrekcji, organu prowadzącego, wychowawczyni, nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Było też słowo „przepraszamy” za to, że nie wszystko 
w minionym czasie było doskonałe.

Ósmoklasistów pożegnały też klasy siódme, które przygotowały dla 
starszych kolegów drobne upominki. Na zakończenie dyrektor R. No-
wicka życzyła wszystkich udanych i bezpiecznych wakacji.

10

Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2021 wybierają nowe zarządy i komisje rewizyjne na pięcioletnią 
kadencję, kończącą się w 2026 roku. Są to więc zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W związku z pandemią 
strażacy ochotnicy mają w tym roku wydłużony okres zebrań, czasami były to zebrania w gronie tylko 

druhów z określonych jednostek. Na zebraniach dokonywano analizy realizacji planów, podsumowano kończącą się pięcioletnią 
kadencję obecnych władz OSP, a także przeprowadzano wybory. Walne zebranie dokonuje również wyboru delegatów na zjazdy 
oddziału gminnego oraz przedstawicieli do nowo wybieranych zarządów oddziału gminnego. Należy dodać, że przeprowadzenie 
walnego zebrania jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym z jej statutu. 

niak, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, zarząd powiatowy OSP, 
a zarazem gminę Buczek reprezentował wójt Bronisław Węglewski,  
który oprócz funkcji prezesa gminnego w Buczku jest też wiceprezesem 
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Zarządu Powiatu OSP RP w Łasku. Na zebraniu byli też prezes LGD 
„Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anna Doliwa i zastępca komendanta po-
wiatowego PSP w Łasku młodszy brygadier Karol Bednarski.

Podczas zebrania przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP 
w Buczku przedstawili sprawozdania za 2020 r.: dh Włodzimierz Czech 
- z działalności jednostki, dh Maciej Zawiasa - sprawozdanie finansowe 
oraz dh Witold Zawiasa - sprawozdanie komisji rewizyjnej. Druhowie 
omówili szczegółowo swoje osiągnięcia, plany, skupiono się również na 
zbliżającym się jubileuszu 100-lecia jednostki, powołując komitet orga-
nizacyjny obchodów. 

Jednostka skupia 55 druhów, w minionym roku działała pomimo 
ograniczeń pandemicznych bardzo sprawnie, zanotowano 66 wyjazdów 
do pożarów i zdarzeń. Udało się też, głównie dzięki operatywności druha 
naczelnika Włodzimierza Czecha, pozyskać funkcjonalny i potrzebny do 
działań sprzęt strażacki: z KSRG wentylator oddymiający, z WFOŚiGW, 
budżetu gminy Buczek i środków własnych zakupiono za 43.750 zł apa-
raty powietrzne, radiotelefony przenośne analogowe cyfrowe, pompę do 
wody zanieczyszczonej, piłę ratowniczą, detektor wielogazowy, ubrania 
specjalne, kombinezony itp.

Po raz pierwszy ochotnicy z OSP Buczek wzięli udział w VI Woje-
wódzkim Turnieju w halową piłkę nożną OSP woj. łódzkiego w Szczerco-
wie, walcząc o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Łodzi, gdzie zdobyli I miejsce. Niestety, z powodu obostrzeń związanych 
z pandemią nie odbył się turniej krajowy. Druhowie zajęli też IV m-ce w pił-
ce nożnej w VIII Mistrzostwach woj. łódzkiego drużyn OSP w Sieradzu. 

W ciepłych słowach wypowiadali się też goście o działaniach dru-
hów jednostki, podkreślając zaangażowanie i ofiarność w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych. Poseł T. Woźniak odniósł się też do planowanych 
zmian ustawy dotyczącej strażaków ochotników, podkreślając, że wciąż 
trwają prace nad projektem ustawy, a ustawa w kształcie końcowym ma 
wspierać i doceniać pracę druhów również materialnie, a nie deprecjono-
wać status strażaka ochotnika. 

Również wicestarosta Teresa Wesołowska podziękowała druhom 
i ustępującemu zarządowi za ich bezinteresowną pracę i zaangażowa-
nie w akcjach oraz pogratulowała wyboru nowym druhom w zarządzie, 
a wójt Bronisław Węglewski, wspierający strażaków od wielu lat, obie-
cał nawet wesprzeć finansowo jednostkę kwotą 10 tys. zł w przygotowa-
niach do jubileuszu. Gospodarz gminy Buczek przedstawił też najważ-
niejsze przedsięwzięcia realizowane przez samorząd w tym roku w całej 
gminie, wymieniając m.in. obok budowanych i remontowanych dróg, 
plan budowy stacji uzdatniania wody dla mieszkańców gminy za 2.5 mln zł 
(z czego 1.8 mln zł to środki zewnętrzne).

Ustępującemu Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium  
za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania w formule wyborów jawnych wybrano nowy za-
rząd jednostki w składzie:

- prezes - Włodzimierz Czech
- wiceprezes - Wiktor Papuga
- naczelnik - Łukasz Krakowski
- z-ca naczelnika - Bartłomiej Pająk
- skarbnik - Maciej Zawiasa
- gospodarz - Łukasz Maciąg
- sekretarz - Roman Kaźmierczak

- członek - Zygmunt Solecki
- członek - Witold Zawiasa

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- przewodniczący - Jacek Tyluś
- z-ca przewodniczącego - Andrzej Tobjański
- członek - Wiktor Krakowski
Delegatami jednostki na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Buczku zostali druhowie: Włodzimierz Czech, Bronisław Węglewski, 
Wiktor Papuga i Maciej Zawiasa.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a o poczęstunek dla dru-
hów i gości zaproszonych zadbało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
z Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk, które słynie nie tylko 
w gminie ze wspaniałych wypieków i innych przysmaków kulinarnych. 

Andrzej Zieliński

ZEBRANIE DRUHÓW OSP W cZESTKOWIE 

12 czerwca w strażnicy OSP w Czestkowie odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes 
dh Janusz Grącki.

Sprawozdanie finansowe przygotował i przedstawił skarbnik  
dh Wiktor Olszewski. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
przedstawił przewodniczący dh Juliusz Kowalski.

Podsumowanie okresu sprawozdawczego:
- organizowane uroczystości: Dzień Kobiet, Dzień Strażaka
- działalność prewencyjna: kontrola hydrantów na terenie działań 

podległym OSP Czestków
- szkolenia: kurs dowódców - wziął w nim udział naczelnik OSP  

dh Marcin Piętowski
Sprawy gospodarcze:

- zakup 2 termosów
- zakup 2 piekarników
- zakup wózka gastronomicznego

Wykonane prace:
- malowanie sali strażnicy
- położenie kostki brukowej przed wjazdem
- naprawa instalacji hydraulicznej (wodnej).
W wyniku głosowania zarząd uzyskał jednomyślnie absolutorium. 

Plan finansowy na rok 2021 został zatwierdzony bez zmian. Do realizacji 
zatwierdzono następujące wnioski:

- ocieplenie stropu
- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej strażnicy
- przegląd, naprawa i konserwacja klimatyzacji strażnicy
- zakup fotowoltaiki.

Wybrano nowy zarząd w składzie:
- prezes - dh Janusz Grącki
- wiceprezes - dh Czesław Świątek
- naczelnik - dh Marcin Piętowski
- z-ca naczelnika - dh Łukasz Sobala
- skarbnik - dh Jacek Trojan
- sekretarz - dh Robert Klimczak
- gospodarz - dh Michał Borowiecki
- członek - dh Wiktor Olszewski
- członek - dh Paweł Świątek

Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący - dh Juliusz Kowalski
- wiceprzewodniczący - dh Waldemar Rejmończyk
- członek - dh Sylwester Pabisiak

 Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Buczku zostali:
- dh Janusz Grącki
- dh Marcin Piętowski
 Na zebraniu został przyjęty do jednostki i złożył ślubowanie nowy 

członek - Bartłomiej Romkowski.
 Zarząd OSP w Czestkowie wyraża serdeczne podziękowania człon-

kom byłego Kółka Rolniczego w Czestkowie za przekazanie darowizny 
dla jednostki w kwocie 50 tys. zł - na cele statutowe.

 Robert Klimczak
 

straŻacy sumuJą piĘcioletnią kadencJĘ
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Urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy 
rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej, zobowiązany jest złożyć wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej. Wniosek należy złożyć do wójta, 
burmistrza, (prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów będą-
cych w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawy) w ter-

rolniku, pamiĘtaJ o wniosku
minie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r., wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

1.  Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2021 r. wynosi: 100 litrów na 1 ha użytków 
rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego 
wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

2.  Limit zwrotu podatku dla hodowców 
bydła ustalony został w wysokości 30-krotno-
ści stawki podstawowej na każdą dużą jednost-

kę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu 
średniorocznego za rok poprzedzający (czyli 
w 2021 roku będą brane pod uwagę stany śred-
nioroczne bydła z 2020 roku). W przypadku 
prowadzenia przez producenta rolnego hodow-
li bydła do wniosku należy załączyć nie tylko 
faktury lub kopie faktur potwierdzających za-
kup paliwa, ale także dokument potwierdza-
jący średnią roczną liczbę bydła DJP wydany 
przez ARiMR.

Wniosek wraz z fakturami należy zło-
żyć w Urzędzie Gminy w Buczku (pok.  
nr 1- hol).

Kilka miesięcy temu PZM podjął decyzję, 
aby zlikwidować Mistrzostwa Polski 
SuperEnduro. Zrobił się rwetes i szum, 
że takie działania są destrukcyjne dla 
ekstremalnego motorsportu.

W celu wyciszenia niewygodnego dla 
Związku hałasu ustanowiono Mistrzostwa Pol-
ski w HardEnduro zgodnie z trendami FIM, 
który z kolei ogłosił narodziny Mistrzostw 
Świata HE wchłaniając kultowy już WESS. 
W polskim kalendarzu pojawiły się trzy rundy.

Pierwszą w Lidzbarku odwołano, zawie-
szono rundę drugą, w związku z tym pewnie 
trzecia też się nie odbędzie, bo nie byłyby to 
już Mistrzostwa. I na tym miało stanąć, gdy-
by nie Andrzej Andrzejak. To on swego cza-
su ściągnął do Polski Mistrzostwa Świata SE 
i najlepszych riderów w tej dyscyplinie z Tad-
kiem Błażusiakiem na czele. To m.in. dzięki 
jego staraniom polscy zawodnicy zaczęli wy-
jeżdżać na zagraniczne imprezy, a w Polsce 
walczyć o tytuły mistrzowskie.

Miejscem, gdzie koncentrowało się super-
endurowe życie jest Buczek. To tutaj wybudo-
wano fantastyczny tor do SE, dodatkowo dla 
MX i CC plus sekcje hard enduro. Teraz pre-
zes Andrzejak postanowił wskrzesić swoją 
ukochaną dyscyplinę zapraszając na I Piknik 
SuperEnduro o Puchar Wójta Gminy Buczek. 
Miały być nagrody rzeczowe, puchary, dobre 
ściganie z podziałem na 8 klas, wieczorny grill, 
a w niedzielę powtórka z rozrywki, tyle że jaz-
da w przeciwnym niż w sobotę kierunku.

Zapowiadała się super zabawa, zwłaszcza 
że PZM zatwierdził regulamin imprezy, zatem 
mieliśmy mieć do czynienia z wydarzeniem 
w pełni legalnym. 

dwudniowe zawody o puchar wóJta
Andrzej Andrzejak: - Tor zalało, ale jest 

już zamówiony beczkowóz i będziemy ściągać 
wodę. Ups, czyżby opatrzność włączyła sygnał 
ostrzegawczy? Jak się później okazało wywie-
ziono kilka tysięcy litrów mazistej brei i tor 
wyglądał jak nówka sztuka nie śmigana. 

Frekwencja nikła, wśród drzew samocho-
dy z rejestracjami lokalnymi, ale byli także lu-
dzie z Warszawy i Bydgoszczy. Nastroje bar-
dzo dobre, harmonogram został przebudowany 
i dostosowany do zaistniałej sytuacji. Nikt nie 
narzekał, bo miał być przede wszystkim fun. 
I był. Tor rzeczywiście godny zawodów naj-
wyższej rangi.

Bo takie jest właśnie SE, oczy dookoła 
głowy. Gdy zaparkowaliśmy w błogim cieniu 
drzew, trwała rozpoznawcza przejażdżka, by 
ok. godz. 13 obecni w Buczku jeźdźcy starli się 
w bezpośredniej konfrontacji, bo walka z prze-
ciwnikiem to najlepszy trening. W przerwie za-
prezentowały się „koliberki” Andrzejaka, naj-
młodsi adepci w GKM Buczek, świeża krew, 
która być może niedługo popłynie zdrową aor-
tą superenduro.

 Andrzej Andrzejak: - Wobec zaistniałej sy-
tuacji zmieniliśmy formułę pikniku na trening 
z pomiarem czasu. Uważam, że nie należy się 
poddawać i jak profesjonalny aktor zagrać na-
wet dla jednego widza obecnego na widowni. 
Zwłaszcza, że przyjechali dwaj nasi najlep-
si klubowi zawodnicy SE Hubert Żbikowski 
i Krystian Nowacki. 

Deklaracje przystąpienia do superenduro-
wej spółki złożyli wymienieni wcześniej Kry-
stian i Hubert. Mają swoje tory, które po ada-
ptacji mogą zostać wykorzystane do przepro-
wadzenia podobnych treningów jak ten bucz-
kowski. Nie zasypia gruszek w popiele także 

Andrzejak. Już teraz trwają prace nad przygo-
towaniem terenu pod imprezę o wyjątkowej 
formule: połączenia hard enduro, super enduro 
i cross country. 

Fantastyczne śmigał Krystian, perfekcyjnie 
po kamieniach, wysoko skakał, miękko i szyb-
ko wchodził i wychodził z zakrętów. Aż przy-
jemnie było popatrzeć. Patrzyli też i ci, którzy 
swoje ściganie traktują amatorsko, a kręci ich 
sam wyjazd na tor. 

Chętnie wspierają klubowe inicjatywy 
sponsorzy, tacy jak choćby KTM Profi Łódź 
czy Sprzęt-Kop. Patronat nad imprezą objął 
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, 
z budżetu gminy również przekazano środki na 
promocję imprezy. W końcu minęła godzina 13 
i przyszedł moment, aby zawodnicy zmierzyli 
się ze sobą. Pojechali 4 razy po 6 minut. Miało 
być o dwa wyścigi więcej, jednak okazało się, 
że wspomniana wcześniej kondycja dała znać 
o sobie większości startujących.

OSP Wola Buczkowska ma przyjemność ponownie zaprosić 
wszystkich chętnych na III RAJD ROWEROWY.

Zbiórka 15.08.2021 r. (niedziela), godz. 9.30, start o 10.
Trasa: Wola Buczkowska, Wilkowyja, Brodnia Górna, Brodnia Dol-

na, Czestków B, Pruszków, Dobra, Kamostek, Luciejów Krzewina, Lu-
ciejów, Wola Buczkowska, trasa liczy ok. 32 km.

Wpisowe 20 zł od osoby, dzieci do lat 12 jadą gratis. W cenie  mają 
Państwo zapewnione ubezpieczenie, opiekę medyczną, słodki poczęstu-
nek na trasie, ciepły posiłek na zakończenie, podstawowy serwis i ob-
szerną fotorelację.

iii raJd rowerowy - zapraszamy!
Zapisy u Wojciecha Kłosa pod numerem tel. 602-151-874 lub osobi-

ście na komisie w Buczku i Jacka Kowalczyka pod nr. tel. 505-140-784. 
Druhowie chętnie udzielą wszelkich informacji, więc zapraszamy do 
kontaktu. Ilość miejsc ograniczona. Ostateczny termin zapisów to czwar-
tek 12.08.2021 r.

Całą kwotę z wpisowego pragniemy przekazać na rehabilitację 
mieszkanki naszej gminy Natalii, która uległa poważnemu urazowi krę-
gosłupa prowadząc aktywny tryb życia.

Serdecznie zapraszamy zarówno mieszkańców gminy, jak i gości 
spoza niej. Liczymy na Państwa liczne przybycie i miłą zabawę, jak rok 
temu. Zrobimy co w naszej mocy, by tak było.
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Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Łasku na przełomie maja i czerwca 
zorganizował 11- dniowy wypoczynek dla członków związku nad 
morzem w Ośrodku Wypoczynkowym „Panorama” w Ustroniu 
Morskim. 

Oprócz pięknej pogody i smacznych posiłków zorganizowano 
wieczorek taneczny i kilkugodzinny wyjazd do Kołobrzegu, pożegna-

seniorzy wypoczywali nad morzem

Naukę zorganizowano w ramach projektu „Szkolenie komputerowe 
dla osób 50+” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzorowo szkolenie prze-
prowadziła firma EKSPERT S.C Robert Owczarek Paweł Hodorowski.

Wśród modułów tematycznych znalazły się takie jak:
- podstawy pracy przy komputerze
- podstawy pracy w sieci
- przetwarzanie tekstów
- arkusze kalkulacyjne
- IT Security
- rozwiązywanie problemów technicznych i systemowych.

W szkleniu podnoszącym kwalifikacje z zakresu informatyki wzięła 
też udział grupa osób z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w Łasku, m.in. Mirosława Klepczyńska, 
Maria i Tadeusz Hofmanowie, Urszula Tyluś, Halina Piwowarczyk, Kry-
styna Holajda, Edward Bulzacki. Każdy z uczestników otrzymał w tym 
zakresie fachową książkę i komputer. Wykłady prowadzone przez infor-
matyka były zrozumiałe, a obecność wszystkich na wykładach była wzo-
rowa. 18 czerwca grupa naszego związku przez 4 godziny na kompu-
terze rozwiązywała testy z zakresu przekazanej nam wcześniej wiedzy 
informatycznej. Po sprawdzeniu wyników każdy otrzymał świadectwo 
ukończenia szkolenia podnoszącego kluczowe kompetencje w zakresie 
technologii informatycznej i komunikacyjnej, które łączą dwie dziedzi-
ny - informatykę i telekomunikację, nazwane obecnie teleinformatyką. 

Pod koniec lipca wszyscy dodatkowo otrzymają, oprócz świadectwa 
ukończenia szkolenia, również certyfikaty unijne. Cieszymy się bardzo 
i jednocześnie, jako przewodnicząca Zarządu związku pragnę podzięko-

szkolenie komputerowe dla seniorów
Jesienią 2019 roku Łaski Dom Kultury zorganizował szkolenie komputerowe dla kilku grup liczących  
po około 10 osób. Szkolenie odbyło w siedzibie ŁDK w dniach 31.10.2019 r. – 10.06.2021 r. Ze względu  
na pandemię koronawirusa szkolenie zostało przerwane na kilka miesięcy. 

wać dyrekcji Łaskiego Domu Kultury za to, że nasza grupa mogła sko-
rzystać z fachowej i niezbędnej nam wiedzy. 

Mirosława Klepczyńska 
przewodnicząca Związku

nie morza lampką szampana przy zachodzie słońca i śpiewie piosenek.  
Na wszystkich twarzach promieniał uśmiech, przepełniała radość i żal, 
że już jutro trzeba wyjeżdżać do domu. 

Opiekunem grupy wyjazdowej była przewodnicząca związku  
Mirosława Klepczyńska. Już dziś zapraszamy na podobny wyjazd 
w przyszłym roku. 

(MK)
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chociaż kolejne fale upałów i gwałtowne 
zjawiska atmosferyczne dają się odczuć 
budowlańcom, to inwestycje w gminie 
Łask nie zwalniają tempa. Sprawdźmy, 
co wydarzyło się w ostatnim czasie na 
budowlanym froncie robót. 

Zakończono prace porządkowe na działce 
w Kolumnie przy ul. Plażowej 9. O rozbiórce 
budynków po dawnym barze „Pod Bykiem” 
zadecydował zły stan techniczny, który za-
grażał bezpieczeństwu mieszkańców. Wycięto 
również okoliczne krzaki, a na uprzątniętym 
terenie wykonawca posiał trawę. Za prace od-
powiedzialna była firma Usługi w Zakresie 
Budownictwa Mariusz Pisarek, a ich koszt to  
ok. 20.000 zł.

Trwa rewitalizacja kamienicy przy  
pl. 11 Listopada. Przed wykonawcą jeszcze 
dużo pracy, jednak już dziś można zobaczyć 
kolory w jakich będzie prezentować się wy-
remontowany budynek. Warto zaznaczyć,  
że decyzja co do dobru kolorów należy do kon-

łaski samorząd inwestuJe

serwatora zabytków. Przypomnijmy, że odpo-
wiedzialna za prace firma Esinvest Sp. z o.o. 
Sp. k. z Opoczna przeprowadzi za prawie 
4,5 mln zł termomodernizację i rewitalizację 
wspomnianego obiektu. Dodatkowo wykona 
dokumentację techniczną dla budynku przy  
ul. Warszawskiej 2 A. Kamienica na łaskim 
rynku ma w przyszłości pełnić m.in. funkcję 
nowej siedziby dla części lokalnych stowarzy-
szeń. Na efekt końcowy przyjdzie nam pocze-
kać do końca roku.

Liczba aut w Polsce nieustannie rośnie, co 
sprawia, że coraz trudniej o miejsce parkingo-
we. Mieszkańców Łasku z pewnością ucieszy 
informacja, że przy ul. Polnej zakończono wła-
śnie budowę nowego parkingu, który pomieści 
31 samochodów. Koszt inwestycji to ok. 248 
tys. zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych ŁASK.

Ruszyła przebudowa drogi w Kolonii Ba-
łucz. Wykonawcą inwestycji za ok. 3,9 mln zł 

jest firma Włodan. Na odcinku 2 245 m zapla-
nowano położenie nawierzchni asfaltowej, bu-
dowę zjazdów, poboczy, rowów, przepustów, 
przebudowana zostanie także sieć wodociągowa 
wraz z przyłączami. Wykonawca zakończy pra-
ce w przeciągu 7 miesięcy od zawarcia umowy.

Łaski samorząd podpisał z firmą Włodan 
umowy na przebudowę dróg w Anielinie oraz 
w Karszewie. W ramach pierwszej inwestycji, 
wartej ok. 500 tys. zł na drodze nr 103165E 
oraz drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 63/3) 
powstanie m.in. nawierzchnia bitumiczna. 
W Karszewie wykonawca na odcinku ok. 1 km 
położy asfalt oraz wybuduje zjazdy i przepusty. 
Wartość prac to ok. 877.000 zł. 

W najbliższym czasie zostanie rozstrzy-
gnięty przetarg na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
ul. Torowej (strona północna) i ul. Zachodniej 
w Łasku.

MJ

Kamienica w rynku

Kolonia Bałucz

Burzenie baru w Kolumnie



przesuniĘcie terminu wdroŻenia 
nowych dowodów osobistych

14 lipiec 2021 r.

Sejm uchwalił pilną nowelizację, która przesunie termin 
wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem 
posiadacza. 

Nowe dowody miały być wydawane od 2 sierpnia br. Po uchwa-
lonej w dniu 8 lipca br. zmianie dzień ten określony zostanie w osob-
nym komunikacie. Potrzeba przesunięcia wejścia w życie uchwalonych 
w kwietniu br. przepisów, zgodnie z którymi w wydawanych od 2 sierp-
nia br. dowodach osób powyżej 12 roku życia miały znaleźć się odciski 
palców oraz podpis posiadacza, związana jest z tym, że Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego 2 lipca br. wskazała na potencjalne zagroże-
nie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamó-
wionych urządzeń do pobierania linii papilarnych, które miały trafić do 
gmin. Nowela trafi teraz do Senatu.

Niezmieniony został przepis, zgodnie z którym możliwość składania 
wniosków o dowód online będzie do 26 lipca. Brak możliwości składa-
nia wniosków tą ścieżką wynika z tego, że odciski palców i podpis będą 
odwzorowywane w urzędzie.

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w nowym e-dowodzie to:
- wprowadzenie do dowodu osobistego drugiej cechy biometrycznej,  
tj. odcisków palców (pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wyda-
wane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy)
- złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz 
odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzę-
dzie
- odciski palców nie będą pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia, 
więc będzie można złożyć wniosek o dowód dla dziecka do 12 roku życia 
elektronicznie
- odciski palców nie będą pobierane od osób, od których będzie to fi-
zycznie niemożliwe
- do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza 
(podpisu nie będą składać dzieci do 12. roku życia oraz osoby, które z po-
wodu niedającej się usunąć przeszkody nie mogą złożyć podpisu)
- odciski palców będą zamieszczane w warstwie elektronicznej dowo-
du osobistego i będą przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych 
wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
- odciski palców będą automatycznie usuwane z Rejestru w momencie 
odebrania dowodu prze obywatela lub gdy obywatel nie odbierze dowo-
du w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczo-
nej w dowodzie)
- podpis będzie zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego 
każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia
- podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby od-
dać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania 
z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, a więc urzędnik przy-
jedzie do obywatela. Będzie to urzędnik organu gminy, na terenie której 
siedzibę mają władze powiatu.

Nowe dowody osobiste będą ważne przez:
- 10 lat – dla osób od 12 roku życia,

- 5 lat – dla osób do 12 roku życia,
- 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odci-
sków palców.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektro-
niczną (e-dowodu) wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają te same. 
Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:
- logowanie do portali administracji publicznej (np.gov.pl), i korzystanie 
z e-usług
- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)
- korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Ubiegając się o wydanie dowodu osobistego obywatel może zdecy-
dować, czy chce podpis osobisty w e-dowodzie, umożliwiający elektro-
niczne podpisywanie dokumentów. Jeśli tak, zaznacza to we wniosku. 
Jeśli chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, to przy odbiorze 
e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, ustali kody PIN:
- do logowania – PIN1 (4 cyfry),
- do składania podpisu osobistego – PIN2 (6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku,  
że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Obywatel otrzyma również kod PUK. Kod PUK służy do odbloko-
wania funkcji logowania i podpisu e-dowodem w przypadku 3-krotnego 
podania błędnego kodu PIN. Jeśli nie będzie chciał go odebrać – może 
zostawić go w urzędzie.

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby od-
dać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania 
z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, a więc urzędnik przy-
jedzie do obywatela. Będzie to urzędnik organu gminy, na terenie której 
siedzibę mają władze powiatu. 

 Dowody osobiste będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą 
upływu terminu ważności dotychczasowych. Jeżeli obywatel będzie 
chciał posiadać nowy dowód, w którego warstwie elektronicznej będzie 
już zamieszczona druga cecha biometryczna, czyli odciski palców, bę-
dzie mógł to uczynić nie czekając na datę upływu ważności dotychcza-
sowego dowodu osobistego.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu cywilnego w  Łasku

Klimat zmienia się na naszych oczach. Ekstremalne zjawiska pogodo-
we, np. jak fale upałów, a po nich ulewy, burze, opady gradu czy trąby 

mieszkańcu, kontroluJ stan drzew
powietrzne, nie są już czymś wyjątkowym. W wyniku gwałtownych zja-
wisk atmosferycznych połamanych i powalonych zostaje wiele drzew, 
które zrywają linie energetyczne i niszczą ludzki dobytek. Apelujemy 
do mieszkańców, aby w trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych na 
bieżąco kontrolowali stan drzew na swoich nieruchomościach. 
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3 Absolutnie nie. Tak, jak huk tych startu-
jących teraz maszyn, tak samo wyglądało  
40 lat życia generała Śliwki. Będąc moim 
zastępcą przez prawie pięć lat, wykazał się 
nie tylko determinacją, ale również poświę-
ceniem, pasją i przede wszystkim zawsze po-
czuciem dobrze wykonywanej pracy, służby 
żołnierza – mówił gen. Mika.

 Choć uroczystość była raczej radosna, mó-
wiono jednak i o tym, że odejście gen. Śliwki 
to wielka strata dla armii i lotnictwa. Generał 
całym sercem oddany był służbie, miał olbrzy-
mie doświadczenie, z którym chętnie się dzie-
lił, a ponadto otwarty był na nowości, nie bał 
się nowych wyzwań. Latał na różnych maszy-
nach, przeszedł cały proces transformacji pol-
skiego lotnictwa – od drugiej generacji, czyli 
MiG-21, do piątej z F-35, którą poznają wkrót-
ce także młodzi piloci.

Generał Jan Śliwka był doświadczonym 
pilotem, spod którego skrzydeł wyszło wielu 
młodych oficerów sił powietrznych, zajmują-
cych kluczowe stanowiska, np. pułkownik To-
masz Jatczak, do niedawna dowódca 32. Bazy. 
Jan Śliwka należy do grona pierwszych wycho-
wawców naszych pilotów F-16.

J. Śliwka urodził się 28 lipca 1961 roku 
w Kraśniku. W 1985 roku ukończył Wyż-
szą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie 
na kierunku pilot samolotów naddźwięko-
wych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął  
w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na sta-
nowisku starszego pilota klucza lotniczego. 
W latach 1997-1999 dowodził wspomnianym 
pułkiem. Od września 2001 roku był dowódcą  
2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, następnie 
do 2006 roku pracował w 3. Korpusie Obrony 
Powietrznej (szef wyszkolenia oraz szef sztabu 
– zastępcą dowódcy. Potem w Danii był zastęp-
ca dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi. Od 1 stycznia 2010 r. do 2014 r. 
był dowódcą Centrum Operacji Powietrznych, 

Ostatni lOt za sterami woJskoweJ „iskry”

do 2016 r. był inspektorem sił powietrznych 
w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych, a 25 stycznia 2016 r. został zastęp-
cą dowódcy generalnego. Jest pilotem klasy 
mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na 
TS-11 Iskra i MiG-21.

Oficjalny życiorys generała nie obejmuje 
tego wszystkiego, co z jego obecnością dzia-
ło się w Łasku. Jego służba na tutejszym lotni-
sku wiązała się z transformacją jednostki i tym 
wszystkim, co towarzyszyło przylotowi i służ-
bie F-16. Generał był wielkim przyjacielem 
grodu nad Grabią, zawsze miał tu wielu przy-
jaciół nie tylko w żołnierskich mundurach, go-
ścił na wielu spotkaniach i imprezach. Nawet 
gdy już opuścił Łask z powodu nowych zadań 
i obowiązków, niejednokrotnie pojawiał się 
wśród przyjaciół i znajomych. Mamy nadzieję, 
że po zakończeniu żołnierskiej służby Łask na-
dal będzie mu bliski…

(PO)
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Rolnictwo  w  gminie  Łask

Rolnictwo jest jedną z ważniejszych i najstarszych gałęzi każdej go-
spodarki, której zasadniczym celem jest dostarczenie odbiorcy płodów 
rolnych z przeznaczeniem na konsumpcję. Produkty roślinne i zwierzęce 
pozyskiwane są z upraw i hodowli zwierząt. Oczywiście rolnictwo jest 
bezpośrednio związane, a wręcz uzależnione od warunków klimatycz-
nych panujących na danym obszarze, a także od ukształtowania terenu 
oraz rodzaju gleb. 

Rolnictwo w gminie Łask nie jest główną gałęzią gospodarki. Prze-
waga gleb o średniej i małej przydatności rolniczej powoduje, że pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego jest traktowane jako dodatkowe, a nie 
główne źródło utrzymania rodziny. W gminie rolnictwo charakteryzuje 
się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw.

Najlepsze gleby występują w południowej (Sięganów, Łopatki, Gor-
czyn, Wola Łaska), środkowej (Borszewice, Wola Stryjewska, Wronowi-
ce, Orchów, Okup Wielki), a także niewielkim fragmentem w północnej 
(Wrzeszczewice) części gminy Łask. 

Do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej wykorzysty-
wanych jest ok 6 000 ha użytków rolnych. W strukturze upraw domi-
nują rośliny zbożowe, w tym głównie żyto i mieszanki zbożowe oraz 
uprawy okopowe, w tym głównie ziemniaki. Ponadto prowadzone są 
uprawy pastewne na czele z kukurydzą na zielonkę, rośliny miododaj-
ne, w których dominuje facelia oraz uprawy oleiste, w tym głownie 
rzepak. Zioła (ostropest) i przyprawy (gorczyca) zajmują powierzchnię  
ok. 54 ha, szklarnie i tunele - 0,20 ha, natomiast użytki zielone (łąki i pa-
stwiska) - ok. 1200 ha. Uprawiane są również trawy na gruntach ornych 
na powierzchni ok. 300 ha. W części południowej gminy zlokalizowane  
są sady i plantacje trwałe, w których dominują porzeczki, aronie i tru-
skawki. Ponadto zlokalizowane są liczne plantacje róż oraz szkółki 
drzew i krzewów. 

cOraz mnieJ ziemi pod uprawy
To nie jest dziś najważniejsza gałąź gospodarki w gminie Łask, ale wciąż zwrócone są na nią oczy nie tylko mieszkańców, bowiem 
zapewnia nam żywność i miejsca pracy dla sporej grupy rolników. Niestety, z roku na rok zmniejsza się areał gruntów rolnych.

Natomiast w hodowli zwierząt dominuje bydło i trzoda chlewna, 
znajdują się również fermy drobiarskie produkujące jaja konsumpcyjne 
i zakłady odchowu drobiu. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonują zakłady produkujące podłoże 
oraz prowadzące uprawę pieczarek i boczniaka oraz działa gospodarstwo 
ekologiczne.

Niestety z roku na rok obserwuje się znaczny spadek w użytkowaniu 
powierzchni gruntów w gospodarstwach rolnych. Spadek spowodowany 
jest głównie niską dochodowością oraz nieprzewidywalnymi warunkami 
klimatycznymi.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

W Gorczynie odbył się piknik rodzinny, zorganizowany głównie 
z okazji Dnia Dziecka, ale też w celu integracji dorosłych 
mieszkańców – poczynając na rodzicach, a kończąc na dziadkach.

 Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, m.in. dmuchane zamki, 
suchy basen z kulkami, basen z kulami wodnymi, watę cukrową, ma-
lowanie dziecięcych twarzy, były też liczne konkursy. Dodatkową nie-
spodzianką było spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożar-
nej w Łasku. Milusińscy mogli zapoznać się ze strojem strażaka i wy-
posażeniem wozu strażackiego, mogli też spędzić miłe chwile w wozie 
bojowym. Uwieńczeniem tej wizyty było lanie wodą, co sprawiło nam  
i dzieciom wielką ulgę w upalnym dniu.

piknik rodzinny w gorczynie

 Dla dorosłych, jak i dla dzieci przygotowano pyszności wykona-
ne przez gospodynie z KGW „Gorczynianki” z Gorczyna. Wśród tych 
smakołyków była kwaśnica z prażokami, zalewajka, kiełbasa i kaszanka 
z grilla, pasztety, sery i szynki wędzone, pajdy chleba ze smalcem, gofry, 
tosty, frytki, smakowite ciasta i desery. Wszyscy mieszkańcy, jak i goście 
mogli usiąść za pięknie udekorowanymi stołami, popróbować swojskie-
go jadła oraz wziąć udział w licznych licytacjach. 

Dzięki hojnym sponsorom oraz darczyńcom udało nam się zgroma-
dzić wspaniałe okazy roślin, odzieży, krzeseł, sprzętów ogrodowych itp. 
Była też wspaniała muzyka i tańce. Zapraszamy za rok. 

Monika Kowalczyk
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- To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy. Co 
prawda nie wszędzie można było doświadczyć braku wody podczas letnich 
upałów, ale spadek ciśnienia jest odczuwalny praktycznie w całej gminie. 
Boimy się, że w okresach największego poboru wody po prostu zabraknie 
jej w kranach – mówi Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Projekt „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno–ściekowej 
na terenie gminy Sędziejowice” podzielony został na dwa etapy. - Je-
śli chodzi o pierwszy etap zadania, czyli zakup ciągnika, przyczepy do 
transportu wody pitnej oraz wozu specjalnego do czyszczenia drenów 
i kanalizacji, to postępowanie o udzielenie zamówienia już się odbyło. 
Mamy ofertę i zakup kosztował będzie nieco ponad 480 tys. zł – wyja-
śnia Sylwia Jaworska z Urzędu Gminy Sędziejowice. - Etap dotyczący 
przebudowy stacji uzdatniania wody jest w fazie przygotowań. Przetarg 
ogłosimy jesienią, a prace zostaną wykonane w przyszłym roku – dodaje 
urzędniczka. 

Po przebudowie stacji sytuacja zaopatrzenia w wodę zupełnie się zmie-
ni. - Przebudowa pozwoli na zastosowanie dwustopniowego układu pom-
powania. Woda pozyskana z odwiertu, po filtracji i procesie uzdatniania, 
trafi do nowych zbiorników wyrównawczych i dopiero stamtąd zestawem 
pompowym drugiego stopnia tłoczona będzie do odbiorców. – wyjaśnia 
zawiłości techniczne Dariusz Matuszkiewicz z Urzędu Gminy Sędziejo-
wice. - Żeby zastosować to rozwiązanie, musimy przebudować istniejącą 
stację, między innymi zainstalować dwa nowe zbiorniki po 150 tys. litrów 
każdy i wykonać wszystkie konieczne instalacje - dodaje Matuszkiewicz.

poprawa zaopatrzenia w wodĘ
  z uniJnym doFinansowaniem
Mieszkańcy gminy Sędziejowice będą mogli przestać martwić się o wodę w kranie. Gmina pozyskała  
1,3 mln zł dofinansowania na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno–ściekowej. Dzięki funduszom 
unijnym przebudowana i unowocześniona zostanie stacja uzdatniania wody.

Umowa o dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich została podpisana z marszałkiem województwa łódzkiego  
29 czerwca. Pełna wartość obu etapów inwestycji jest szacowana na 2,65 
mln zł. Brakująca kwota będzie pochodziła z budżetu gminy. - Ja traktuję 
tę inwestycję jako kluczową. Stacja wymaga modernizacji już od wielu 
lat. Nie będzie łatwo poradzić sobie finansowo, bo cały czas mamy też 
inne potrzeby inwestycyjne, ale nie możemy pozwolić na powtórzenie 
się sytuacji, kiedy wody po prostu brakowało. Bez uzyskania dofinan-
sowania z PROW niestety musielibyśmy tę modernizację odkładać na 
przyszłość – mówi wójt Cieślak.

W sieci krąży nagranie wideo, na któ-
rym słychać krzyki przerażonych dzieci, któ-
re mimo że są w domu, wołają o ratunek, po-
nieważ szalejący na zewnątrz żywioł sprawiał 
wrażenie, że za chwilę cały budynek może zo-
stać zniszczony. - Potężne drzewa przy drodze 
wojewódzkiej kładły się po kolei jak kostki do-
mina – wspomina Dariusz Cieślak, wójt gmi-
ny Sędziejowice. - Właśnie miałem wychodzić 
z pracy i nie mogłem uwierzyć w to co widzia-
łem. Natychmiast po wichurze zwołałem sztab 
kryzysowy. Straty były duże. Drogi dojazdo-
we dla strażaków blokowały zwalone drzewa. 
Jeszcze tego samego wieczoru i w nocy trzeba 
było plandekami zabezpieczyć zerwane dachy. 
Jeden dom został od razu wyłączony z użytko-
wania – wylicza wójt.

Nikt nie został pozostawiony sam sobie. 
Doraźna pomoc została zapewniona przez służ-
by ratunkowe. W wielu przypadkach pomagali 
sąsiedzi i rodzina. W akcji udział brały wszyst-
kie jednostki OSP z gminy Sędziejowice. Na 
pomoc przybyli też strażacy ochotnicy z Bucz-
ku oraz Wodzierad. Całością kierowali straża-
cy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku. W wielu miejscach prądu 
nie było jeszcze kilka dni po burzy.

- Poszkodowani mogą liczyć na wspar-
cie finansowe z tytułu strat spowodowanych  

nawałnica w gminie sĘdzieJowice
Te kilkanaście minut mieszkańcy gminy Sędziejowice zapamiętają na długo. Burza i potężna wichura przetoczyły się w piątek, 
9 lipca, przez gminę łamiąc drzewa, zrywając linie energetyczne, niszcząc uprawy na polach, a w najbardziej dramatycznych 
przypadkach, zrywając dachy z zabudowań. Na szczęście nikt nie zginął. Do Urzędu Gminy wpłynęło kilkadziesiąt wniosków  
o pomoc w likwidacji szkód. Gminne komisje cały czas raportują z terenu ogrom zniszczeń.
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Sędziejowice to nie tylko perła naszej gminy, ale także 
całego województwa łódzkiego – taka była myśl przewodnia 
nowego projektu, napisanego przez Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Gminy Sędziejowice w nowym składzie. Partnerem 
wydarzenia było województwo łódzkie. Nasz cykl działań 
objął honorowym patronatem Grzegorz Schreiber, marszałek 
województwa łódzkiego. 

W ramach projektu powstał przepiękny folder „Sędziejowice – perła 
województwa łódzkiego” w nakładzie 500 sztuk, a także plenerowa wy-
stawa fotograficzna, którą obecnie można zobaczyć w kościele w Sędzie-
jowicach. Dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych ogłoszono 4 konkur-
sy z nagrodami: literacki, wiedzy o gminie Sędziejowice, fotograficzny 
i plastyczny. 

Działania były prowadzone w porozumieniu i partnerstwie z Ze-
społem Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Wszystkie zakończyły 
się w ostatnim dniu roku szkolnego, w szkole rolniczej. Na uroczystość 
przybyli goście: senator RP Maciej Łuczak, zastępca dyrektora Depar-
tamentu ds. Promocji w Urzędzie Marszałkowskim, jednocześnie wice-
przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego - Mateusz Barwaśny, starosta 
powiatu łaskiego Piotr Wołosz, przewodniczący RG Sędziejowice Jaro-
sław Bartczak (wiceprezes TSKGS), wiceprzewodniczący RG Sędziejo-
wice Marcin Rzepa (skarbnik TSKGS), Rada Pedagogiczna i przewodni-
czący Rady Rodziców w ZSR Sędziejowice – Rafał Grabarczyk, laureaci 
konkursów, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły rolniczej. 

Na konkurs plastyczny wpłynęło blisko 100 prac. Dzieci zostały uho-
norowane cennymi nagrodami, które wręczali im nasi goście. Ceremonii 
wręczania nagród towarzyszyła plenerowa wystawa prac plastycznych 
oraz fotograficznych i literackich. W konkursie fotograficznym I miejsce 
bezdyskusyjnie zajął Marek Idowski; II miejsce – Mirosław Potasiak, 
a III – ks. Jakub Najder. 

W konkursie literackim I miejsce przypadło Igorowi Lewandowiczo-
wi, uczniowi I klasy Technikum Rolniczego. II miejsce należy do Anny 

sĘdz ie Jow ice  –  perła 
woJewództwa łódzkiego

Sobczak, a III do Agnieszki Bartczak. W konkursie wiedzy o gminie 
Sędziejowice brała udział 9-osobowa grupa młodzieży z 2 szkół. Prace 
plastyczne najmłodszych wpłynęły z przedszkoli i szkół w Sędziejowi-
cach, Dobrej, Marzeninie, Zduńskiej Woli. Pierwsze miejsca przypadły: 
Oskarowi Sokołowskiemu, Zuzannie Koseckiej i Jakubowi Szczęsnemu.  
II miejsca: Wandzie Kopce, Idzie Okrasie i Julii Puławskiej. III miejsce 
zajęli: bracia Jakub i Mariusz Waluszko, Nela Licha i Wiktoria Pędzi-
wiatr. Każde dziecko otrzymało nagrodę i dyplom za udział. 

Konkursy dowiodły, że najefektywniej jest nauczać historii w bezpo-
średnim działaniu z dziećmi i młodzieżą. 100 prac plastycznych, 7 lite-
rackich, rozgrywki między 9 uczestnikami w konkursie wiedzy o gminie 
Sędziejowice oraz wiele zdjęć z ujęciami przyrody i obiektów z naszej 
gminy to piękne podsumowanie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z wystawą prac fotograficznych w kościele w Sędziejo-
wicach. 

Beata Magdziak
prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Gminy Sędziejowice

żywiołem. Pierwszy kompletny wniosek o pomoc doraźną z rezerwy bu-
dżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych, który 
wysłaliśmy do wojewody, zawierał 26 gospodarstw domowych. W ko-
lejnym doszło jeszcze 13 – wylicza Monika Aleksandrowicz, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. - To były 
wnioski o pomoc na pierwszą chwilę, w tych nagłych potrzebach, i moż-
na się było starać maksymalnie o sześć tysięcy złotych. Teraz natomiast 
działa komisja szacująca straty tam, gdzie te szkody mogą się kwalifiko-
wać do znacznie wyższej pomocy, tj. pomocy na remont albo odbudowę 
zniszczonych budynków. Ta pomoc przyznawana jest jeśli wystąpiło, co 
najmniej 5% zniszczeń lub uszkodzeń w budynku – dodaje. Poza szkoda-
mi w budynkach, odszkodowaniami mają być objęte również zniszczenia 

nawałnica w gminie sĘdzieJowice

w uprawach rolnych. Tutaj działa oddzielna komisja, która zajmuje się 
ponad czterdziestką zgłoszeń.

- W tych pierwszych chwilach, zanim pomoc dotarła do poszkodo-
wanych wielu mieszkańców otrzymało wsparcie od sąsiadów, znajo-
mych i przyjaciół – wskazuje wójt Dariusz Cieślak. To pokazuje jak fan-
tastyczną społecznością jesteśmy. Dlatego jestem przekonany, że mimo 
iż to wielkie sprzątanie jeszcze potrwa, to wyjdziemy z tego mocniejsi, 
bo wyjdziemy z tego razem – uważa wójt.

Uruchomiona została internetowa zbiórka pieniędzy na potrzeby po-
szkodowanych w nawałnicy. Wsparcia można udzielić na stronie zrzut-
ka.pl wpisując w wyszukiwanie Sędziejowice, lub wejść bezpośrednio 
pod adres https://zrzutka.pl/69xyw8

17
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W styczniu br. wspólnie z sołtys Ligoty Anną Piórek wójt M. Wło-
darczyk zorganizował zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wsi opo-
wiedzieli się za budową drogi, podejmując stosowną uchwałę, następnie 
została wykonana dokumentacja techniczna. W lutym br. został złożony 
wniosek do premiera RP o dofinansowanie. Przyznane pieniądze wpro-
wadzono do budżetu gminy przez Radę Gminy w dniu 1 lipca br.

Długość odcinka drogi wynosi 537 m. Niebawem zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe. Droga będzie wybudowana jesienią br. To 
bardzo ważna inwestycja, bowiem miejscowości popegeerowskie, takie 
właśnie jak Ligota, przez lata były zapomniane, dopiero obecny rząd RP 
przeznaczył ponad 300 milionów złotych, aby gminy mogły przeprowa-
dzić w nich inwestycje tak potrzebne w życiu codziennym mieszkańców. 
Dziękujemy premierowi za otrzymane dofinansowanie.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

nowa droga w ligocie
17 czerwca br. wójt gminy Widawa otrzymał z rąk wojewody łódzkiego symboliczny czek  
z przyznanym dofinansowaniem na kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej dla 
miejscowości Ligota. Środki pochodzą z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk wraz ze skarbnikiem gminy 
podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę  
(23 czerwca br.) na dofinansowanie budowy drogi gminnej 
w miejscowości Siemiechów, w kwocie 220.070 złotych. 
całkowity koszt zadania wyniesie ok. 650.000 złotych. 
Środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
województwa łódzkiego. 

Długość odcinka drogi wynosi ok. 1 km. W ramach przebudowy zo-
stanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa ła-
manego, o szerokości 4 m, utwardzone zostaną zjazdy na posesje oraz 
pobocza. Inwestycja zostanie wykonana i rozliczona do końca paździer-
nika br.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

droga w siemiechowie z doFinansowaniem

19 czerwca br. na terenie parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Widawie odbyła się już piąta 
edycja Widawskich Spotkań z Historią.

Wspólne odkrywanie historii rozpoczęło się od zwiedzania kościoła 
oraz przyklasztornych podziemi, na które zapraszał osobiście gospodarz  
ks. proboszcz Jarosław Leśniak. Głównym punktem wieczoru była in-
scenizacja historyczna  opowiadająca o losach Polaków podczas wojny 
polsko – bolszewickiej z lat 1919-1921. Rekonstruktorzy odtworzyli sce-

widawskie spotkanie z historią

ny z życia ludności cywilnej, jak również sceny batalistyczne, w których  
to żołnierz polski walczył o wolność i utrzymanie granic Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

W inscenizacji wzięli udział: Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy”, grupa teatralna ,,Tacy Sami” i PRZYJACIELE, Stowarzy-
szenie Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej.
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31 maja br. gmina Widawa podpisała z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi porozumienie w sprawie współpracy przy wdrażaniu 
Programu Priorytetowego „czyste Powietrze”.

czyste powietrze - punkt 
konsultacyJno-inFormacyJny

18 czerwca br. z udziałem wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego 
z końcem 2020 r. odcinka drogi osiedlowej w chociwiu. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy chociwia wraz 
z sołtysem i radą sołecką, radni Rady Gminy Widawa na czele z przewodniczącym Sławomirem Stępnikiem, wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk, pracownicy Urzędu Gminy Widawa.

chociw ŚwiĘtował z woJewodą

Długość przebudowanego odcinka to ok. 0,5 km. Koszt całkowi-
ty zadania wyniósł 1.125.035,35 złotych. Budowa drogi była możliwa 
dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwo-
cie 465.000 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową w dwóch warstwach 
o szerokości 5 m, na podbudowie z kruszywa łamanego, powstała kana-
lizacja deszczowa, wybudowano chodniki po dwóch stronach jezdni oraz 
wywyższone przejście dla pieszych. 

Podczas otwarcia wojewoda łódzki pogratulował mieszkańcom 
pięknej drogi i złożył życzenia dalszych sukcesów w pozyskiwaniu 
środków na tego typu inwestycje. Po oficjalnym przecięciu wstęgi 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły gości i mieszkańców na 
słodki poczęstunek.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
można uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym znajdującym 
się w Urzędzie Gminy Widawa.

Uwaga!
Ze względu na obostrzenia epidemiczne oraz duże zainteresowanie 

mieszkańców uzyskaniem dotacji z Programu „Czyste Powietrze”,  pro-
simy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie wizyt w punkcie konsul-
tacyjno-informacyjnym. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9–11, informacja telefoniczna: 43 655-75-50.

Uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu uła-
twienie mieszkańcom gminy Widawa aplikowanie o dofinansowanie 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przeszkolony 
pracownik udziela niezbędnych informacji na temat programu oraz ob-

sługuje wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy 
oraz o podwyższony poziom dofinansowania, uzyskiwania i rozliczania 
dofinansowania oraz kompletowania wymaganych dokumentów.

Wójt gminy Widawa informuje, że podczas obchodzonego 
corocznie w dniu 16 sierpnia odpustu parafialnego św. Rocha 
będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką 
„Johnson & Johnson”. 

Mobilny punkt szczepień zostanie usytuowany na ul. św. Rocha (par-
king na Starym Rynku obok kościoła św. Marcina) i będzie czynny w go-
dzinach od 9 do 14.

Z mobilnego punktu szczepień będą mogły skorzystać wszystkie za-
interesowane osoby bez konieczności wcześniejszego zapisu. 

W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do wyżej 
wymienionego punktu szczepień zapewniamy transport dla mieszkań-
ców gminy Widawa. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 
536-230-713. 

Pamiętajmy! Szczepimy się, bo chcemy wrócić do normalności.
Michał Włodarczyk 

 wójt gminy Widawa

szczepienia przeciw coVid-19
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Artysta znany też jest z wizyt w audycjach radiowych Wojciecha 
Manna, gdzie premierowo wykonuje nowy, ułożony parę godzin wcze-
śniej, utwór. Od 10 lat zamyka też piosenką „Z tyłu chmur” kolejne edy-
cje festiwalu Woodstock (obecnie Pol’and’rock). Jest też autorem (napi-
sanej wspólnie z Jakubem Jabłonką i Pawłem Łęczukiem) autobiografii 
„BUKARTYK – fatalny przykład dla młodzieży” (wydawnictwo BU-
KOWY LAS 2017).

24 czerwca Piotr Bukartyk wspólnie ze znakomitym gitarzystą 
Krzysztofem Kawałko przyjechał do Łaskiego Domu Kultury. Licznie 
zgromadzona w sali widowiskowej publiczność miała okazję poznać 
jego oryginalne i nietuzinkowe poczucie humoru. Pomiędzy utworami 
artysta serwował monologi jak z dobrego stand-up’u – pikantne, ale nie 
przekraczające granic dobrego smaku. 

W ramach trwającego prawie 2 godziny koncertu Piotr Bukartyk wy-
konał utwory z nowej płyty, jednak wracał też do starszych nagrań, ta-
kich jak choćby „Niestety trzeba mieć ambicję”, czy „Sznurek”. Wspól-
nie z Krzystofem Kawałko bisowali dwa razy, publiczność nie chciała 
wypuścić wykonawców ze sceny. 

Artysta jeszcze długo po koncercie podpisywał płyty i rozmawiał 
z fanami, to był kolejny udany, koncertowy wieczór w ŁDK.

Michał Jędrasik

piotr bukartyk w łdk
Piotr Bukartyk to artysta wymykający się jednoznacz-
nym klasyfikacjom. Znakomity autor i kompozytor  
z powodzeniem mieszający różne style. Nagrał dotąd 
11 płyt, z których ostatnia, zatytułowana „Być może  
to wszystko” spotkała się ze znakomitym przyjęciem 
krytyków muzycznych oraz słuchaczy.

Miło nam zatem poinformować, iż Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej uzyskało dotację 6 000 zł z programu Działaj Lokalnie w ramach 
przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowane-
go we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Razem” przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, na organizację trzech koncer-
tów muzyki klasycznej dla lokalnej społeczności. W ramach projektu 

łaskie nuty
Muzyka od najdawniejszych czasów odgrywa bardzo ważną 
rolę w życiu człowieka. Szczególnie muzyka poważna, która jest 
niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Bez wątpienia ma 
na nas doskonały wpływ, już od pierwszych dni życia. Potrafi 
wewnętrznie uspokoić, wprowadzić w dobry nastrój, szczególnie 
w tych niełatwych, pandemicznych czasach. Największym atutem 
słuchania koncertu muzyki poważnej jest możliwość usłyszenia 
kompozycji swojego ulubionego artysty na żywo. Ponadto, takie 
widowiska na ogół wprowadzają niepowtarzalny, magiczny 
nastrój do sali koncertowej. Dzięki temu, człowiek jest bogatszy 
o nowe doznania. 

„Łaskie nuty”, realizowanego we współpracy z Łaskim Domem Kul-
tury oraz rzymskokatolicką parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
i św. Michała Archanioła zostanie zaprezentowany wybrany dorobek 
dziedzictwa światowego, a w szczególności polskiego. Należy również 
dodać, iż zaproszeni artyści są związani z naszą miejscowością, osobi-
ście lub zawodowo.

Życie bez muzyki byłoby pomyłką - stwierdził Fryderyk Nietzsche, 
a zdaniem naukowców na pewno byłoby mniej zdrowe, mniej szczęśliwe 
i prawdopodobnie krótsze. W tę „krainę błogostanu” przeniósł nas w nie-
dzielę 11 lipca zespół „Andare Trio” w składzie Agata Piotrowska-Bar-
toszek (obój), Dorota Cegielska (fagot), Tomasz Bartoszek (fortepian). 
Artyści w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury zaprezentowali 
muzykę klasyczną z elementami jazzu, dostarczając zgormadzonej pu-
bliczności niezapomnianych przeżyć – od melancholii, zadumy poprzez 
uśmiech, radość, aż po euforię, wywołaną niesamowitą żywiołowością 
granych utworów. 

Po tak długiej koncertowej przerwie spowodowanej pandemią, 
z ogromną przyjemnością rozkoszowaliśmy się muzyką na żywo. Chcia-
łoby się powiedzieć ustami Fausta „CHWILO TRWAJ”…

Magdalena Binkowska
fot. Rafał Stasiak
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Minęło już ponad pół roku od pogrzebu 
mojego starszego Kolegi po piórze. Nigdy nie 
śmiałem nazywać się Jego przyjacielem, ale 
w ostatnich latach spotykaliśmy się często, roz-
mawiając zarówno o Łasku, jak i dziennikar-
stwie. Na utracie w cieniu owocowych drzew 
i kwiatów Eugeniusz chętnie wracał pamięcią 
do minionych lat, wspominał przyjaciół, choćby 
Ireneusza Olszewskiego, którego bardzo cenił.

Urodził się daleko od grodu nad Grabią, 
w Domaradzkiem, ale Łask stał się faktycznie 
Jego rodzinnym miastem. Był autorem pierw-
szego przewodnika turystycznego po Łasku, 
a także wspomnień o tym mieście od momen-
tu przyjazdu po zakończeniu wojny. Bardzo ce-
niłem sobie jego wspomnienia o powojennym 
grodzie nad Grabią, o ludziach, którzy przez 
dziesięciolecia nadawali ton życiu miasta.

Interesował się Łaskiem, a także Utratą, która 
stała się mu bliska. Znał tu setki ludzi, z wieloma 
się przyjaźnił, o wielu pisał na łamach „Panora-
my”. Utrata stała się jego azylem, miejscem gdzie 
wypoczywał i „ładował akumulatory”. Był nie-
zwykle życzliwy dla ludzi i wyrozumiały, choć 
dostrzegał ludzkie słabostki i wady. Jako dzien-
nikarz znał przecież życie niejako od podszewki.

Już jako młodzieniec związał się z niezwy-
kłą w tamtych czasach grupą poetycką „Gra-
bia’59” . Także Jego pasją stała się poezja, choć, 
jak opowiadał, dziennikarstwo było dla niego 
czymś bardziej interesującym, konkretnym, na-
macalnym. Świat poezji go frapował, rozwijał 

łask stał siĘ Jego rodzinnym miastem
Wspominając  pisarza  i  dziennikarza  Eugeniusza  Iwanickiego

Wciąż nie mogę się pogodzić z faktem, że nie ma już wśród nas znakomitego pisarza i dziennikarza związanego od dzieciństwa z Łaskiem, 
a szczególnie Utratą – Eugeniusza Iwanickiego. Zmarł 10 grudnia ubiegłego roku w wieku 87 lat. Z powodu pandemii nie odwiedzałem go 
w ubiegłym roku, ale rozmawiałem z jego małżonką o stanie zdrowia Eugeniusza. Niestety, ostatnie miesiące jego życia zapowiadały najgorsze…

Na 
wspólne zdJĘcie na... 30-lecie straŻy
Oficjalnie Łaska Straż Pożarna narodziła 
się stosunkowo późno, bo dopiero u progu 
XX wieku, podczas gdy wiele podobnych 
organizacji powstało znacznie wcześniej, 
np. w Piotrkowie – w 1878 r., Łodzi – 1876 r., 
Tomaszowie Mazowieckim – 1877 r., Pa-
bianicach – 1880 r. czy Rawie Mazowiec-
kiej – 1882 r. Zapewne strażacy znacznie 
wcześniej stworzyliby stowarzyszenie, gdy-
by nie przeszkody stawiane przez władze 
carskie. Ponieważ w mieście istniała już 
organizacja podległa burmistrzowi, mają-
ca na celu walkę z pożarami, władze uzna-
wały, że nie ma potrzeby tworzenia nowego 
stowarzyszenia tym bardziej, że w strażach 
ogniowych dostrzegano także niebezpiecz-
ny dla zaborcy „żywioł polski”.

Starania łaskich patriotów i społeczników 
trwały długo, ale ostatecznie w końcu 1900 
roku odbyło się pierwsze spotkanie organiza-
cyjne Łaskiej Straży Ogniowej, na którym wy-
brano władze z prezesem Marcelim Grassem 
na czele. 

Splot nieporozumień sprawił, że jednak za 
początek straży długo uznawano 1901 r., stąd 
uroczyste obchody 25-lecia właśnie w 1926 
roku czy 30-lecia - w 1931 roku.

Prezentowane zdjęcie pochodzi z kroniki 
straży i wykonane zostało w 1931 roku przed 
parkanem kolegiaty, a więc w sąsiedztwie 

strażnicy. Przedstawia druhów, łącznie z wła-
dzami i orkiestrą dętą. Wówczas straż cieszyła 
się dużym autorytetem i mimo sporych kłopo-
tów materialnych, rzutujących na wyposażenie 
jej w odpowiedni sprzęt i wyszkolenie druhów, 
mówiono wprost, że nareszcie pozwala miesz-
kańcom spać spokojnie…                         (Saw)

wyobraźnię, ale dziennikarstwo to było samo 
życie, które zawsze go niezwykle ciekawiło. 

Spotykał się z ludźmi z pierwszych stron 
gazet, ale pisał też reportaże o zwykłych roda-
kach. Chyba jako jedyny opisał kiedyś jednego 
z emigrantów ze Wschodu, przez lata pracujące-
go na Uniwersytecie Łódzkim, który nie potrafił 
się odnaleźć w Polsce i po powrocie do swojej 
ojczyny żył w wielkiej biedzie. Pisał też o zna-
komitym pilocie z Łasku, który cudem niemal 
przeżył zawał serca w kabinie odrzutowego my-
śliwca, a potem po skomplikowanej operacji 
przez lata odnosił sukcesy sportowe.

Opisywał też postać niezwykłego handlowca 
z Łasku Lecha Sosnowskiego, którego błyskotli-
wa kariera mogła doprowadzić go nawet do mini-
sterialnego fotela. Gdy cała Polska żyła zbrodnią 
„bestii z Piotrkowa”, który pozbawił życia kilku 
chłopców, Iwanicki napisał pierwszą książkę na 
temat zbrodniarza. Jako dziennikarz nie uciekał 
od trudnych tematów, a także zadawania niewy-
godnych pytań. Również filozoficzne rozważania 
były częścią jego twórczego życia. W wydanej 
w 2005 roku niezwykłej książce ze złotymi my-
ślami ludzi wielkiego serca i talentu pisał: „Naj-
bogatszy jest ten, kto słucha zwyczajnych ludzi”, 
a pochlebstwo nazywał zniewagą.

Był pisarzem niezwykle pracowitym i płod-
nym. Jeszcze długo będziemy odkrywać jego 
twórczość, także dotąd niepublikowaną. Dzięki 
życzliwości małżonki Heleny i córki Iwony „Pa-
norama” będzie sięgać do tej bogatej spuścizny.

Na zakończenie przypomnę, że E. Iwanic-
ki uhonorowany był wieloma odznaczeniami, 
medalami i dyplomami. W ostatnich latach 
mocno przeżywał fakt, że pamiętało o nim 
środowisko Sybiraków, cieszył się także, gdy 
miasto godnie uczciło Jego jubileusz 80-lecia, 
m.in. wydając książkę o Utracie, owej legen-
darnej Arkadii pisarza.

W lutym 1985 roku łaskowianin uhono-
rowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Nie obnosił się tym wy-
różnieniem. Na szczęście w rodzinnych pa-
miątkach zachowało się zdjęcie wyróżnionych.  
E. Iwanicki stoi skromnie z boku (pierwszy 
z lewej), obok niego znakomity pisarz i poeta 
Tadeusz Chróścielewski, a w środku - niezwy-
kle ceniony przez łodzian prezydent miasta  
Józef Niewiadomski.

(P)
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wielcy bezimienni? (10)

Jednak nie tylko dr Bal pozostawił wspa-
niałe wspomnienie. Kilku medyków angażo-
wało się w życie publiczne, prezesując straży 
ogniowej, inni udzielali się na polu charytatyw-
nym. Przetrwały tylko szczątkowe informacje 
na ten temat. Jednym z nich był Artur Balicki, 
lekarz weterynarii.

Należał do grona łaskiej inteligencji, co 
w tamtych latach oznaczało, że spoczywają 
na nim dodatkowe obowiązki, czyli coś wię-
cej, niż to wynikało z wykształcenia i pozycji 
społecznej. Gdy wybucha wojna, bez wahania 
staje w szeregu walczących z wrogiem i oku-
pantem. Ryzykuje, jak wielu jemu podobnych 
rodaków. Gdy zostaje aresztowany, nikogo nie 
zdradza, choć okupant stosuje tortury. Ginie 
śmiercią bohatera, choć przez dziesiątki lat nie 
wiadomo, gdzie pozbawiono go życia, gdzie 
znajdują się jego szczątki. Miejsce pochówku 
i symboliczna świeczka na grobie – to czysta 
iluzja w jego przypadku.

 Trzeba było żmudnych poszukiwań 
i weryfikacji źródeł, by z fragmenta-
rycznych informacji odtworzyć życiorys  
Artura Balickiego i przynajmniej w ten spo-

Artur Balicki

Obozowy akt zgonu A. Balickiego

Mały Łask miał szczęście do wielkich medyków. Było ich wielu. Pisałem 
kilkakrotnie o Tadeuszu Balu, człowieku przełomów i wielu epok, który potrafił 
zawsze służyć swojemu krajowi i nawet w ponurych latach okupacji niemieckiej 
(1939-1945), narażając życie, ratował Polaków, ludzi podziemia.

sób spłacić dług człowiekowi, który zginął  
za ojczyznę. 

Nawet data urodzenia nie jest dziś precy-
zyjna. Urodził się 22 stycznia 1900 roku, choć 
niektóre źródła podają datę 14 lutego. Na świat 
przyszedł w Winistyńcach, w woj. tarnopol-
skim, w rodzinie Jana i Heleny z domu Eckert. 
Studiuje w Akademii Medycznej Weterynaryj-
nej we Lwowie i w grudniu 1926 roku uzyskuje 
dyplom lekarza weterynarii. W Łasku zostaje 
powiatowym lekarzem weterynarii.

Gdy we wrześniu 1939 roku do Łasku wkra-
czają hitlerowcy, por. rezerwy A. Balicki trafia 
na listę wrogów III Rzeszy. Prawdopodobnie 
10 listopada jako jeden z zakładników (Niem-
cy obawiają się manifestacji patriotycznych 
z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości) po raz pierwszy zostaje aresztowa-
ny. Więziony jest w Pabianicach, potem trafia  
do obozu przy ul. Liściastej na Radogoszczu.

Hitlerowcy jeszcze zachowują pozory przy-
zwoitości. Doktor zostaje zwolniony i wraca do 
Łasku. Zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
jest pod obserwacją i angażuje się w działalność 
konspiracyjną. Jest wśród twórców ZWZ-AK, 

znany jako „Oskar” i „Tur”. Zawód 
lekarza weterynarii pozwala mu po-
ruszać się swobodnie po powiecie, 
co wykorzystuje jako inspektor re-
jonu Łask. W jego mieszkaniu przez 
pewien okres znajduje się punkt kon-
taktowy oraz tajna drukarnia.

Łascy konspiratorzy nie mają 
łatwego życia. Miejscowi Niem-
cy śledzą ich każdy krok, hitle-
rowcy także nie tracą czasu roz-
pracowując polskie podziemie. 
2 marca 1942 roku Doktor po-
wtórnie zostaje aresztowany, 
tym razem wraz z żoną. W osła-
wionym łódzkim więzieniu przy  
ul. Sterlinga jest brutalnie przesłu-
chiwany. Niemcy chcą znać nazwi-
ska konspiratorów, ich pseudonimy, 
adresy. Balicki nikogo nie „sypie”. 

Taka postawa więźnia oznacza 
jedno – śmierć. Prawdopodobnie 
w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach trafia potem na odtwarza-
ną listę tzw. 100 rozstrzelanych 
w Zgierzu w dniu 20 marca 1941 
roku. To błąd, który naprawiony 
zostanie dopiero po kilkudziesię-
ciu latach, gdy udaje się dotrzeć 
do oryginalnych akt obozowych 
Auschwitz. Dziennikarzowi „Pa-
noramy” wyjaśnia to dr Wojciech 
Płosa, kierownik Archiwum Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu:

„W zachowanych dokumen-
tach obozowych jest wymieniony 

tylko jeden więzień o imieniu i nazwisku Ar-
tur Balicki. Jest to Pan Artur Balicki, urodzony  
14 lutego 1900 roku, który w KL Auschwitz 
miał numer obozowy 64345. Oznacza to, że Pan  
Artur Balicki został przywieziony do KL Auschwitz  
18 września 1942 roku w transporcie zbiorowym 
(brak informacji o tym, skąd ten transport przybył). 
W transporcie tym znajdowało się 85 mężczyzn 
i 31 kobiet. Mężczyźni otrzymali w KL Auschwitz 
numery obozowe od 64311 do 64395, a kobiety od 
19949 do 19979. Pan Artur Balicki zginął w KL 
Auschwitz 10 października 1942 roku”.

Według „skrupulatnej” niemieckiej admi-
nistracji obozu, która wystawiła sztampowy akt 
zgonu, medyk zmarł na ostry katar/nieżyt żo-
łądkowo-jelitowy. Ta przyczyna to fikcja, a po-
twierdza to dr W. Płosa: „przyczyny śmierci 
podawane w aktach zgonu więźniów są z regu-
ły fałszywe. Wiemy to dzięki powojennym re-
lacjom i wspomnieniom tych więźniów, którzy 
byli zatrudnieni w biurach obozowych i praco-
wali przy wypisywaniu aktów zgonu. Podkreśla-
li oni, że posługiwali się przygotowanymi przez 
esesmanów wykazami z nazwami chorób w ję-
zyku niemieckim lub po łacinie i wpisywali te 
nazwy dowolnie w miejscu, gdzie w akcie zgo-
nu podana jest przyczyna śmierci”. 

Jak wyglądały ostatnie miesiące życia dok-
tora Balickiego? Niewiele wiemy na ten temat, 
według doc. S. Jakubowskiego, autora szersze-
go biogramu Doktora, więzień był torturowany 
przez 7 miesięcy, ciężko chorego przewiezio-
no do Oświęcimia, gdzie miał umrzeć na ty-
fus plamisty 10 października 1942 r. To wyni-
ka z akt Archiwum w Bad Arolsen, które, jak 
widać, powielają informacje za dokumentami 
obozowymi. Doktor umiera rzekomo o godz. 
9.05, co również nie musi być zgodne z praw-
dą. Z zachowanych zapisków nie wynika,  
co stało się z ciałem Doktora. Nie spoczywa on 
więc na łaskim cmentarzu, choć ma tam sym-
boliczną tablicę pamiątkową.

Stanisław Barcz
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Od 1 lipca br. nowy obowiązek

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności, od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca 
budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (cEEB).

W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym 
na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z sektora bytowo-komu-
nalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, nie-
sprawnych kotłów, tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza 
szkodliwych dla zdrowia substancji. 

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie 
i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli 
i poprawy jakości powietrza. Aby to osiągnąć, kluczowe jest pozyska-
nie rzetelnych i weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy 
używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie 
tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań 
mających na celu poprawę jakości powietrza. Dlatego utworzona zosta-
ła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do której będą 
wprowadzane składane deklaracje.

Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie 
miał 12 miesięcy na zgłoszenie pieca, natomiast dla nowo powstałych 
budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje można składać:
1)  w formie elektronicznej, czyli przez internet, przy użyciu profilu za-

ufanego albo dowodu elektronicznego
2)  w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać li-

stem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła 

ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania pa-
liw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach.

zgłoŚ  swóJ  p i ec
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przewiduje się mechanizmy 

kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym poda-
wanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynno-
ści dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania da-
nych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, 
a więc będą to:
1)  przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane 
dalej jako: POŚ) w zakresie
a)  źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 

1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 
ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 
ust. 1 POŚ

b)  spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa 
w art. 96 ust. 1 POŚ

c)  uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której 
mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

2)  przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach w zakresie:
a)  gospodarowania odpadami komunalnymi;
b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

3)  przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsię-
biorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców

4)  przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 
lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

5)  usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalino-
wych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Wzory deklaracji znajdują się na stronie internetowej www.lask.pl

Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 32. Bazy Lotniczej w Łasku 
zorganizowało IV Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki. Tym 
razem turyści gościli w Kolumnie. To stąd wyruszyły dwa rajdy. 

Pieszy prowadzony przez Wojciecha Pardałę wiódł malowniczymi 
uliczkami dzielnicy Kolumna, gdzie prowadzący opowiadał barwną jej 
historię. 

Rajd rowerowy był prowadzony przez Szymona Łubisza. Trasa prze-
biegała rowerowym szlakiem osad młyńskich. Podczas rajdu liczne po-
stoje obfitowały w ciekawe pogadanki. Jak zawsze mogliśmy liczyć na 
regionalistę i krajoznawcę Janusza Ziarnika, który opowiedział kilka cie-
kawostek na temat młyna w Talarze. 

W ramach imprezy odbył się spływ kajakowy rzeką Grabią z Ldzania 
do Kolumny, który prowadził Piotr Pawlikiewicz. Po skończonych raj-
dach wszyscy spotkali się na wspólnym ognisku na plaży „Pod Bykiem”. 
W imprezie uczestniczyło 150 osób. Miło było nam gościć przyjezdnych 
z Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Sieradza, Zduńskiej Woli, Bełchatowa, 
Pabianic. Cieszymy się, że impreza ma zasięg ponadregionalny. Zapra-
szamy do krótkiej fotorelacji.

Impreza była dotowana przez gminę Łask.

Fotoreportaż: patrz str. 28

iV dzień podróŻnika im. tomasza dronki
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Jubileuszowa V edycja Biegu Leśnego skłania do przypomnienia,  
że budowane przez lata wydarzenie sportowe na początku swej dro-
gi było odpowiedzią na potrzebę pomocy charytatywnej. Spontaniczne 
pełne entuzjazmu uczestników, organizowane wydarzenia 3 marszobie-
gów gromadziły wszystkich tych, którzy poprzez swój udział pomagali 
w zbiórce środków na rehabilitację dla Sławka Akimowa, mieszkańca 
Teodorów. Sławek uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na rowerze pod-
czas treningu do zawodów kolarskich Jastrzębi Łaskich w 2014 roku. Po-
mysłodawcą marszobiegów był prezes Stowarzyszenia Akcja dla Kolar-
stwa zmarły 8 marca br. Andrzej Syska. Andrzeju, dziękujemy, bo dzięki 
tej pomocy Sławek jest z nami! 

Wykorzystanie wielkiego entuzjazmu uczestników do aktywnego 
spędzania czasu na łonie przyrody przyczyniło się do zmiany formuły 
wydarzenia z charytatywnej na rekreacyjną i sportową. Rywalizacja bie-
gowa na niespotykanie urozmaiconych terenach leśnych Nadleśnictwa 
Kolumna stała się faktem. Otwartość i wsparcie poprzedniego nadle-
śniczego Adama Pewniaka i obecnego Marcina Króla doprowadziły do 
wyznaczenia i oznakowania stałych tras biegowych 5/10 km, z których 
można korzystać bez obawy zgubienia się w lesie.

Tegoroczna edycja zgromadziła kilkuset uczestników i około 150 
dzieci do Biegu Rodzinnego. Atmosfera przed biegami - jak zwykle pod-
niosła, pełna radości i uśmiechu. Dla mieszkańców Teodorów to wiel-
kie coroczne święto pomimo kilkugodzinnych utrudnień i ogromnej 
liczby gości. Jesteśmy otwarci i każdego chcemy ugościć najlepiej jak 
potrafimy. Panie z KGW Teodory przygotowały słodkie wypieki, które 
cieszyły się ogromnym wzięciem. Na zawodników czekały grillowane 

tu warto być – teodory, bieg leŚny
Kilka miesięcy wcześniej w kalendarzu miłośnika biegania, niedziela 4 lipca br. została zarezerwowana 
na spotkanie ze znajomymi w otoczeniu teodorskich lasów, by mieć okazję do wspólnej rywalizacji   
w organizowanych biegach na 5 i 10 km oraz marszu 5 km nordic walking.

kiełbaski w ramach pakietu startowego serwowane przez organizatora 
Rajsport Active. Na trasach w lesie w punktach kontrolnych byli rozsta-
wieni przeszkoleni druhowie OSP Teodory, w celu udzielania pierwszej 
pomocy lub wezwania transportu Straży Leśnej czy mobilnego ambulan-
su ratowniczego.

Rozgrzewka dla najmłodszych w strugach przelotnego deszczu i sam 
Bieg Rodzinny na 800 metrów to niecodzienne pełne emocji wydarzenie 
nagrodzone medalem z wizerunkiem mieszkańca lasu - wilka. Co dzie-
ciom sprawiło radość, to rodzicom przyniosło dumę!

Duże emocje wśród dorosłych to bieg na 5 km i marsz 5 km nordic 
walking. Największym hitem jest bieg główny na 10 km. W tym roku 
zalicza się do klasyfikacji jako jeden z ośmiu biegów o puchar marszałka 
woj. łódzkiego. Trzeba być, żeby powalczyć, a wśród samych biegaczy 
bieg ten jest uznany za jeden z najtrudniejszych biegów przełajowych 
w centrum kraju - niewątpliwie powód do dumy. To sprawia, że ranga 
wydarzenia z roku na rok rośnie!

Na uczestników poszczególnych biegów czekały ręcznie wykona-
ne w pracowni artystycznej Art-Mess unikatowe ceramiczne medale. 
Ogromnie dziękuję gminie Łask i powiatowi łaskiemu, Nadleśnictwu 
Kolumna, Rajsport Active, Kolumna Park, Soligrano, KGW Teodo-
ry, OSP Teodory, OSP Gucin, OSP Sędziejowice, WSNS Nasze Spra-
wy, NSP Teodory, Tabor Janeczek i wszystkim, którzy wspierają i mają 
w sercu dobro tego corocznego sportowego wydarzenia.

Sławomir Sobór 
sołtys sołectwa Teodory

Fotoreportaż: patrz str. 27

„RÓŻA W HAIKU” – ogólnopolski konkurs poetyki ogłoszony 
przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego 
i Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży rozstrzygnięty! 

 - To była już V edycja. Jest nam bardzo miło, że ten konkurs cieszy 
się tak dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy przepiękne haiku. Jury 
miało nie lada kłopot podczas wyboru laureatów. Postanowiliśmy także 
przyznać kilka wyróżnień. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratu-
lujemy zwycięzcom! – mówi dyrektor biblioteki i zarazem inicjatorka 
konkursu, Bożena Trocka-Dąbrowa. 

Za napisanie najpiękniejszych wierszy w stylu haiku uhonorowano 
następujących autorów: I miejsce – Robert Łagodziński (Łódź), II miej-
sce – Tadeusz Charmuszko (Suwałki), III miejsce – Aleksandra Słup-
czyńska-Ciepła (Łódź). Przyznano także wyróżnienia dla Anny Ma-
rii Kobylińskiej (Warszawa), Henryka Czempiela (Strzelce Opolskie), 
Anny Trybek (Krasocin) i Marty Ziętali (Łask). W imieniu własnym oraz 
patrona konkursu - burmistrza Łasku, gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i zapraszamy po odbiór nagród!

Przypominamy także o trwającym do końca sierpnia konkursie: 
„Pocztówka z wakacji”. Nagrodą główną jest sesja fotograficzna warto-
ści 400 zł. Zapraszamy także do odwiedzenia „Galerii pod Korabiem”, 
w której prezentujemy wystawę pt. „Kolumna w fotografii Marcina Dy-
balskiego” oraz do Muzeum Historii Łasku na wystawę zatytułowaną: 
„Modne panie i panowie, czyli jak ubierali się łaskowianie”.

W Filii dla dzieci także sporo atrakcji! Trwa konkurs „Wakacyjne 
Bingo Książkowe”, w którym zbiera się pieczątki za każdą książkę wy-
pożyczoną w odpowiedniej kategorii. Zapraszamy także do zapisów na 

wakacyJne atrakcJe w bibliotece
„Aktywne Wakacje 2021”. Kreatywnie i wesoło zagospodarujemy wolny 
czas dzieciom, które spędzają sierpień w domach.

Przez całe wakacje bezpłatnie dostępne są dla Czytelników gry plan-
szowe, audiobooki i kreatywne książki do twórczych prac w domu.

Informujemy ponownie o działającej w naszej bibliotece wypoży-
czalni odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych 
lub słabowidzących. Mamy ponad 200 książek mówionych, z których 
mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku i nie tylko. Serdecznie za-
praszamy – by czytanie stało się łatwiejsze!

Więcej informacji telefonicznie, na miejscu lub na naszym FB.
Magdalena Płosa
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1. 77. rocznica Powstania 

Warszawskiego 
1, godz. 17 Kolumna, plac 

Szarych Szeregów 
gmina Łask 

2. Piknik Rodzinny  1, godz. 17.30 Kolumna, plac 
Szarych Szeregów 

gmina Łask 

3. Kreatywne poniedziałki, czyli 
„coś z niczego” - zajęcia 
plastyczne 

2, 9, 16, 23, 30 
godz. 10-13 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

4. Wtorki z teatrzykiem 
Kamishibai 
 

3, 10, 24   
godz. 10-13 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

5. „Tym się ozdobimy, co sami 
zrobimy” – kreatywne zajęcia 
tworzenia biżuterii z muliny, 
sznurka 

3 
godz.10-13 

Filia we 
Wrzeszczewicach 
 

BP w Łasku 

6. Warsztaty modeliny 
 

4, 11, 18, 25  
godz. 10-13 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

7. „Formowanie przez działanie” – 
zajęcia edukacyjno-plastyczne 

4 
godz. 10-13 

Filia we 
Wrzeszczewicach 
 

BP w Łasku 

8. Wycieczka do Skansenu 
Lokomotyw w Karsznicach 

5 Skansen 
Lokomotyw  
w Karsznicach  

BP w Łasku 

9. Ręczne robótki - zabawa z 
drutami – zajęcia manualne 
 

5 
godz. 10-13 
 

Filia we 
Wrzeszczewicach 
 

BP w Łasku 

10. Koralikowy zawrót głowy 
 

6, 20, 27   
godz. 10-13 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

11. Koncert z cyklu „Łaskie nuty”  8  
godz. 19 

sala ŁDK Towarzystwo 
Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej 

12. „Każdy może być artystą” – 
wakacyjne warsztaty plastyczne 

9, 10   
godz. 14-17 

Filia w Bałuczu BP w Łasku 

13. „Mój przyjaciel - Pies” – 
zajęcia edukacyjno–plastyczne 
 

10 
godz. 10-13 
 

Filia we 
Wrzeszczewicach 

BP w Łasku 

14. „Ręczne robótki z włóczki, 
czyli kształtowanie 
umiejętności manualnych”  

11, 16 
godz. 14-17 

Filia w Bałuczu BP w Łasku 

15. Kolorowe plecionki 
 

12, 19   
godz. 10–13 

BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

16. Podsumowanie Aktywnych 
Wakacji we Wrzeszczewicach-
piknik 

12 
godz. 10-13 

Filia we 
Wrzeszczewicach 
 

BP w Łasku 

17. Kinoino – wycieczka do kina  
w Łasku 

13 ŁDK BP w Łasku 

18. Quest – gra terenowa, 
wycieczka po Łasku 

17 Łask BP w Łasku 

19. „Zakręcone włóczykije” – 
poznajemy zagadnienia  
z zakresu flory i fauny 

17  
godz. 14-17 

Filia w Bałuczu BP w Łasku 

20. Podsumowanie Aktywnych 
Wakacji w Bałuczu-pieczenie 
ciasteczek 

18  
godz. 14-17 

Filia w Bałuczu BP w Łasku 

21. Kino na leżakach – film  
pt. „Kogel Mogel 3” 

24, godz. 20.30 plac 11 Listopada gmina Łask 

22. Wycieczka do 32. Bazy 
Lotniczej w Łasku  

26 32. BLT w Łasku BP w Łasku 

23. Zakończenie Aktywnych 
Wakacji – poczęstunek, 
wręczenie dyplomów  
i  drobnych upominków 

31 BP w Łasku, Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku 

24. Piknik na pożegnanie wakacji – 
impreza plenerowa  

31  
godz. 15-19 

ogród ŁDK ŁDK 

25. Gry i zabawy w plenerze  sierpień  
w godzinach pracy 
filii bibliotecznej 
w Bałuczu 

Filia w Bałuczu BP w Łasku 

26. Wakacje z Filią biblioteczną w 
Kolumnie: „Wakacyjne 
pakieciki”, „Gramy bez prądu” 
- wakacyjne planszogranie, 
„Audiobooki na wakacjach”  

sierpień  
w godzinach pracy 
filii bibliotecznej  
w Kolumnie 

Filia w Kolumnie 
 

BP w Łasku 

27. Gry planszowe i plenerowe 
 

sierpień  
w godzinach 
otwarcia filii 
bibliotecznej 
we Wrzeszczewicach 

Filia we 
Wrzeszczewicach 
 

BP w Łasku 

 
 

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce  Organizator 

1. Turnieje wakacyjne w piłkę 
nożną, streetballu  i siatkówce 
plażowej    

sierpień Orlik  
w Łasku  
i Kolumnie 

CSiR w Łasku 

2. Boisko Orlik  w Łasku  
i Kolumnie  

poniedziałek – piątek  
w godz.  13-21, sobota  
i niedziela 12-20 

Boisko Orlik 
Łask  
i Kolumna 

CSiR w Łasku 

3. Pływalnia kryta w Łasku 
czynna całe wakacje  

poniedziałek - piątek  
w godz. 1 -21,  sobota  
i niedziela w godz. 9-16 

Pływalnia 
kryta  
w Łasku 

CSiR w Łasku 

4. Kąpielisko miejskie na zalewie 
nadzorowane przez 
ratowników WOPR 

do 29 sierpnia 2021 r. 
codziennie w godz. od 
11 do 18 

Kąpielisko 
miejskie 
Łask  

CSiR w Łasku 
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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)

sportowe

Ważniejsze imprezy w sierpniu
kulturalne

Przypominamy i ostrzegamy za policjanta-
mi: oszuści nie wyjechali na urlopy, wprost 
przeciwnie – właśnie teraz uaktywniają się, 
korzystając z naszego wakacyjnego rozluź-
nienia i nieuwagi. I stosują coraz bardziej 
wyrafinowane metody, by pozbawić nas 
oszczędności, niejednokrotnie gromadzo-
nych przez całe życie.

Przede wszystkim zachowajmy czujność i nie 
wpuszczajmy do mieszkania obcych, którzy mogą 
się podawać za listonosza, elektryka czy kuriera. 
Jeśli już kogoś  nieostrożnie wpuścimy, nie dajmy 
się zmanipulować, by złodziej mógł np. okraść nas, 
gdy będziemy mu robić herbatę. To stare sposo-
by złodziei – chcą odwrócić naszą uwagę i robią 
wszystko, by mogli zrealizować swój złodziejski 
cel. Zwracajmy też uwagę na ludzi obserwujących 
nasze domostwa.

Policjanci także przypominają, że oszuści 
grają na ludzkich uczuciach. Zdobywają zaufanie 
osób, zaprzyjaźniają się z nimi, poznają ich co-
dzienne życie i ich słabostki. Potem pilnie proszą 
o pieniądze lub zwyczajnie okradają ludzi. Pozory 
i sztuczna życzliwość okazuje się potem grą, na 
którą daliśmy się nabrać.

Nie dajmy się też nabrać na łzawe, a niekie-
dy bardzo wymyślne historie. Oszust podaje się 
za lekarza pracującego w Syrii lub Iraku, za żoł-
nierza będącego na misji, za inżyniera pracujące-
go na platformie wiertniczej czy naftowej i infor-
muje nas, że nagle potrzebuje gotówki, a wkrót-
ce zwróci nam pieniążki. Jeśli damy się nabrać, 
pożegnamy się z naszymi oszczędnościami i nie 
zobaczymy już nie tylko naszych pieniędzy, ale 
i złodzieja. Możemy tylko zawiadomić o oszuście 
policjantów…

Nie dajmy się też nabrać na wakacyjną miłość. 
Wielu oszustów, jak choćby szeroko niegdyś opi-
sywany Kalibabka z Dziwnowa, rozkochują kobie-
ty, wkradają się w ich łaski i do alkowy, by potem 
zniknąć z gotówką czy biżuterią. Wakacyjna mi-
łość może się skończyć zimnym prysznicem i bo-
lesnym otrzeźwieniem…

(P)

oszuŚci nie 
wyJechali 
na wakacJe

Fale upałów przetoczyły się w tym miesiącu 
przez Polskę. Żar z nieba utrudniał życie nie tylko 
mieszkańcom, ale także ich czworonożnym przy-
jaciołom. Gmina Łask zadbała o naszych „braci 
mniejszych” montując poidełka dla psów. 

Poidełka stanęły przed Urzędem Miejskim  
w Łasku oraz przed Muzeum Historii Łasku. 
Można je łatwo rozpoznać dzięki blaszanej figur-
ce psa pilnującego miski. Specjalne otwory umoż-
liwiają przywiązanie smyczy.

poidełka dla psów
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Drewniany kościółek św. Ducha (widok od strony zachodniej) 
na fotografii sprzed 39 lat (1982 r.). W tym czasie budynek 
wyłączony był z użytkowania ze względu na bardzo zły stan 
techniczny. W 1989 roku, dzięki staraniom proboszcza kolegiaty 
ks. kanonika Henryka Koźmińskiego, drewniana świątynia stała 
się kościołem filialnym kolegiaty. 

Rok później powstał Społeczny Komitet Odnowy Kościoła, który 
przez kilka lat finansował i realizował prace remontowe. Na mocy poro-
zumienia w 1994 roku parafia wojskowa przejęła kościółek w użytkowa-
nie, a w następnym roku, mimo wciąż trwającego remontu, odprawiona 
została pierwsza msza. 

Dziś kościółek funkcjonuje nie tylko jako piękny zabytek architek-
toniczny z 1666 roku. Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa pw. Ducha 
Świętego w Łasku spełnia swoje zadanie przyciągając nowych wiernych.

L. Olszewska
MHŁ

tu warto być – teodory, bieg leŚny



 

IV DZIEŃ PODRÓŻNIKA im. TOMASZA DRONKI


