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Nie był formalnie dowódcą 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku,  
ale pełnił stosunkowo długo obowiązki 
szefa i to w bardzo trudnym oraz praco-
witym okresie, by zasłużyć na szczególne 
uznanie. 7 września br. w obecności pod-
oddziałów pożegnano zastępcę dowódcy 
ppłk. Roberta Gurzędę, który otrzymał 
awans na wyższe stanowisko służbowe 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

W  Inspektoracie  MON  ds.  Bezpieczeń-
stwa  Lotów  będzie  zastępcą  szefa.  Podczas 
wspomnianej  uroczystości  dowódca  32.  BLT 
płk  pil.  Tomasz  Jatczak  podziękował  mu  
za służbę i wkład we wzorowe dowodzenie jed-
nostką, w tym organizację PKW w Kuwejcie,  
co potwierdziło uhonorowanie Bazy Błękitny-
mi Skrzydłami 2018.

Ppłk R. Gurzęda jest absolwentem Wojsko-
wej  Akademii  Technicznej  (1990),  po  ukoń-
czeniu  tej  uczelni  pełnił  obowiązki  dowód-
cy  klucza  eksploatacji  uzbrojenia  lotniczego  
w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznaw-
czego,  a  następnie  szefa  uzbrojenia  w  bata-
lionie  zaopatrzenia  7  Pułku.  Po  ukończeniu 
studiów  informatycznych  na  Uniwersytecie 
im. Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  (1999) 
pracował na wielu odpowiedzialnych stanowi-
skach, m.in. w 22. Bazie Lotnictwa Taktyczne-
go. Od października 2015  r. pełnił obowiązki 
zastępcy dowódcy 32. BLT, a od połowy maja 
2016 r. – obowiązki dowódcy w Bazie.

(PO)

AWANS 
I POŻEGNANIE

Bibliotek Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Filie 
w Bałuczu i Wrzeszczewicach, wzorem lat ubiegłych, dołączyły  
do kolejnej edycji Narodowego Czytania, którego lekturą była 
powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. 

NArOdOwE CzytANIE 

Czytelnicy  ochoczo  przystąpili  do  odczytywania  poszczególnych 
fragmentów dzieła, identyfikując się z atmosferą polityczno-gospodarczą 
i  nastrojami  społecznymi początków XX wieku. W akcji wzięło udział  
ok. 80 osób. Przeczytano 2 rozdziały części I „Przedwiośnia” oraz 2 koń-
cowe rozdziały części III. Nie zawiedli również czytelnicy Filii bibliotecz-
nej w Kolumnie, tam udało się przeczytać łącznie aż 126 stron powieści.  
Czytano w grupie, indywidualnie, po kilka lub kilkanaście stron, raz gło-
śno, raz po cichu. 

Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie jest jedną z ważniejszych akcji 
integrujących różne grupy czytelnicze w aspekcie zawodowym i pokole-
niowym. To także wielka okazja do kontaktu z klasyką literatury polskiej. 

W Łasku Narodowe Czytanie odbędzie się 26 października br. w Bi-
bliotece Publicznej. Zostanie ono połączone z otwarciem wystawy w Ga-
lerii pod Korabiem z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi łaskiej.

        A.W.
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W tegorocznych wyborach samorządowych czeka nas sporo nowości 
wynikających ze zmiany przepisów prawa. Jak się okazało, wybory do rad 
gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców przeprowadzane w 2014 r. 
w okręgach jednomandatowych były krótkim doświadczeniem. Jednostki 
tego typu, a zatem i gmina Łask, wracają do systemu wyborczego sprzed 
roku 2014, czyli do wyborów proporcjonalnych. Wyborcy będą głosować 
na wybraną listę kandydatów (aby głos był ważny należy wybrać tylko jed-
ną listę), stawiając znak X w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów 
z tej listy, przez co wskazywać będą pierwszeństwo do uzyskania mandatu 
radnego. Dodatkowo w podziale mandatów będą mogły uczestniczyć tylko 
listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których w skali gminy 
oddano co najmniej 5% ważnych głosów.

Gmina  Łask  została  ponownie  podzielona  na  3  wielomandatowe 
okręgi wyborcze  (w  2014  r. wybieraliśmy  radnych w  21  okręgach  jed-
nomandatowych), w zasadzie o takim zasięgu terytorialnym jak podczas 

21 PAźdzIErNIkA br.  – wybOry sAmOrządOwE

Prezentację gminy Łask tym razem wspierała Biblioteka Publiczna 
oraz Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”.

Czy tegoroczny „MIXER” spełnił oczekiwania tych, którzy kocha-
ją Łódź i region? W części tak, bo samorząd województwa zafundował 

mIXEr rEGIONALNy I my
Dwudniowa promocja województwa łódzkiego na ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi (8-9 wrzesnia br.) to znakomita 
okazja do zaprezentowania się wielu powiatów, miast, 
stowarzyszeń i zespołów artystycznych. Tegoroczna 
piętnasta już edycja stawiała akcent na weekendowy 
wypoczynek, bo też chcemy relaksować się zdrowo 
i ciekawie, a Łódzkie dostarcza ku temu sporo okazji.

16 listopada br. kończy się 4-letnia kadencja obecnych organów samorządowych. W związku z tym prezes Rady Ministrów 
rozporządzeniem z 13 sierpnia 2018 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, 
burmistrzów, prezydentów i wyznaczył ich datę na 21 października 2018 r. 

wyborów  samorządowych w 2010  r.,  tj.: Okręg nr 1  –  tzw.  stary Łask 
(do  al. Niepodległości)  oraz  część  os. Batorego  –  od  strony  ul.  9 Maja 
i Spółdzielczej, z którego mieszkańcy wybiorą 7 swoich reprezentantów 
do rady miejskiej spośród 51 zarejestrowanych kandydatów na radnych, 
Okręg nr 2 – pozostała część os. Batorego, os. Przylesie oraz dzielnica 
Kolumna  –  6  radnych  spośród  44  kandydatów  oraz Okręg nr 3 obej-
mujący całą wiejską część naszej gminy – 8 radnych spośród 56 kandy-
datów do  rady miejskiej. Kandydaci  na  radnych  zostali  zgłoszeni  przez  
6  komitetów  wyborczych. Wyborcy  będą  obsługiwani  przez  17  obwo-
dowych komisji wyborczych, a pacjenci przebywający w dniu głosowa-
nia w szpitalu w Łasku przez specjalnie powołaną do tego celu komisję 
zlokalizowaną  na  terenie  tej  placówki.  Szczegółową  informację  o  gra-
nicach  obwodów  i  głosowania  i  siedzibach  komisji  wyborczych  wła-
ściwych  dla  miejsca  zamieszkania  znajdą  Państwo  na  obwieszczeniu  
burmistrza Łasku z dnia 14.09.2018 r. (str. 6). Zachęcam do zapoznania się  5

5

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu Dyrektorom oraz wszystkim Nauczycielom 
szkół i przedszkoli z gminy Łask najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym dniu życzymy wiele 
zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 
pomyślności w życiu osobistym. Składamy również podziękowania za trud, pasję i zaangażowanie. 
Liczymy, że cały rok szkolny 2018/2019 przyniesie wiele wspaniałych dni oraz trwałą wdzięczność 

uczniów i ich rodziców.
 Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                           Burmistrz Łasku
                             Robert Bartosik                                           Gabriel Szkudlarek

mieszkańcom sporo ciekawych występów artystycznych, promując nie 
tylko  renomowanych artystów,  ale  i  twórców  ludowych,  a  szczególnie 
kapele  folklorystyczne. Te ostatnie  słuchano  i oglądano chętnie, nawet 
gdy w sobotnie popołudnie deszcz przegonił sporo publiczności.

Łask  i  powiat  zaprezentowano  tym  razem  na  kilku  stoiskach.  
Jak  zwykle  furorę  robiły miody  z  prywatnych  pasiek,  a  także wyroby 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, wszak różnorodne napoje mleczne 
i sery oraz twarogi mają tutaj dobrą opinię. Ze swoimi wyrobami kosme-
tycznymi przebija się też coraz skuteczniej łaska firma „Over Cosmetics” 
oferująca znakomite balsamy do ciała, m.in. antycellulitowy wygładza-
jący, kremy do rąk  i   pięt, a  także kosmetyki na bazie wody  termalnej 
z Uniejowa. Swój dorobek prezentowała również m.in. znana nie tylko 
w Łasku „Szuflandia”.

Panu

Krzysztofowi Hadrysiakowi
Inspektorowi w Urzędzie Gminy 

Sędziejowice

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Sędziejowice 
oraz pracownicy Urzędu Gminy 
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Z dniem 31.08.2018 r. wymienieni dyrektorzy zakończyli sprawowa-
nie funkcji dyrektora: 

Tomasz Tkaczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Okupie - funkcję pełnił przez 24 lata (w okresie od 1.12.1994 r. 
do 31.08.2018 r.) 

Iwona Czyżyk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku - 
obowiązki dyrektora sprawowała przez 20 lat (w okresie od 1.09.1998 r. 
do 31.08.2018 r.)

Jolanta Wilczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Łasku – zarządzała szkołą przez 10 lat (w okresie od 
1.09.2008 r. do 31.08.2018 r.)

Violetta Dygasińska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku – funkcję dyrektora gimnazjum 
sprawowała przez 5 lat (w okresie od 21.01.2013 r. do 31.08.2018 r.)

zmIANy w OśwIACIE

Anna Mizera –  dyrektor  Przedszkola  Publicznego  nr  3  im.  „Mi-
siaczek” w Łasku –  zarządzała przedszkolem przez 5  lat  (w okresie od 
1.09.2013 r. do 31.08.2018 r.). 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla wielu dyrektorów 
placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Łask 
było wyjątkowym momentem w życiu zawodowym.

 A ŁASK?
Łask może być przykładem pozytywnym. 

Nigdy  nie  budowaliśmy  politycznych murów, 
współpracujemy  z  każdym  kto  chce  współ-
pracować. Zawsze szanowaliśmy werdykt wy-
borców, bo przecież o składzie organów samo-
rządowych  decydują  mieszkańcy  posiadający 
czynne  prawo wyborcze. Ale  nie  jest  też  tak,  
że  co  burmistrz  przedstawi Rada Miejska  ak-
ceptuje.  Często  w  trakcie  posiedzeń  komisji 
Rady  Miejskiej  projekty  aktów  po  dyskusji  
są zmieniane, a zdarza się że czasem odrzucane. 

I  jeszcze  jedno.  Kiedy  czytamy  informa-
cje  niektórych  kandydatów  opisujących  swo-
je  zasługi,  to  rodzi  się  pytanie  o  elementarną 
prawdę i uczciwość. Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Kolumnie to  zasługa organów spółki 
gm. Łask (MPWiK). Poprawianie nawierzchni 
(fragmentami  nowy  asfalt)  to  pokłosie wska-
zanej  inwestycji,  choć oczywiście  remont na-
wierzchni  proporcjonalnie  dofinansowali  za-
rządcy dróg.

 JUŻ Są…
…3 nowe  autobusy firmy  Iveco. Wczoraj 

przy  udziale  niektórych  mediów  dokonali-
śmy oględzin autobusów, zapoznając się z ich 
walorami  i  bogatym  wyposażeniem.  Oprócz 
podstawowego  wyposażenia  typu  ogrzewa-
nie, klimatyzacja, platforma do podjazdu wóz-
kiem,  zapowiadanie  aktualnego  i  następnego 
przystanku jest dużo funkcji dodatkowych, np. 
przyklęk (by łatwiej było wózek wprowadzić) 
szybkie ładowanie (np. smartfonów, co pewnie 
spodoba się młodzieży), ale także na podstawo-

Rozkręca się kampania wyborcza do samorządów, a wraz z tym następuje zmiana retoryki 
wyborczej. Niedawno słyszeliśmy, że tylko z tej lub innej partii politycznej kandydaci są godni 
zaufania. W środę (12.09.) jadąc do pracy po godz. 7 w PR I pan marszałek Karczewski przeko-
nywał nie stawiajmy murów. W tym samym programie około 17.30 w trakcie rozmowy o funk-
cjonowaniu samorządów terytorialnych poseł Buda (jeden z kandydatów na prezydenta Łodzi) 
twierdził, że w wielu małych gminach konflikty, awantury są nie mniejsze niż w Warszawie. 
Pewnie – przynajmniej po części - ma rację, jedno z nieodległych miast jest tego przykładem.

wych przyciskach napisy w alfabecie Braille`a. 
Miło było słyszeć z ust przedstawiciela sprze-
dającego, że nasze autobusy są bogato wypo-
sażone,  a mimo  tego kupione za niższą cenę.  
Tak  się  bowiem  złożyło,  że  z  przetargiem 
wstrzeliliśmy się w doskonałym czasie, kiedy 
popyt  na  tego  typu pojazdy dopiero  zaczynał 
wzrastać. Dziś czeka się półtora roku. Niedłu-
go 3 egzemplarze wyruszą na trasę, by Państwa 
obsługiwać. Do  końca września  będą  kolejne 
3, a do końca roku - następne 4. W lutym przy-
szłego roku - 4 busy m-ki Mercedes. 

Warto  także  zwrócić  uwagę,  że  realiza-
cja projektu komunikacyjnego  trwa  już około  
2,5 roku i potrwa jeszcze co najmniej rok – uli-
ce, zatoczki, przystanki, plac w ZKM. W po-
przedniej Panoramie napisałem, że wszystkie 
obiekty  szkolne  przeszły  kapitalne  remonty, 
wobec  czego  przez  kilkadziesiąt  lat  gmina 
może ograniczyć się do wykonywania remon-
tów bieżących.

Dokonywana wymiana taboru ZKM to tak-
że zabezpieczenie potrzeb w zakresie komuni-
kacji na 15 – 20  lat. Podobnie kompleksowa, 
konieczna  przebudowa  oczyszczalni  ścieków. 
Konieczna  -  bowiem  wkrótce  musielibyśmy 
płacić wysokie kary za trucie środowiska. I tu 
także przez około 20 lat poważniejsze remonty 
nie  będą  potrzebne,  choć  nowo wybudowane 
komory  wytrzymają  zapewne  dłużej.  Dzięki 
tego  typu  dalekosiężnemu myśleniu  w  kolej-
nych kadencjach na budowę dróg będzie moż-
na przeznaczyć jeszcze większe pieniądze jak 
dotychczas.

Na  koniec  chcę wyrazić  swoje  zadowole-
nie, że zlokalizowany w parku miejskim nowy 
plac zabaw dla dzieci wywołał wiele pozytyw-
nych ocen i opinii. Bardzo dziękuję. 

POWRóT DO NORMALNOśCI?

Ogłosiliśmy  przetarg  na  „Przebudowę  
ul. Łąkowej w Łasku” w cyklu 2-letnim (2018-
2019). Wartość kosztorysowa: 2.734.000 zł. Zło-
żono 3 oferty. To się w tym roku nie zdarzyło. 
Na budowę drogi była najczęściej jedna oferta. 
To jednak nie koniec miłych zaskoczeń. Najniż-
sza oferta firmy „Włodan”, ze współpracy z któ-
rą mamy bardzo pozytywne doświadczenia wy-
niosła 2.810.610,5 zł. Zatem różnica 76.000 zł.  
Przy takich wartościach na ogół różnica wyno-
siła ok. 500.00 zł.

W  tym  roku  będzie  jeszcze  budowana  
ul. Kopernika w dzielnicy Kolumna oraz droga 
w Zielęcicach. Jednocześnie projektujemy dal-
szy  ciąg  ulicy  przy  przedszkolu  w  Kolumnie, 
aby  mieć  pozwolenie  na  budowę  na  przyszły 
rok.

A  skoro  o  Kolumnie  mowa,  z  całą  mocą 
i stanowczością oświadczam, że nie ma żadnych 
wniosków  dotyczących  likwidacji  rehabilita-
cji w Kolumnie.  Likwidacja  czy  przeniesienie 
mogło być dokonane tylko i wyłącznie za zgo-
dą Rady Miejskiej. Nakręcanie spirali niechęci 
z tego powodu to akcja polityczna. Ja takich po-
mysłów nie mam.

Gabriel Szkudlarek
15 września 2018 r.  
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z tą informacją, gdyż wraz ze zmianą okręgów wyborczych nastąpiły korekty granic poszczególnych 
obwodów głosowania i siedzib komisji wyborczych. W lokalach będą przezroczyste urny wyborcze, 
natomiast nie będzie, mimo wielu wcześniejszych zapowiedzi, bezpośrednich transmisji przebiegu 
głosowania. 

Ułatwienia dla wyborców, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w akcie głosowania, 
to:  głosowanie  korespondencyjne  i  przez  pełnomocnika. Korespondencyjnie  głosować mogą wy-
borcy  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  zgłaszając  taki  zamiar  ko-
misarzowi  wyborczemu  w  Łodzi  do  dnia  8.10.  br.  Prawo  głosowania  za  pośrednictwem  pełno-
mocnika  przysługuje  także  wyborcom  niepełnosprawnym  oraz  kończącym  w  dniu  21.10.  br.  
75 lat, po uprzednim złożeniu wniosku do burmistrza Łasku najpóźniej do dnia 12.10. br. 

Wyborcy otrzymają po 4 karty do głosowania, gdyż obok wyborów do rady miejskiej równocze-
śnie głosować będziemy na radnych do rady powiatu (z gminy Łask 9 radnych), do sejmiku woje-
wództwa (z okręgu nr 3, do którego należy m.in. powiat łaski – 8 radnych) i oczywiście wybierzemy 
burmistrza Łasku. Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów Kodeksu wyborczego, kadencja nowo 
wybranych radnych i burmistrza trwać będzie 5 lat. 

Wszelkie informacje dot. zbliżających się wyborów samorządowych, także wyszukiwarkę sie-
dziby komisji wyborczej właściwej dla adresu zamieszkania, zamieszczamy dla Państwa pod adre-
sem www.lask.pl w zakładce „Wybory Samorządowe”. Udzielamy także  informacji bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, lub telefonicznie:

- o granicach obwodów głosowania i siedzibach komisji wyborczych w pok. 19, tel. 43 67 68 319,
- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, w tym głosowaniu korespondencyjnym i przez 

pełnomocnika w pok. 37 tel. 43 67 68 337, 
- w sprawach spisu wyborców, możliwości głosowania przez osoby zamieszkujące na  terenie 

gminy Łask bez stałego zameldowania, a także nigdzie nie zamieszkałe, ale stale przebywające na 
terenie gminy - w pok. 12, tel. 43 67 68 312. 

Zapraszamy Państwa do oddania swojego głosu w dniu 21 października 2018 r.

21 PAźdzIErNIkA br.  – wybOry sAmOrządOwE

zmIANy w OśwIACIEDyrektorzy nie żegnają się z nami. Będą dalej pracować w szkołach 
i przedszkolach w charakterze nauczycieli. Natomiast Violetta Dygasińska 
po wygranym konkursie, z dniem 1.09.2018 r. rozpoczęła pracę na stano-
wisku dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek serdecznie podziękował dyrek-
torom.

Z  dniem  1.09.2018  r.  rozpoczęli  pracę  na  stanowiskach  dyrektorów 
szkół i przedszkoli:

- Izabela Knul – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki. Wyłoniona w konkursie na dyrektora SP nr 1. Powierzenie obo-
wiązków dyrektora na okres 5 lat, tj. od 1.09.2018 r. do 31.08.2022/2023 r. 
Przed objęciem stanowiska I. Knul była zatrudniona w SP nr 1 w charak-
terze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- Anna Krzymińska  –  dyrektor  Przedszkola  Publicznego  nr  3  im. 
„Misiaczek” w Łasku. Wyłoniona w drodze konkursu na dyrektora PP nr 3.  
Przed objęciem stanowiska A. Krzymińska była  zatrudniona w PP nr 6 
jako nauczyciel wychowania przedszkolnego

- Violetta Dygasińska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Ła-
sku. Wyłoniona w drodze konkursu na dyrektora PP nr 1. Przed objęciem 
stanowiska V. Dygasińska pełniła funkcję dyrektora PG nr 1 Łasku.

Dyrektorom  wyłonionym  w  drodze  postępowania  konkursowe-

Amatorzy zwiedzania 
i wypoczynku mogli dowie-
dzieć się sporo o atrakcjach 
turystycznych ziemi  łaskiej, 
m.in.  o  historii  XVI-wiecz-
nej  kolegiaty  będącej  dziś 
sanktuarium  Matki  Bożej 
Łaskiej,  a  także  rzekach 
(Grabia,  Warta,  Widawka), 
które nadają się znakomicie 
do  organizowania  spływów 
kajakowych.  Promowano 
też  turystykę  rowerową, 
a  także  lokalne  imprezy, 
m.in. Festiwal Róż i Jarmark 
Łaski.                      (er, mj)

mIXEr rEGIONALNy I my

SESJA Rady  Miejskiej  Łasku  (28  bm.)  
poświęcona  była  m.in.  zmianom w  tegorocz-
nym budżecie, uchwaleniu statutu rady, regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków,  usuwaniu  i  utylizacji  azbestu,  zmianom 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, a także nada-
niu nazw trzem ulicom w Ostrowie (Fiołkowa, 
Konwaliowa i Słonecznikowa).

DOŻYNKI PREZYDENCKIE  w  Spale 
– na stoisku województwa łódzkiego parę pre-
zydencką witał wójt gminy Buczek i jednocze-
śnie prezes Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego Bronisław Węglewski, a także marszałek 
województwa Witold Stępień i wicemarszałek 
Artur Bagieński.

WSPARCIE DLA SZKóŁ - gmina Łask, 
która  złożyła  wniosek  pt.  „Poszerzamy  hory-
zonty  –  wsparcie  szkół  podstawowych  z  te-
renu  gminy  Łask”  znalazła  się  na  7  miejscu  
na 99 wniosków z kwotą dofinansowania z pie-
niędzy  unijnych  1.815.484,85  zł.  Całkowita 
wartość projektu – 1.958.845,46 zł. To wielka 
korzyść zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli 
naszych szkół.

100 LAT liczy  sobie  Okręgowa  Spół-
dzielnia  Mleczarska  w  Łasku.  I  pomyśleć,  
że  w  okresie  polskiej  transformacji  padło 
w Łódzkiem wiele mleczarni,  nawet w  takim 
Piotrkowie, a łaska przetrwała i ma się nieźle, 
o czym świadczą  liczne nagradzane produkty. 
Życzymy kolejnej setki!

 WTZ,  czyli  popularny  w  Łasku Warsz-
tat  Terapii  Zajęciowej  obchodził  25  września 
20-lecie istnienia. Z tej okazji w Łaskim Domu 
Kultury  odbyły  się  uroczystości  rocznicowe. 
Do tematu tego wkrótce powrócimy.

ANNA BOROWIECKA-FORNALIK 
zmarła12  września  br.  -  zasłużony  pedagog 
ZSO  w  Ostrowie,  związana  ze  wspomnianą 
szkołą w latach 1958-1995. 

POŻARY  –  w  bardzo  suchym  sierpniu 
strażacy z KP PSP w Łasku odnotowali  tylko 
13 pożarów, za to było aż 138 innych zdarzeń. 
W analogicznym okresie 2017 r. łącznie w po-
wiecie było prawie trzykrotnie więcej pożarów 
i innych zdarzeń.

go burmistrz Łasku powierzył funkcję na okres 5 lat,  tj. od 1.09.2018 r.  
do 31.08 2023 r.

- Małgorzata Kujda –  dyrektor  Publicznego Gimnazjum  nr  1  im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. Burmistrz Łasku powierzył tę 
funkcję M. Kujdzie na okres roku szkolnego 2018/2019 (do 31.08.2019 r.). 
Małgorzata Kujda  jest zatrudniona w Publicznym Gimnazjum nr 1  jako 
nauczyciel chemii

- Justyna Masierek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Okupie. Bur-
mistrz  Łasku  powierzył  tę  funkcję  J.  Masierek  na  okres  10  miesięcy,  
tj. od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Pani dyrektor jest nauczycielem mate-
matyki zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Okupie. W okresie wcze-
śniejszym pracowała w Publicznym Gimnazjum nr 2 w charakterze na-
uczyciela matematyki oraz nauczyciela wspomagającego.

W dzień  rozpoczęcia  roku  szkolnego 2018/2019 burmistrz  pogratu-
lował dyrektorom nominacji, życzył wielu sukcesów w pracy z dziećmi 
i młodzieżą, bardzo dobrej współpracy z gronem pedagogicznym, rodzica-
mi i lokalną społecznością. 

Jadwiga Kurkowska
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dOŻyNkI POwIAtOwO-GmINNE 
w mArzENINIE
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Uroczystość otworzyła msza święta w parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Marzeninie, którą odprawił proboszcz ks. Jerzy Dominowski. 
Po eucharystii wszyscy uczestnicy święta przemaszerowali na plac przy 
Zespole  Szkół w Marzeninie,  gdzie  oficjalnego  otwarcia  dokonali wi-
cestarosta  łaski Marek Krawczyk oraz wójt gminy Sędziejowice  Jerzy 
Kotarski.

Wicestarosta i wójt otrzymali z rąk starostów dożynek Pauliny Drza-
zgi-Ciupy i Arkadiusza Kałuży chleb upieczony z tegorocznych plonów. 
Dziękujemy za ten chleb będący symbolem pracy rolnika. Obiecujemy 
dzielić nim sprawiedliwie, tak by dla nikogo go nie zabrakło – zapewnili 
gospodarze powiatu łaskiego i gminy Sędziejowice. Następnie przedsta-
wiciele  sołectw gminy Sędziejowice wręczyli  samorządowcom dożyn-
kowe wieńce. 

W programie niedzielnej  imprezy w Marzeninie znalazły  się  także 
prezentacje kulinarne  -  panie  z kół gospodyń,  lokalnych  stowarzyszeń 

W Marzeninie zorganizowano dożynki powiatowo - gminne. Za plony dziękowali 
gospodarze ze wszystkich gmin powiatu łaskiego.

30 sierpnia br. starosta łaski Teresa Wesołowska spotkała się 
z panem Sewerynem Pogockim, strażakiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Maleni. Starosta pogratulowała zdobycia 1 miejsca 
w swojej kategorii wiekowej oraz 7. miejsca w kategorii Open 
podczas Mistrzostw Europy Strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej i wcześniej zdobytego tytułu wicemistrza Polski 
strażaków w biegu przełajowym na 10 km. Starosta podziękowała 
także za działalność społeczną i aktywny udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni. 

-  Dziękuję  za  aktywną  działalność  na  rzecz  bezpieczeństwa 
mieszkańców  naszego  powiatu.  Będę  trzymać  kciuki  za  kolejne 
zwycięstwa – podsumowała starosta. 

Dawid Mataśka

GrAtuLACjE stArOsty dLA strAŻAkA 
z mALENI

przygotowały wyborne swojskie jadło. Czynne były kiermasze, wystawy 
płodów  rolnych  i  organizacji  rolniczych.  Część  artystyczną wypełniły 
występy grup i zespołów z gmin powiatu łaskiego. Dożynki zakończyła 
zabawa plenerowa. 

Dawid Mataśka 
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Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej powiaty, gmi-
ny,  miasta  oraz  inne  podmioty  województwa 
łódzkiego eksponowały stoiska z zakresy kul-
tury, nauki,  turystyki,  ochrony przyrody  i  go-
spodarki.

Powiat  łaski  reprezentowały  następujące 
podmioty:  Okręgowa  Spółdzielnia  Mleczar-
ska w Łasku, gospodarstwo pasieczne „Pasieka 
z Tradycjami”, 32. Baza Lotnictwa Taktyczne-
go w Łasku, Zespół Szkół Mundurowo – Tech-
nicznych w Ostrowie, Firma Over Group oraz 
Starostwo Powiatowe w Łasku. 

Dawid Mataśka

Powiat łaski, jak co roku, uczestniczył w imprezie wystawienniczej ,,Mixer Regionalny”. 15 edycja tej wielkiej prezentacji dorobku 
województwa odbyła się w dniach 8-9 września br. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

POwIAt łAskI NA PIOtrkOwskIEj

Przez  najbliższe  dwa  tygodnie  policjanci 
pionów prewencji, ruchu drogowego, wspoma-
gani  przez  straż  miejską,  inspekcję  transpor-
tu  drogowego  będą  pełnić  wzmożoną  służbę 
w  rejonach  szkół  podstawowych  i  gimnazjal-
nych.  Policjanci  będą  sprawowali  nadzór  nad 
ruchem, będą starali się pomagać najmłodszym 
przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, tłu-
macząc,  jak  bezpiecznie  zachowywać  się  na 
drodze.  Nadzorować  będą  również  przestrze-
ganie  przepisów  ruchu  drogowego  zarówno 
przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów.

Niestety  poza  nierozważnym    zachowa-
niem  młodych  uczestników  ruchu,  również 
kierujący w sposób lekceważący podchodzą do 
podstawowych  przepisów,  takich  jak  choćby 
wyprzedzanie  przed  i  na  przejściach  dla  pie-
szych,  czy  niestosowanie  się  do  ograniczeń 
prędkości w rejonach szkół.

wsPóLNIE zAdbAjmy O bEzPIECzEństwO uCzNIów
Z początkiem września, jak co roku, przed 
szkołami pojawiły się policyjne patrole, któ-
re zadbają o bezpieczeństwo najmłodszych. 
Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz 
pedagogami i rodzicami policjanci w szko-
łach województwa łódzkiego wyczulają na 
wszelkie zagrożenia i uczą jak bezpiecznie ich 
unikać. Przypominają , że dzieci, które nie 
ukończyły 7 roku życia mogą korzystać z dro-
gi tylko pod opieką osoby, która ma ukończo-
ne co najmniej 10 lat.

Policjanci  zwracają  uwagę  na  jazdę  bez 
zapiętych  pasów  bezpieczeństwa,  nieprawi-
dłowe przewożenie dzieci, przekraczanie jezd-
ni  w  miejscach  niedozwolonych  -  zwłaszcza 
przez rodziców z dziećmi, a także na prawidło-
wy postój i parkowanie w okolicach szkół.

Podczas  inauguracji  nowego  roku  szkol-
nego  dzielnicowi  z  łaskiej  komendy  gościli 
w wybranych szkołach powiatu. W trakcie tych 
wizyt odczytali list komendanta wojewódzkie-
go skierowany do uczniów, grona pedagogicz-
nego  oraz  rodziców.  Była  to  także  doskonała 

okazja do poznania się, a także przypomnienia 
najważniejszych zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drogach.

Na  pewno  policjanci  zajmujący  się  pre-
wencją kryminalną, dzielnicowi, a także funk-
cjonariusze  ruchu  drogowego  będą  częstymi 
gośćmi u uczniów przez cały rok szkolny. Nie 
zabraknie  ich    podczas  spotkań  z  rodzicami 
i nauczycielami.

Komenda Powiatowa Policji 
w Łasku 
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W  czasie  przekazania  wozu  obecni  byli  m.in.:  poseł  Artur  Dunin,  
dyrektor  Departamentu  Funduszu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  Urzędu 
Marszałkowskiego Maria Kaczorowska, starosta  łaski Teresa Wesołowska, 
komendant PSP w Łasku Piotr Rudecki, prezes powiatowy OSP dh Wojciech 
Pokora,  przewodnicząca KGW w Bachorzynie  Jadwiga  Ratajczyk,  sołtys 
Czestkowa F Kazimierz Urbaniak, były też poczty sztandarowe i członkowie 
zarządów ze wszystkich OSP gminy.

Wóz  strażacki  jest  owocem  starań  druhów  z  Czestkowa,  ale  rów-
nież,  jak wspomniałem, wójta Bronisława Węglewskiego,  który  nie  tylko 
znalazł  w  budżecie  gminy  180.000  zł,  ale  zaangażował  się  osobiście 
w pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  –  71.000  zł  oraz 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  -  97.000  zł. Za  kwotę 
348.000 zł zakupiono więc lekki samochód  ratowniczo-gaśniczy ze zbior-
nikiem na   wodę o pojemności 1000  l  i  agregatem wysokociśnieniowym.  
Ponadto  w  wyposażeniu  pojazdu  znajduje  się  dodatkowo  drabina  

„FrANEk” juŻ w AkCjI
Tak druhowie z OSP w Czestkowie uczcili historycznego założyciela jednostki Franciszka Borowieckiego, 
nazywając jego imieniem nowy wóz strażacki. Matką chrzestną pojazdu została prawnuczka założyciela. 
Oficjalne przekazanie kluczyków od pojazdu nastąpiło na uroczystym spotkaniu w dniu imienin wójta 
Bronisława Węglewskiego, który pod koniec ubiegłego roku tak zaangażował się w pozyskanie wozu 
strażackiego, że poręczył jego zakup własnymi środkami. 

(długość 9), pilarka do cięcia stali i betonu Stihl, motopompa Tohatsu, moto-
pompa pływająca Honda, motopompa szlamowa, maszt oświetleniowy, a tak-
że kompletny zestaw ratowniczy R1 z butlą tlenową, wyciągarka o udźwigu 
5 ton i 2 radiotelefony Motorola.

Jednostka OSP z Czestkowa przed 2 laty obchodziła jubileusz 100-lecia, 
nowy wóz będzie brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, manewrach 
i zawodach strażackich. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przyczyni 
się z pewnością do poprawy bezpieczeństwa w sołectwie i gminie, a także 
przyczyni się do poprawy gotowości bojowej jednostki, poprawy wyników 
w szkoleniu i zainspiruje młodzież do wstąpienia w szeregi OSP.

Zarząd OSP Czestków składa serdeczne podziękowania sponsorom i dar-
czyńcom za wsparcie finansowe w zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z wyposażeniem, a szczególnie wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu 
i władzom samorządowym Buczku, a także WFOŚiGW w Łodzi i MSWiA.

Informuję, że dobiega końca ustawowy termin ubiegania się 
o odszkodowania z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania wokół lotniska wojskowego w gm. Łask  
i gm. Buczek, wprowadzonego uchwałą Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 25.10.2016 r.

Jeszcze tylko do 6 grudnia 2018 roku, właściciele nieruchomości po-
łożonych w obszarze ograniczonego użytkowania mają czas, aby wystąpić 
ze swoimi roszczeniami. Wtedy właśnie miną dwa lata od wejścia w życie 
uchwały o wprowadzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.

W związku z tym należy wyjaśnić kilka kwestii mających znaczenie 
prawne dla wszystkich uprawnionych.

Czy ma znaczenie fakt, że lotnisko wojskowe powstało w latach pięć-
dziesiątych dwudziestego wieku, a np. dom został wybudowany później 
lub nieruchomość została zakupiona niedawno? 

Nie, nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się fakt i moment wprowa-
dzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) uchwałą Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, a ta weszła w życie 6 grudnia 2016 roku. 

Czy jeżeli na mojej działce nie słychać hałasu lotniczego, a jest ona 
położona w strefie, to mam prawo do odszkodowania?

Tak.  Pierwszorzędne  znaczenie  ma  to,  czy  dana  nieruchomość  jest 
położona w obszarze ograniczonego użytkowania, a nie czy rzeczywiście 
słychać na niej hałas lotniczy. Natężenie hałasu lotniczego może natomiast 
wpływać pośrednio na wysokość odszkodowania.

Za co należy się odszkodowanie?
Należy pamiętać, że potoczne określenie „odszkodowania za hałas lot-

OdszkOdOwAN IA  zA  hAłAs  LOtN ICzy
-  tyLkO  dO  6  GrudN IA  br .

niczy”  jest  nie  do końca właściwe. Hałas  jest  przyczyną wprowadzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania, ale odszkodowania przyznaje się za:

- utratę wartości nieruchomości,
- zwrot wydatków, jakie właściciel powinien ponieść z uwagi na ko-

nieczność wygłuszenia jego własnego domu lub mieszkania.
Czym jest obszar ograniczonego użytkowania (OOU)? 
Jest to strefa poza lotniskiem, w której dopuszcza się zwiększony (po-

nadnormatywny) hałas oraz nakłada się na właścicieli posesji znajdujących 
się w tej strefie ograniczenia. Obecny OOU jest ogromny i obejmuje nie 
tylko Buczek oraz miasta Łask i Zduńska Wola, ale i wiele innych, mniej-
szych miejscowości, m. in.: Wola Łaska, Teodory, Aleksandrówek, Okup 
Mały, Okup Wielki, Mikołajówek, Mauryca, Gorczyn, Dąbrówka, Łopat-
ki, Gucin, Brodnia, Luciejów, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków 
B, Czestków F, Kowalew, Żagliny, Petronelów, Kolonia Przecznia, Zale-
sie, Wygiełzów, Chajczyny, Zagumnie, Sycanów, Pruszków, Rososza, Się-
ganów, Niecenia, Zielęcice, Bilew, Karsznice, Karczmy, Kuźnica, Jambo-
rek, Drzewociny, Krobanów, Henryków, Biały Ług, Orchaniew, Beniami-
nów, Janiszewice, Maciejów, Michałów, Opiesin, Tymienice, Wymysłów.

Co należy zrobić, aby starać się o odszkodowanie? 
W celu ubiegania się o odszkodowanie każdy z mieszkańców winien 

ustalić, czy dana działka objęta jest obszarem ograniczonego użytkowania, 
a jeżeli tak to w której strefie (A czy B) się znajduje. Następnie, jeżeli nie 
ma innych przeszkód do dochodzenia odszkodowania, należy zwrócić się 
do zarządcy lotniska (czyli do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Bydgoszczy) ze stosownym pismem, a w przypadku odmowy wypłaty  10
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Nowa Rada Gminy Buczek rozpocznie swoją kadencję wyposażona w komputery 
przenośne. Będzie to możliwe dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez Najwyższą Izbę 
Kontroli 10 sztuk komputerów przenośnych, 10 sztuk komputerów stacjonarnych oraz 
10 sztuk drukarek. O sprzęt wystąpił z prośbą do dyrektora generalnego Najwyższej 
Izby Kontroli wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. 

Mamy nadzieję, że elektroniczne przesyłanie materiałów na sesję oraz innych informacji doty-
czących Rady oraz jej komisji przyczyni się do szybszej i sprawniejszej organizacji pracy i niewąt-
pliwie do oszczędności chociażby papieru. Pozostały sprzęt będzie uzupełnieniem dotychczasowe-
go wyposażenia pracowników Urzędu Gminy w Buczku oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Z.R.

NOwy sPrzęt kOmPutErOwy

INFORMUJEMY, ŻE ZBIóRKA ODPADóW 
WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY 

BUCZEK ODBĘDZIE SIĘ W PONIŻEJ WYMIENIONYCH 
TERMINACH:

Zbiórka obejmuje odpady:
20 03 07   - odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, okna bez szyb, dywany, wykładziny, mate-
race, wanny,  umywalki, muszle  toaletowe, wózki  dziecięce,  zabawki  dużych  rozmiarów,  rowery, 
grzejniki),

20 01 40   - metale, złom,
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, komputery, monitory),
20 01 36  - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurza-

cze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),
20 01 23* - urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, klimatyzatory),
16 01 03   - zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk),
20 01 33* - baterie i akumulatory,
20 01 10   - odzież,
20 01 11   - tekstylia.

Mieszkańcy posesji mają obowiązek wystawienia w/w odpadów przy punktach odbioru odpa-
dów komunalnych. W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów 
wymienionych powyżej, wykonawca ma prawo do nieodebrania odpadów. Nie odebrane odpady 
będą fotografowane, a cała dokumentacja zostanie przekazana gminie.

Pragniemy poinformować, iż zbierany  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kom-
pletny!

WSZYSTKIE GABARYTY WYSTAWIAMY DO GODZINY 7.00 RANO 
PIERWSZEGO DNIA ODBIORU (tj. Region 1: 15-11-2018, Region 2: 29-10-2018)!

FIRMA „JANTAR” INFORMUJE, ŻE ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY BUCZEK ODBĘDZIE SIĘ W 

PONIŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH: 
 
 

 
Terminy 
odbioru Obsługiwany region 

15-11-2018 
16-11-2018 
17-11-2018 

 
Region 1: Buczek, Wola Buczkowska, Czestków A, Czestków F. 

29-10-2018 
30-10-2018 
31-10-2018 

Region 2: Wilkowyja, Brodnia Dolna i Górna, Czestków B, Czestków – Osiedle, 
Bachorzyn, Józefatów, Wola Bachorska, Petronelów, Kowalew, Gucin, 
Grzeszyn, Sowińce, Strupiny, Malenia, Czarny Las, Sycanów, Luciejów, 

Dąbrowa, Dąbrówka. 
 
Zbiórka obejmuje odpady: 
 
20 03 07   - odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, okna bez szyb, dywany, 
wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle toaletowe, wózki dziecięce, zabawki 
dużych rozmiarów, rowery, grzejniki), 

20 01 40   - metale, złom, 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, komputery, monitory), 
20 01 36   - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze, 

miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki elektryczne, 
zmywarki), 

20 01 23* - urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, klimatyzatory), 
16 01 03   - zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk), 
20 01 33* - baterie i akumulatory, 
20 01 10   - odzież, 
20 01 11   - tekstylia, 
 
Mieszkańcy posesji mają obowiązek wystawienia w/w odpadów przy punktach odbioru odpadów 

komunalnych. W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów 
wymienionych powyżej, wykonawca ma prawo do nieodebrania odpadów. Nie odebrane odpady 

będą fotografowane, a cała dokumentacja zostanie przekazana gminie. 
Pragniemy poinformować, iż zbierany  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być 

kompletny! 
 
 

WSZYSTKIE GABARYTY WYSTAWIAMY DO GODZINY 7.00 RANO  
PIERWSZEGO DNIA ODBIORU 

(tj. Region 1: 15-11-2018, Region 2: 29-10-2018)! 

odszkodowania, skierować sprawę do sądu. W tym przyypadku zachowa-
nie należytej procedury  jest niezwykle ważne. Wystarczy, że ubiegający 
się o odszkodowanie zgłosi ten fakt na piśmie do zarządcy lotniska w ter-
minie do 6 grudnia 2018 r., a termin dwuletni zostanie zachowany.

Czy termin 6 grudnia 2018 roku jest ostateczny do ubiegania się 
o odszkodowanie?

W świetle aktualnych regulacji prawnych tak. Natomiast istnieje szan-
sa na zmianę tego stanu rzeczy, gdyż Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt K 2/17, orzekł, że art. 129 

ust. 4 POŚ jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie w jakim dopuszcza 
termin 2 lat na zgłaszanie roszczeń przez osoby, których prawa zostały na-
ruszone. Niestety nie ma jeszcze uchwalonych nowych regulacji prawnych 
i nie wiadomo czy takie przepisy będą dotyczyły przypadków z naszego te-
renu, a nawet jeżeli tak to w jakim zakresie. Tym samym każdy zaintereso-
wany ewentualnym odszkodowaniem, powinien bezwzględnie dotrzymać 
terminu 6 grudnia 2018 roku.

Piotr Nowakowski
adwokat

OdszkOdOwANIA zA hAłAs LOtNICzy

Gminna Komisja ds. szacowania szkód 
powstałych na skutek niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych, z inicjatywy wój-
ta Bronisława Węglewskiego - w ramach 
procedury szacowania szkód suszowych 
dokonała oszacowania szkód w 90 go-
spodarstwach rolnych znajdujących się 
w gminie Buczek. 

Producenci  rolni,  których  dotknęła  susza, 
mogą starać się o pomoc finansową. W pierw-
szej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubie-
gać się rolnicy, w których gospodarstwach susza 
spowodowała  straty w  uprawach w wysokości 
co  najmniej  70  proc. Wnioski  można  składać 
w Biurze ARiMR w Łasku od 14 do 28 wrze-
śnia 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do  
1  ha,  jeśli  rolnik  miał  ubezpieczoną  przynaj-
mniej  połowę  powierzchni  upraw  (z  wyłącze-
niem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał 
takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. 

Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. 
kopię protokołu oszacowania szkód, zawierają-
cego  informacje  o  powierzchni  upraw,  w  któ-
rych te szkody powstały. Z kolei rolnicy, w któ-
rych  gospodarstwach  szkody w  uprawach wy-
niosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., 
wnioski o pomoc mogą składać od 26 września 
do 17 października 2018 r. W tym przypadku ba-
zowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha po-
wierzchni  uprawy  i  również  jest  pomniejszana 
o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.  

I.R.

suszOwA 
POmOC 
dLA 
rOLNIków
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NOwy sPrzęt kOmPutErOwy

Projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0029/17  pt.: „Budowa systemu e-usług w gminie Buczek” 
 jest wspófinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020

Gmina Buczek realizuje projekt pn. „Budowa systemu e-usług w gminie Buczek” dofinanso-
wywany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Przedmiot projektu: stworzenie internetowej platformy e-usług, pozwalającej realizować obo-
wiązki gminy względem mieszkańców gminy Buczek w formie e-usług dla obywateli i przedsię-
biorców. Projekt  zwiększy dostępność do  świadczonych usług w zakresie gospodarki wodocią-
gowo-kanalizacyjnej,  jak  i w  istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców 
i przedsiębiorców gminy Buczek z e-usług.  

Cel projektu: zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez gminę Buczek dla jej oby-
wateli i przedsiębiorców.

Do najważniejszych celów szczegółowych projektu należą:
- zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych
- ułatwienie dostępu do instytucji publicznych mieszkańcom gminy i województwa
- podniesienie jakości życia w efektywnie funkcjonującej przestrzeni publicznej
- zwiększenie dostępności do rozwiązań ICT dla ogółu społeczeństwa
- wielokierunkowy  i  innowacyjny rozwój obszaru, podniesienie świadomości  i kompetencji 

mieszkańców w zakresie stosowania rozwiązań innowacyjnych
- aktywizacja  i  integracja  społeczna poprzez wspieranie  i wzmacnianie  lokalnej  tożsamości 

i przywiązania do gminy
- ochrona środowiska poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami – ogranicze-

nie zużycia paliwa, energii, brak potrzeby drukowania dokumentów. 
W  ramach  wnioskowanego  projektu  zostanie  stworzona  internetowa  platforma  

e-usług,  pozwalająca  realizować  obowiązki  gminy  Buczek  względem  mieszkańców  w  formie  
e-usług  dla  obywateli  i  przedsiębiorców.  Projekt  zwiększy  dostępność  do  świadczonych  usług 
w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramo-
wania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 13 e-usług, zakup oprogramowania i mo-
dułów  radiowych  do  zdalnego  radiowego  odczytu wodomierzy,  zakup  urządzeń  rejestrujących 
przepływ wody, zakup niezbędnego sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do świad-
czenia e-usług na platformie bilingowej, wykonanie portalu usług elektronicznych dla obywate-
li  (IBOK), wdrożenie i kompleksowe zintegrowanie oprogramowania systemowego. Planowane  
e-usługi będą się cechowały mobilnością, ciągłością działania, zastosowaniem w interfejsie intu-
icyjnych rozwiązań i projektem zorientowanym na użytkownika. Projekt będzie realizowany na 
terenie gminy Buczek.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.buczek.org.pl

Całkowita wartość projektu: 633 575,80 zł
Kwota dofinansowania EFRR: 385 880,40 zł

uNIjNE PIENIądzE NA E-usłuGI 
w GmINIE buCzEk

Imponująca  jest  również zdobycz bramko-
wa. Gracze Tęczy wbili  rywalom  aż  152  gole 
tracąc  26!  Sukces  jest  tym większy,  ponieważ 
dopiero  drugi  raz  w  historii  klubu  osiągnięto 
awans drużyny na szczeblu rozgrywek okręgo-
wych. To dzięki  postawie  zawodników na bo-
isku udało się odnieść ten fenomenalny sukces. 
Zarząd  Klubu  w  składzie  Jarosław  Filipczak 
–  prezes,  Jacek Kacperski  – wiceprezes  i  Łu-
kasz Mielczarek wraz z kierownikiem Pawłem 
Marciniakiem starali się stworzyć jak najlepsze 
warunki do gry zawodnikom, nad których roz-

tęCzA brOdNIA wALCzy O AwANs
Klub Sportowy Tęcza Brodnia reprezentuje gminę Buczek w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu klasy okręgowej 
OZPN Sieradz. W zeszłym sezonie piłkarskim zespół wywalczył awans z A klasy w świetnym stylu odnosząc  
w 30 spotkaniach 25 zwycięstw, 4 remisy i doznając zaledwie jednej porażki. 

wojem sportowym i dyscypliną taktyczną na bo-
isku czuwał trener Mariusz Gałaj. Pomocną ręką 
był też sprawujący rolę fizjoterapeuty Krzysztof 
Lider.

Nadmienić  należy,  że  nie  byłoby  sukcesu 
sportowego gdyby nie wsparcie finansowe gmi-
ny Buczek z wójtem Bronisławem Węglewskim 
na czele. To głównie z otrzymywanych dotacji 
Klub  Sportowy Tęcza  w  Brodni może  spraw-
nie  funkcjonować  i  z  roku na  rok  rozwijać  się 
sportowo. Otrzymywane wsparcie pozwala za-
trudnić profesjonalnego  trenera, zakupić sprzęt 
sportowy, zorganizować zawody piłkarskie i za-
spokoić wiele innych niezbędnych potrzeb zwią-
zanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej. 

Gmina Buczek to sponsor strategiczny Klu-
bu, ale nie oznacza to, że jedyny. Zarząd i oso-
by, którym na sercu leży dobro Klubu, cały czas 
nawiązują współpracę z różnymi firmami i oso-
bami  prywatnymi.  Dzięki  wsparciu  lokalnych 
firm udaje się uzbierać znaczną kwotę funduszy, 
które w całości przeznaczone są na cele druży-
ny. Lista firm wspierających KS Tęcza można 
znaleźć  na  fanpeagu  klubu  K.S.  Tęcza  Brod-
nia  na  facebooku  lub  na  stronie  internetowej  
www.teczabrodnia1952.futbolowo.pl

18  sierpnia  br.  przed  meczem  w  roli  go-
spodarza,  na  boisku  gminnym w Buczku miał 
miejsce miły akcent dla zawodników oraz kibi-
ców drużyny. Za osiągnięty sukces w ubiegłym  
sezonie  prezes  OZPN  w  Sieradzu  Jan  Ło-
chowski wręczył  na  ręce  Jarosława  Filipczaka  
i Łukasza Mielczarka okazały puchar oraz piłki 
treningowe.

Premierowy sezon piłkarski w klasie okrę-
gowej bardzo dobrze  rozpoczął się dla zawod-
ników  Tęczy.  W  czterech  meczach  odnieśli  
3  zwycięstwa  i  jedną  porażkę. Na  inaugurację 
rozgrywek niestety przegrali 1:3 z MKS Zduń-
ska Wola, ale  już w kolejnym meczu efektow-
nie  pokonali  drużynę  LKS  Zapole,  bo  aż  7:0.  
Następnie  Tęcza  pokonała  Unię  Sulmierzyce 
2:1. W derbach powiatu  łaskiego Tęcza w  roli 
gościa na stadionie CSiR Łask wysoko (6 do 1) 
pokonała MULKS Łask!

Celem  Klubu  w  bieżących  rozgrywkach 
jest  utrzymanie  się  w  klasie  okręgowej.  Aby 
to osiągnąć, do drużyny dołączyło przed sezo-
nem kilku bardzo dobrych zawodników, którzy 
swoją  grą  podniosą  jakość,  ale  także wprowa-
dzą  odrobinę  rywalizacji  o  skład  wyjściowy  
na  mecz.  Priorytetem  dla  KS  Tęcza  jest  zbu-
dowanie  drużyny  opierającej  się  na  graczach 
z gminy Buczek oraz okolicznych miejscowości 
jak Łask czy Zelów. Uzupełnieniem kadry mogą 
być  zawodnicy  spoza  powiatu  którzy  wyróż-
niają się szczególnymi umiejętnościami piłkar-
skimi. Takich graczy w obecnej kadrze właśnie 
posiada  Tęcza  Brodnia.  To  wszystko  sprawia,  
że trzon drużyny stanowią gracze miejscowi na-
tomiast  pozostali  zawodnicy  wnoszą  świeżość 
i jakość czy to w meczach, czy na treningach. 

Ł.M.
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-  Powstawały  wówczas  w  Łasku  bloki  mieszkalne,  rozwijała  się 
też  jednostka wojskowa  i  trzeba było  stworzyć mieszkańcom warunki  
do  wypoczynku,  stąd  utworzenie  tego  pierwszego  w  mieście  ogrodu 
działkowego – mówi burmistrz Gabriel Szkudlarek podczas  spotkania 
jubileuszowego w „Arkadii”.

Oprócz ówczesnego dowódcy Józefa Radonia duży wkład w utwo-
rzenie  i  urządzenie  ogrodu  wnieśli  m.in.:  Józef  Bartoszczyk, Włady-
sław Bąkiewicz, Jan Dzitkowski, Jan Gołębiowski, Henryk Janczewski,  
Artur Kręcisz, Kazimierz Kubiak, Eugeniusz Meroń, Kazimierz Minda,  
Bolesław Mizera, Bronisław Pachana, Jan Pilitowski, Jerzy Rynkiewicz,  
Stefan  Pawłowski,  Ryszard  Snopkowski,  Stanisław  Staniszewski,  
Ryszard Szymański  i Aleksander Topolski. Ci wspaniali ofiarni  ludzie 
wnieśli  olbrzymi  wkład  w  zbudowanie  tego  ogrodu,  ale  „zapomnieli 
o jednej ważnej dla nich i potomności sprawie, a mianowicie o założeniu 
kroniki ogrodu działkowego” – mówiła podczas wspomnianego spotkania 

zIELONE PłuCA łAsku

„ArkAdIA” śwIętOwAłA PółwIECzE IstNIENIA
Już ponad pół wieku liczy sobie Rodzinny Ogród Działkowy „Arkadia”. Powstał jako pierwszy w Łasku na mocy decyzji ówczesnych 
władz miejskich, na mocy której tutejsza jednostka wojskowa otrzymała 18917 m kwadratowych ziemi na utworzenie ogrodu.  
Ze strony jednostki wojskowej akt przekazania podpisali: kpt. Henryk Janczewski oraz por. Józef Bartoszczyk.

z okazji 50-lecia prezes ROD Regina Kubik. Dlatego z trudem trzeba było 
odtwarzać dzieje ogrodu, sięgać do wspomnień i pamięci działkowców.

Warto  zatem  wspomnieć  nazwiska  prezesów,  którzy  wiele  swo-
jego  czasu  poświęcili  dla  działkowców  i  ogrodu: Henryk  Janczewski,  
Eugeniusz  Meroń  (dwukrotnie),  Zdzisław  Rakoczy,  Ryszard  Tuszkie-
wicz, Kazimierz Fuks, Jan Wit, Jerzy Tomczyk, Józef Laszczak i  Regina 
Kubik. 

Początkowo  działki miały  charakter  warzywno-sadowniczy,  budo-
wano  tunele  szklarniowe  i  foliowe, bo  takie były potrzeby. Z  czasem, 
a  były  to  już  lata  dziewięćdziesiąte  ubiegłego  wieku,  działki  zaczęły 
mieć charakter typowo rekreacyjny. W 1990 r. wojsko przekazało ogród 
samorządowi  Łasku.  Ogród  był  już  ogrodzony,  miał  sieć  wodociągo-
wą, zakończono budowę domu działkowca, który z powodzeniem słu-
ży amatorom wypoczynku w „Arkadii”. Dziś pół setki działek użytkuje  
80 członków Polskiego Związku Działkowców.

Przypomnienie  dziejów  ROD  przez  prezes  R.  Kubik  stało  się  też 
okazją  uhonorowania  tych,  którzy  pracują  społecznie  na  rzecz  dział-
kowej  społeczności.  Otrzymali  oni  Odznaki  „Zasłużonego  Działkow-
ca” (Srebrna i Brązowa) i dyplomy uznania, a wręczała je prezes ROD  
R. Kubik i członek Okręgowego Zarządu PZD w Łodzi, a zarazem pre-
zes sąsiadującego z „Arkadią” ogrodu „Pierwiosnek” – Maria Mańkow-
ska.  Z  okazji  jubileuszu  ROD  otrzymał  też  okolicznościowy  puchar  
od Okręgowego Zarządu PZD w Łodzi. Gratulacje działkowcom złożył 
również burmistrz Łasku G. Szkudlarek. Jak przystało na jubileusz, był 
okolicznościowy tort i odśpiewane wspólnie „100 lat!”

Jak  przed  pół  wiekiem,  najwięcej  działkowców  to  byli  żołnierze  
i  aktualni  pracownicy  32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Wielu  z  nich 
właśnie  tutaj  nabiera  sił  po  wyczerpujących  misjach  zagranicznych 
i służbie pod polskim niebem. „Arkadia”, nawiązująca nazwą do mitycz-
nej greckiej krainy szczęśliwości, jest dziś swoistą zieloną wyspą, płu-
cami Łasku.

(p)
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Znakomicie  wspomniane  hasło  podkre-
ślił florystyczny pokaz mody kobiecej. Dzięki 
współpracy  z  Polskim  Towarzystwem  Róża-
nym, w Kutnowskim Domu Kultury w ramach 
Święta Róży odbyła się Ogólnopolska Wysta-
wa Róż. Została ona wznowiona po 19 latach. 
Ostatnia odbyła się w roku 1999 w Starej Poma-
rańczarni  w  Łazienkach  Królewskich. Wśród 
pięknych  dekoracji  na  wystawie  zaprezento-
wano 267 odmian  róż ze  szkółek z całej Pol-
ski. Obecnością swoją zaszczycili wydarzenie 
najwięksi  potentaci w branży. Wystarczy wy-
mienić szkółki państwa Ćwik, Chodunów czy  
Baranowskich. Nie  zabrakło  również naszych 
róż,  np.  z  gospodarstwa  Mariusza  Sobieszka 
czy Teresy Furmańczyk. Ciekawostką na wy-
stawie  były  kompozycje  prezentujące  różno-
rodne  owoce  róż  (pozwala  na  to  pora  roku). 
Hitem tej części była róża kasztanowa z duży-

mi przypominającymi żółte kasztany owocami. 
Pięknie  prezentowała  się  także  róża Omeien-
sis z wielkimi czerwonymi kolcami. Pokazano 
również róże w angielskich pudełeczkach na tle 
rollapu informującego, że są to kwiaty z Łasku, 
co było ukłonem Kutna w stronę naszej gminy, 
podkreślającym współpracę samorządów. 

Nie mogło obyć się bez konkursów o złotą 
różę dla profesjonalistów, amatorów  i dla pu-
bliczności.  Były  to  jednak  inne  niż  konkursy 
Rose Show w Łasku,  ale  równie pasjonujące. 
Zaszczytem dla nas są  trofea  łaskich szkółka-
rzy. Kolejna nagroda zdobyta przez Gospodar-
stwo Ogrodnicze Mariusza Sobieszka to srebr-
na  róża,  a  pani  Teresa  Furmańczyk  zdobyła  
II  miejsce  w  kategorii  róż  rabatowych.  
Gratulujemy!

Janina Kosman

śwIętO róŻy w kutNIE
Na różanej mapie Polski Kutno wyróżnia się rozmachem imprezy,  
jej światowym poziomem, ilością wystawców, florystów i uczestników. Week-
end pachnący różami w Kutnie w bieżącym roku obejmował swym progra-
mem oficjalne otwarcie wystawy róż, konferencję i festyn. Hasło przewodnie 
tegorocznego różanego święta w Kutnie brzmiało: Róża jest kobietą.

W tak szacownym, międzynarodowym gro-
nie napotkałyśmy stoisko gospodarstwa ogrodni-
czego z Łasku! Wystawcą był zdobywca pucha-
ru przechodniego „Złota róża z Łasku” 2018 r.  
pan Mariusz Sobieszek. Wraz z żoną i starszym 
synem prezentował swoje najpiękniejsze okazy 
róż. Trafiłyśmy  tam idąc śladem zapachu kró-
lowej  kwiatów.  Sądzimy,  że  nasz  szkółkarz, 
przygotowując  bogatą  ofertę  krzewów  w  do-
niczkach  i  kartonach,  w  sposób  przemyślany 
wybrał do stoiska tak silnie pachnące odmiany.

Targi  cieszyły  się  dużym  zainteresowa-
niem  zwiedzających.  Jak  co  roku  mogły-
śmy  nacieszyć  oczy  ciekawymi  okazami  róż, 
bylin,  krzewów  ozdobnych  i  drzew.  Podczas 
tegorocznej  edycji  królowały  trawy,  które 
w  połączeniu  z  bylinami  i  różami  tworzyły 
piękne  kompozycje.  Święto  zieleni  połączo-
ne  z  wystawą  od  1993  r.  organizuje  SGGW. 
I  tak  każdego  roku  już  od  26  lat  cieszy  oczy 
wystawa kwiatów, roślin ozdobnych w postaci 
ciekawych  aranżacji.  Podczas  uroczystego  jej 
otwarcia  poznałyśmy  historię  warszawskiego 

z łAskIm AkCENtEm

wArszAwskIE tArGI zIELENI
Flower Expo „Zieleń to życie” to warszawska impreza prezentująca rośliny nie tylko 
z Polski, ale również z zagranicy dla całej branży – szkółkarstwa, handlu ogrodniczego, 
projektantów, wykonawców, florystów i ogrodników. W bieżącym roku wystawa  
(6-8 września br.) zgromadziła ponad 300 wystawców z kilkunastu krajów. Pokazano 
obecnie obowiązujące trendy w projektowaniu ogrodów, jak również w urządzaniu 
zieleni w  przestrzeni publicznej. Wystawiono do konkursu nowości uzyskane przez 
hodowców roślin i nagrodzono najlepiej ocenione odmiany. To dobra okazja do poznania 
ludzi docenionych i wyróżnionych za wkład w popularyzację i rozwój ogrodnictwa.

wydarzenia,  spotkałyśmy  ciekawych  ludzi  – 
naukowców  (także  prelegentów naszych kon-
ferencji) i miłośników roślin, którzy od lat stoją 
za  sukcesem  tego  przedsięwzięcia. Miałyśmy 
okazję wysłuchać i obejrzeć, jak w minionym 
ćwierćwieczu rozwijała się branża ogrodnicza. 
Myśl  przewodnia  wystawy  to  pokazanie  no-
wych produktów, dbanie o coraz wyższą ich ja-
kość  i  prezentowanie  najnowszych  rozwiązań 
technologicznych  wspierających  ogrodnicze 
poczynania. Ale  przede wszystkim  pokazanie 
ludzi nauki i praktyków (szkółkarzy) szerokie-
mu gronu zwiedzających i kontrahentów. Toteż 
obecność łaskich szkółkarzy na międzynarodo-
wych targach jest znakomitą wizytówką nasze-
go różanego regionu. Nasza obecność na kolej-
nej edycji „Zieleń to życie” wynika z przeko-
nania, że warto śledzić nowości, podpatrywać 
najlepszych,  nawiązywać  ciekawe  branżowe 
kontakty  z  producentami,  projektantami,  ar-
chitektami krajobrazu, warto wykorzystać  jak 
najlepiej  wprowadzone  na  rynek  nowości,  
aby  tereny  zielone w Łasku nie  odbiegały od 

propagowanych  projektów.  W  naszym  przy-
padku,  zieleń  to  nie  tylko  sens  zawodowego 
działania, ale także pasja.

Janina Kosman
Wioletta Rabenda

Janina Kielanowicz-Marciniak
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Zgromadzeni na spotkaniu goście mogli wysłuchać niezwykłej opo-
wieści  osoby,  która  była  świadkiem  tragicznych  momentów  (śmierci 
pilota)  oraz  tych  bardziej  humorystycznych  jak  dokarmianie  łabędzi 
pływających na znajdujących się wówczas w pobliżu lotniska stawach.  
Płk  Kowalski  urzekł  wszystkich  obecnych  swoją  niezwykłą  kulturą, 
szczerością i skromnością, odżegnywał się też od nazywania go bohate-
rem. „Stoi przed Wami człowiek z błędami” – piękne słowa człowieka, 
który swoje odejście na zasłużoną emeryturę określał jako: „Mój samo-
lot już wylądował”…

Drugim prelegentem był dowódca pochodzący z zupełnie innej, lot-
niczej  epoki. Płk dypl.  pil.  Ireneusz Nowak  jest  przedstawicielem no-
wej, młodej generacji pilotów, którzy jako pierwsi zasiadali za sterami 
F-16. Dowodził łaską bazą w latach 2014-2016, a obecnie stoi na czele  
2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i  jest dowódcą Garnizonu Poznań. 
Płk Nowak  przedstawił  jak wyglądała  początkowa  droga  pilota  F-16. 
Opisał szkolenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polacy początkowo 
spotykali się z  lekceważeniem ze strony amerykańskich kolegów,  lecz 
później uzyskali duże uznanie dla swoich umiejętności. Przy okazji zdra-
dzona została wstępna data ponownego udostępnienia łaskiego lotniska, 
które odbędzie się w połowie przyszłego roku. Na tę okoliczność przy-
gotowany zostanie wielki piknik lotniczy. 

Spotkanie poprowadził Tomasz Spólnicki, członek Stowarzyszenia 
„Modelarze Redukcyjni Łask”. Całość wykładów domknął poczęstunek, 

LOtNICzE hIstOrIE
W sobotnie popołudnie 8 września w Muzeum Historii Łasku odbyło się niezwykłe spotkanie. Przy jednym stole znaleźli się dwaj dowódcy, 
którzy stali na czele jednostki lotniczej w Łasku w dwóch różnych okresach. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Modelarze Redukcyjni 
Łask” do grodu nad Grabią przyjechał płk dypl. pil. Janusz Kowalski, który dowodził łaskim lotniskiem w latach 1963-1966. 

Od lewej Tomasz Spólnicki z Grupy Archeo Łask, płk Janusz Kowalski 
i płk Ireneusz Nowak.

Moda na Beksińskiego nie mija. Co więcej – zainteresowanie  jego 
osobą i sztuką staje się z biegiem lat coraz intensywniejsze. Ekranizacja 
filmu opartego na biografii rodziny Beksińskich „Ostatnia rodzina”, za-
ledwie sprzed dwóch lat, spotęgowała kolejną falę zainteresowania. Sto-
sunkowo nowa, obszerna biografia Magdaleny Grzabałkowskiej - „Bek-
sińscy.  Portret  podwójny”  skupia  się wokół  rodzinnych  relacji  artysty. 
Z kolei najnowszy dokument - „Album wideofoniczny” z 2017 roku po-
składany przez  reżysera Marcina Borchardta  z  archiwalnych  taśm krę-
conych przez  samego Beksińskiego  jest próbą wniknięcia w  tajemnice 
wszechstronnego malarza. Krótko mówiąc – mamy do czynienia z arty-
stą uniwersalnym, fascynującym różne pokolenia, wywołującym rozma-
ite emocje, i rzecz jasna – wzbudzającym kontrowersje.

Jedni uważają Beksińskiego za katastroficznego wizjonera, malarza 
przeklętego,  inni  twierdzą, że był geniuszem, artystą znacznie wyprze-
dzającym swą epokę. Jakkolwiek zinterpretujemy jego twórczy dorobek, 
jedno jest pewne – obok prac Beksińskiego nie można przejść obojętnie. 
Mamy nadzieję, że również mieszkańcy Łasku nie zawiodą i udowodnią, 
że wirtuozeria Beksińskiego zawładnie ich sercem, umysłem i… okiem. 
A ci, którzy Beksińskiego pragną dopiero poznać, mogą wysłuchać głosu 
profesjonalisty – Aleksego Nowaka, artysty plastyka (tudzież instruktora 
z ŁDK), który podczas wystawy przybliży zgromadzonym specyfikę pla-
stycznego języka, jakim posługiwał się sanocki twórca, opowie o techni-
kach stosowanych przez Beksińskiego, a także o nurtach sztuki, w które 
wpisuje się jego wszechstronna twórczość.

Wystawa  „Beksiński  Nieznany”  daje  szansę  obejrzenia  ponad  
100 fotografii (1955-1960), fotomontaży i grafik komputerowych (1996-
2004), które ukazują tę nieznaną, mniej popularną cząstkę sanockiego ar-
tysty. Nowoczesny charakter ekspozycji oddaje projekt wykorzystujący 

PrzErAŻAjąCO... PIękNE, CzyLI bEksIńskI w łdk
Niewiele miast w Polsce jest w stanie poszczycić się taką ekspozycją! Twórczość jednego z najwybitniejszych artystów w dziedzinie 
sztuki wizualnej już w październiku zagości w Łaskim Domu Kultury. To gigantyczny powiew kunsztu, którego nie można przegapić! 
Zdzisław Beksiński - twórca multimedialny - fenomenalny malarz, fotograf, architekt, grafik, rzeźbiarz, a nawet… pisarz. Nazwisko 
znane niemal na całym świecie. Tym razem w odsłonie mniej oczywistej, mniej charakterystycznej, ale równie mistrzowskiej. Wystawa 
„Beksiński Nieznany” w dniach 12, 13 i 14 października zawiśnie w Łaskim Domu Kultury i będzie zachwycać gości unikalnymi 
grafikami, fotomontażami i fotografiami. Wydarzeniu towarzyszyć będą, m.in. wykłady multimedialne, prezentacje filmów 
dokumentalnych o Beksińskim oraz pokazy VR, czyli wirtualnej rzeczywistości.

technologię Virtual Reality  (wirtualnej  rzeczywistości),  który  pozwala 
„wniknąć” w świat stworzony w oparciu o niezwykłą wyobraźnię tego 
niezwykłego  kreatora.  Filmy  dokumentalne  przybliżają  sylwetkę Bek-
sińskiego jako człowieka i jako artysty, a dopełnieniem wystawy są wy-
kłady, w esencjonalny sposób opisujące jego życie i drogę twórczą.

Wystawę będzie można podziwiać przez 3 dni (12.10-14.10) w godz. 
9-21 w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11. Zapraszamy!

Bilety: normalny – 20 zł, bilet szkolny i grupy zorganizowane (min. 
10 osób) - 10 zł. 

Rezerwacja: tel. 43 675 37 13 lub bezpośrednio w ŁDK, p. 44.

Anna Sobczak
Prace Beksińskiego zebrała i przygotowała „Fundacja Beksiński” 

oraz agencja Ymusic.

podczas którego w luźnej atmosferze wymieniano się poglądami i wspo-
mnieniami. Wydarzenie to odbyło się w ramach VIII Festiwalu Modeli 
Redukcyjnych w Łasku.      

Arkadiusz Cieślak
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O godz. 4.40 na śpiący Wieluń spadły pierwsze bomby lotnicze, a za-
ledwie  kilka  minut  później  pancernik  „Schleswig-Holstein”  rozpoczął 
ostrzał półwyspu Westerplatte. Według założeń taktycznych, jego obroń-
cy mieli przez sześć godzin odpierać atak najeźdźcy. Bronili się siedem 
dni, stając się symbolem niezłomności i bohaterstwa polskiego żołnierza.

Wraz z 17 września zniknęły ostatnie nadzieje. Przystąpiono do reali-
zacji paktu Ribbentrop-Mołotow, a ze wschodu nadszedł cios, który zła-
mał obowiązujący polsko-sowiecki układ o nieagresji. Stało się jasnym, 
że Polska  już się nie obroni. Pomimo przytłaczjących sił nieprzyjaciół 
nie myślano o kapitulacji. Polski żołnierz przelewał krew na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Walczył za swoją ojczyznę i wyzwalał inne 
narody.  Rok  1945  nie  przyniósł  upragnionego  pokoju  i  wytchnienia. 
Opadająca „żelazna kurtyna” pozbawiła nas marzeń o wolności i suwe-
renności. Polska na wiele lat pozostała pod wpływami Rosji. 

Łask uczcił 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość 
odbyła  się  na  cmentarzu  parafialnym,  gdzie  ceremonię  poprowadził  
mjr Andrzej  Truskowski.  Po  odegraniu  hymnu  państwowego  przemó-
wienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 
Następnie głos zabrał senator VI, VII i VIII kadencji Andrzej Owczarek. 
Modlitwę w intencji poległych i pomordowanych odmówił ks. kan. ppłk 
Krzysztof Majsterek. Po odczytaniu apelu pamięci, przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich, reprezentanci wojska, miasta, powiatu, członko-
wie stowarzyszeń i instytucji z Łasku oraz delegacje szkół złożyli wią-
zanki na grobach żołnierzy. Na zakończenie obchodów delegacja gminy 
Łask złożyła kwiaty na grobie rodziny Szweycerów, której przedstawi-
ciele polegli podczas wojny obronnej w 1939 roku. W uroczystości wziął 
udział Stanisław Szweycer wraz z najbliższymi.

łAsk PAmIętA
Od wielu lat wrzesień jest czasem zadumy 
i pamięci o najstraszliwszej tragedii XX wieku, 
jaką była II wojna światowa. 

Mieszkańcy Łasku pamiętali również o 79. rocznicy napaści na Pol-
skę wschodniego sąsiada. Bestialski atak przeprowadzony 17 września 
1939  r.  zachwiał  obroną Rzeczypospolitej,  dzieląc  ojczyznę  pomiędzy 
dwóch zaborców. Uroczystości rocznicowe odbyły się na łaskim cmenta-
rzu u stóp tablicy katyńskiej. O historycznym znaczeniu rocznicy mówił 
dowódca 32. BLT płk pil. Tomasz Jatczak oraz burmistrz Łasku Gabriel 
Szkudlarek. Za bohaterów modlił się ksiądz kanonik Piotr Pirek. Dele-
gacje  instytucji,  organizacji  i mieszkańców Łasku  złożyły  kwiaty  pod 
tablicą katyńską. 

MJ

fotoreportaż z wrześniowych obchodów rocznicowych - na str. 28
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Od września  rozpoczęły  się uruchomienia 
reaktorów biologicznych, osadnika wstępnego 
oraz  wtórnego  oraz  budynku  technologiczne-
go. Rozruch nowego „serca” oczyszczalni po-
zwoli na przystąpienie do kolejnego etapu, prac 
jakim  będzie  dalsze  prowadzenie  prac wybu-
rzeniowych mocno wyeksploatowanych  urzą-
dzeń i budowa kolejnych obiektów związanych 
głównie z częścią oczyszczalni odpowiedzial-
ną za przetwarzanie osadu ściekowego. Wybu-
dowana  zostanie między  innymi nowa komo-
ra fermentacyjna, z której pozyskany zostanie 
biogaz,  następnie  spalany  będzie  w  układzie 
koegeneracji celem wytworzenia energii ciepl-
nej  oraz  elektrycznej  zużywanej  na  potrzeby 
oczyszczalni  ścieków.  Osad  finalnie  suszony 
będzie w trzech nowycg ciągach suszarni sło-
necznych i zagospodarowywany rolniczo. 

Jednocześnie  trwają  prace  na  zadaniu  
nr  2  obejmującym  budowę  sieci  kanalizacji 
sanitarnej  w  dzielnicy  Kolumna. Wybudowa-
no  już  sieć w ulicach: Sandomierskiej,  Swoj-
skiej,  Spokojnej,  Świerkowej,  Toruńskiej, 
Sosnowej,  Śląskiej, Katowickiej,  Spacerowej. 
W  następnej  kolejności  prace  prowadzone 
będą  w  ul.  Wojska  Polskiego,  Światowida, 
Krakowskiej  oraz  Leśników  Polskich.  Prace 
potrwają do  listopada 2018  r., kiedy  to zosta-
nie  wyłączona  z  eksploatacji  oczyszczalnia 
ścieków w Kolumnie przy ul. Modrzewiowej. 
Ścieki  zostaną  przekierowane  do  modernizo-
wanej oczyszczalni ścieków w Łasku. 

We wrześniu  powinny  również  rozpocząć 
się prace związane z budową sieci kanalizacyj-
nej w miejscowości Ostrów, a w październiku 
- w ul. Widawskiej oraz Zachodniej w Łasku. 
Zapraszamy  na  fanpage  MPWIK  na  facebo-
oku,  gdzie  na  bieżąco  informujemy  o  postę-
pach prac. 

Beneficjentami projektu są wszyscy miesz-
kańcy gminy Łask, którzy korzystają zarówno 
z systemu kanalizacji sanitarnej oraz korzysta-
jących  z  taboru  asenizacyjnego  dowożącego 
ścieki do łaskiej oczyszczalni. Tak więc sukces 
projektu zależeć będzie również od mieszkań-
ców, którzy po zakończeniu budowy przyłączą 
swoje  nieruchomości  do  nowo  wybudowanej 
sieci  kanalizacyjnej  do  końca  2020  r.  wyka-
zując  w  ten  sposób  osiągnięcie  zakładanego 
efektu  ekologicznego,  dzięki  któremu  pozy-
skaliśmy środki unijne na realizację zadań in-
westycyjnych. 

    
 Mariusz Sowiński

prezes MPWiK w Łasku

mOdErNIzACjA 
OCzyszCzALNI śCIEków 
Minął już ponad rok od podpisania pierwszych umów na realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego dofinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z POIiS 2014-2020 prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. Najważniejsze zadanie, jakim jest „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku”, 
zmierza do zakończenia pierwszego ważnego etapu, jakim jest uruchomienie nowo wybudowanej części biologicznej.

Reaktor biologiczny

Reaktor wtórny

Budowa kanalizacji w Kolumnie
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Korowód  dożynkowy  z  kosiarzami,  delegacjami  wieńcowymi, 
bryczką,  zespołami  w  strojach  ludowych,  pocztami  sztandarowymi, 
z udziałem zaproszonych gości oraz zgromadzonych mieszkańców prze-
maszerował ulicami Marzenina do parafialnego kościoła. Uczestnikom 
akompaniowała strażacka orkiestra „Druh” z OSP Sędziejowice. Wszy-
scy zostali też udekorowani kolorowymi kotylionami wykonanymi w ra-
mach zajęć w ŚDS w Sędziejowicach. 

Mszę  świętą  dziękczynną  odprawił  proboszcz  parafii  Marzenin  
ks.  Jerzy  Dominowski.  Starostowie  dożynek  przekazali  gospodarzom 
dożynek, wicestaroście łaskiemu Markowi Krawczykowi i wójtowi gmi-
ny Sędziejowice  Jerzemu Kotarskiemu,  chleb wypieczony  z  tegorocz-
nych zbiorów, który został złożony na ołtarzu. Przedstawiciele młodzieży 
i  mieszkańców przekazali księdzu celebransowi dary – owoce pracy rąk 
ludzkich,  a  po mszy  sołtysi  dzielili  pokrojone  chleby wśród  uczestni-
ków dożynek. Starostami tegorocznych dożynek byli: Paulina Drzazga-
-Ciupa, prowadzącą wraz z mężem Dominikiem 30-hektarowe gospodar-
stwo w Przymiłowie specjalizujące się w uprawie zbóż i w chowie bydła 
opasowego oraz Arkadiusz Kałuża z Marzenina gospodarujący na 55 ha 
gruntów z ukierunkowaniem na produkcję bydła mięsnego rasy Limousi-
ne liczącego obecnie 77 sztuk. 

Po  mszy  barwny  korowód  przemieścił  się  na  marzeński  stadion.  
Orkiestra  dęta  zaprezentowała  koncert  i  odegrała  hymn  Polski.  Część 
obrzędową rozpoczął wójt gminy wraz z wicesarostą, którzy przywitali 
licznie przybyłych gości  i uczestników dożynek oraz skierowali słowa 
uznania do wszystkich, którzy w trudzie pracują na wspólny polski chleb. 
Poza organizatorami  i  przedstawicielami powiatu  łaskiego oraz gminy  
Sędziejowice  - gospodarzami dożynek, wśród gości obecni byli m.in.: 
poseł  na  Sejm  RP  Piotr  Polak,  były  senator  RP  Andrzej  Owczarek,  
Jolanta  Chełmińska  reprezentująca  marszałka  województwa  łodzkie-
go Witolda Stępnia, zastępca dyr. kancelarii Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa  Łódzkiego  Tomasz  Dominiak,  Barbara  Potasiak  repre-
zentująca wojewodę łódzkiego Zbigiewa Rau, członek zarządu powiatu 
zduńskowolskiego Feliks Pacewicz, komendant powiatowy PSP w Ła-
sku  nad.  bryg.  Piotr  Rudecki,  komendant  powiatowy  KPP  w  Łasku  
mł.  insp.  Krzysztof  Bielewski,  zastępca  nadleśniczego  Nadleśnictwa 
Kolumna  Michał  Falkowski,  prezes  Zarządu  OP  ZOSP  RP Wojciech  
Pokora,  zastępca  burmistrza  Łasku  Janina  Kosman,  wójt  gmi-
ny  Widawa  Michał  Włodarczyk,  wójt  gminy  Wodzierady  Rena-
ta  Szafrańska  wraz  z  przewodniczącym  Rady  Gminy  Andrzejem 
Gilem,  mjr  Dariusz  Molski  z  JW  w  Sieradzu,  kpt.  Zbigniew  Su-
szek  z WKU w Sieradzu,  zastępca WIOR w Łodzi Włodzimierz Ma-
łecki,  kierownik  ARiMR  w  Łasku  Marcin  Suk-Błoński,  wicepre-

dOŻyNkI POwIAtOwO 
- GmINNE mArzENIN 2018

Na Marzenin przypadła tegoroczna edycja dożynek 
organizowanych w kolejnych parafiach gminy Sędziejowice. 
Ich organizatorami obok wójta gminy Sędziejowice był starosta 
łaski, a współorganizatorami - Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziejowicach i Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie. 

zes  LGD  „Dolina  Rzeki  Grabia”  Ireneusz  Omyła  oraz  delegaci  
do IRWŁ Marek Krawczyk i Wiesław Rębacz. 

Na dożynki zgłosiło się 13 delegacji wieńcowych z sołectw: Bilew, 
Grabno,  Kustrzyce,  Kamostek,  Kozuby, Marzenin,  Podule,  Pruszków, 
Sędziejowice-Kolonia, Sobiepany. Z wieńcami przybyły  także delega-
cje z sołectwa Zalesie gm. Wodzierady, Zespołu Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach oraz zespołu śpiewaczego „Sędziejowianki.”. Wieńce wrę-
czono zaproszonym gościom. 

Podczas  dożynek w  ramach degustacji  regionalne  specyfiki  ofero-
wały następujące sołectwa: Bilew, Grabia, Marzenin, Lichawa, Przymi-
łów, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, a także Zespół Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach. Wójt gminy podziękował wszystkim sołtysom, wręczając  
im symboliczne wyróżnienia.

18
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W części artystycznej wystąpiły kolejno: zespół śpiewaczy „Sędzie-
jowianki”,  zespół  pieśni  i  tańca  „Dzieci  z Doliny Grabi”  z ZS w Ma-
rzeninie,  kapela  ludowa  „Grabianie”,  chór  „Echo  Leśne”  z  Kolumny, 
dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Sędziejowiczanie”, Klub Piosenki 
„Metrum”, zespoły tańca nowczesnego „Kontra” i „Mała Kontra”, grupa 
wokalna „Spinacz i Szpilka”, Grupa taneczna „Nowalijki”.

Wieczorem liczna widownia wspaniale bawiła się z zespołem disco-
-polo „Zajefajni” wraz z wokalistką Klaudią Pawlak z Sieradza, następ-
nie odbyła się zabawa dożynkowa z zespołem „Alians”. Całość prowa-
dziła Katarzyna Matusiak wraz  z  dyrektorem GOK w Sędziejowicach 
Grzegorzem Brożyńskim, który koordynował całą uroczystość. W przy-

Profesjonalne zestawy ratownictwa medycznego z deską ortopedycz-
ną i szynami Kramera PSP-R-1 oraz defilibratory otrzymały jednostki bę-
dące w KSRG (OSP w Pruszkowie, Sędziejowicach i Siedlcach), ten sam 
zestaw i oświetlenie pola akcji POWER TUBE otrzymała OSP w Marze-
ninie. Z kolei jednostki spoza systemu, tj. SP w Grabnie, otrzymała torbę 
medyczną OSP-R-1  i  szperacz  ładowalny ED 10W, a OSP w Sobiepa-
nach - piłę spalinową do drewna. 

sPrzęt rAtOwNICzO-GAśNICzy dLA OsP
We wtorek, 14 sierpnia br., w sali Urzędu Gminy w Sędziejowicach przekazano sprzęt ratowniczy sześciu jednostkom ochotniczych straży 
pożarnych z gminy. Zakup sprzętu niemal w całości został sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Łączne dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 42,8 tys. zł, a wkład własny gminy 428 zł. 

gotowania  i  przebieg  dożynek  włączyły  się  także  jednostki  gminne: 
Gminnna Jednostka Usług Komunalnych, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Środowiskowy Dom Smopomocy, Zespół Szkół w Marzeninie, a także 
OSP w Marzeninie z prezesem Markiem Okupińskim, komendant gmin-
ny OSP Tomasz Mielczarek z jednostkami OSP z gminy oraz sołtys Ma-
rzenina Elżbieta Sagan wraz z Radą Sołecką.

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

Mirosław Potasiak

W piątek,  7 wrzesnia br., w pierwszym spotkaniu w nowej  altanie 
udział  wzięli  wszyscy  uczestnicy  i  kadra  ŚDS.  Swoją  obecnością  za-
szczycili: zastęca wójta gminy Sędziejowice Mirosław Potasiak oraz dy-
rektor GBP w Sędziejowicach Beata Magdziak. 

Zadanie  zostało  sfinansowane  dzięki  przychylności  wójta  gminy 
Sędziejowice  Jerzego  Kotarskiego,  ze  środków  wojewody  łódzkiego 

mAłA rzECz A CIEszy
Uczestnicy środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach 
doczekali się upragnionej altany. Mimo dobrych warunków we-
wnątrz budynku, brakowało dotychczas miejsca na spotkania ple-
nerowe. Marzenia udało się zrealizować. W wakacje powstała alta-
na o powierzchni 40 m2, kóra będzie służyć zapewne do późnej je-
sieni tego roku i przez całe kolejne lata nie tylko uczestnikom śDS,  
ale również partnerom, z którymi dom podejmuje róznego rodzaju 
działania i przedsięwzięcia w zakresie współpracy i integracji.

przeznaczonych na bieżącą działalność ośrodka wsparcia, jakim jest Śro-
dowiskowy Dom Samopomcy w Sędziejowicach.

Agnieszka Papuga 
kierownik śDS w Sędziejowicach

 

dOŻyNkI POwIAtOwO - GmINNE mArzENIN 2018

Oficjalnego przekazania sprzętu przedstawicielom OSP dokonał wójt 
Jerzy Kotarski wraz z pezesem Zarządu OG Związku OSP RP Wojcie-
chem  Fraszką. W  spotkaniu  uczestniczył  też  zastępca wójta Mirosław 
Potasiak oraz komendant gminny OSP Tomasz Mielczarek. Dokumenta-
cję związaną ze składaniem wniosków i przekazaniem wyposażenia zała-
twiał pełnomocnik ds. kryzysowych Bogdan Grącki.

W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z zadania-
mi i działalnością OSP.                        UG
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Na zaproszenie wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka w uroczy-
stości uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. senator RP Maciej Łu-
czak, poseł na Sejm RP Piotr Polak, wiceprezes NFOŚiGW w Warszawie – 
Artur Michalski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Krzysztof Ciebiada, asystent wojewody łódzkiego Stanisław Muszyński, 
starosta  powiatu  łaskiego Teresa Wesołowska,  sekretarz  gminy Widawa 
Agnieszka Galuś, przewodniczący Rady Gminy Widawa Ryszard Bruzda, 
skarbnik gminy Widawa Elżbieta Pluta, zastępca skarbnika, radny powia-
towy Piotr Wołosz, komendant Komisariatu Policji w Widawie Andrzej 
Bykowski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Łasku mł. insp. 
Robert Krawczyk, dyrektor biura poselskiego Piotra Polaka Dorota Więc-
kowska, dyrektor biura senatora Macieja Łuczaka Małgorzata Grzesiak, 
kierownik KRUS w Łasku Aleksandra Kolasa, wiceprezes Zarządu Ludo-
wego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli Łukasz Smyk, dyrektorzy 
szkół z gminy Widawa, księża, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy 
i mieszkańcy. Wśród zaproszonych nie zabrakło oczywiście wykonawcy 
inwestycji Tadeusza Pędziwiatra i osób odpowiedzialnych za wykonanie 
projektu  tego  nowoczesnego,  pasywnego  obiektu  -  dyrektora  Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A. Dariusza Koca, głównego projektan-
ta Michała Pierzchalskiego oraz projektantki Aleksandry Zawady. Liczną 
grupę  stanowili  beneficjenci  tego  przedsięwzięcia  –  przedszkolaki wraz 
z rodzicami oraz pracownicy przedszkola z panią dyrektor Krystyną Par-
tyczyńską na czele.

urOCzystE OtwArCIE PrzEdszkOLA 
PubLICzNEGO w wIdAwIE
Poniedziałek, 3 września br., to w gminie Widawa nie tylko dzień inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019, 
ale również niewątpliwie wielkie wydarzenie - otwarcie nowo wybudowanego Przedszkola Publicznego  
na ulicy Nowy Rynek. Na taki obiekt mieszkańcy gminy czekali długie lata. Wśród wielu poważnych inwestycji 
zrealizowanych w czasie kadencji wójta Michała Włodarczyka ta była największa i najważniejsza.

Uroczystość  rozpoczęła  się  od  powitania  gości  przez wójta Micha-
ła Włodarczyka,  który  podziękował  wszystkim  zaangażowanym  którzy 
przyczynili  się  najpierw w  pozyskanie  środków  niezbędnych  do wybu-
dowania upragnionego przez mieszkańców przedszkola, a następnie t za-
angażowanym w jego budowę. W krótkich słowach zaprezentował nowo 
powstały budynek, jego zalety, funkcjonalność, nowoczesne rozwiązania 
oraz sposób jego sfinansowania.

Przedszkole ma ok 1.000 m² powierzchni użytkowej i jest w stanie po-
mieścić 125 dzieci. Jest nowoczesne, energooszczędne, z zamontowanymi 
pompami ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz panelami fotowol-
taicznymi. Dzieci mają do dyspozycji pięć pięknych, obszernych i dobrze 
nasłonecznione sal dydaktycznych z łazienkami o powierzchni 87 metrów 
kwadratowych każda oraz salę wielofunkcyjną przeznaczoną na przedsta-
wienia, spotkania lub zajęcia ruchowe. W zachodniej części budynku znaj-

dują się: pokój nauczycielski, pokój logopedy, a także sale do zajęć ogól-
norozwojowych. W przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia 
wraz z zapleczem technicznym.

Całkowity koszt  inwestycji  to ponad 5.400.000 zł. Dzięki staraniom 
wójta  Michała Włodarczyka,  senatora Macieja  Łuczaka,  wiceprzewod-
niczącego  Sejmiku Wojewódzkiego  Krzysztofa  Ciebiady  oraz  zastępcy 
skarbnika Piotra Wołosza - z NFOŚiGW w Warszawie udało się pozyskać 
na ten cel dotację w wysokości prawie 82.600 zł oraz ponad 1.176.600 zł 
pożyczki, która po osiągnięciu założonych efektów ekologicznych przed-
sięwzięcia  zostanie  umorzona  w  60%.  Z  Banku  Ochrony  Środowiska 
otrzymano na dobrych warunkach kredyt o wartości 2.500.000 zł. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy-
znał dotację z programu Odnawialne Źródła Energii (OZE) w wysokości 
286.000 zł. Ogromnym wsparciem była prawie 1.000.000 zł dotacja, jaką 
gmina Widawa otrzymała z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody 
łódzkiego.

Przedszkolaki wierszem i piosenką wyrazili swoją radość i wdzięcz-
ność  za możliwość  korzystania  z  tak  pięknej,  przyjaznej  dzieciom  pla-
cówki oświatowej. Słowa te kierowane były głównie pod adresem wójta  
Michała Włodarczyka, który swoją determinacją i wysiłkiem doprowadził 
do zakończenia inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Po przemówieniach zaproszonych gości, którzy z wielkim uznaniem 
wyrażali się na temat zrealizowanej inwestycji, podkreślając niejednokrot-
nie, że jest to przedszkole, jakiego trudno szukać w okolicy, nastąpiło sym-
boliczne przecięcie wstęgi. Po odmówieniu krótkiej modlitwy ks. Jarosław 
Leśniak, proboszcz widawskiej parafii, dokonał aktu poświęcenia obiektu. 
Następnie każdy z przybyłych na to wydarzenie miał możliwość obejrze-
nia wnętrza przedszkola  i  skosztowania  słodkiego poczęstunku. Zarów-
no wygląd zewnętrzny budynku, plac zabaw, parking, zagospodarowanie  
terenu wokół oraz piękne kolorowe wnętrza wyposażone w nowoczesne 
instalacje zrobiły na obecnych ogromne wrażenie. Gratulacjom i zachwy-
tom nie było końca.

 Katarzyna Kałuża
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Wszystkie  uroczystości  dożynkowe miały 
miejsce  na  placu  przy OSP Chociw,  a  rozpo-
częła je uroczysta msza święta pod przewodnic-
twem biskupa seniora Adama Lepy. W dzięk-
czynnej  mszy  polowej  biskupowi  asystowali: 
proboszcz parafii w Restarzewie ks. Grzegorz 
Bieniek, proboszcz parafii widawskiej ks. Jaro-
sław Leśniak, będący jednocześnie kapelanem 
rolników  w  województwie  łódzkim,  wikary  
ks. Kamil Kacprzykowski oraz biskup Kościo-
ła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Ma-
rek  Izdebski. W  trakcie mszy świętej nastąpi-
ło  uroczyste  poświęcenie  chlebów  i wieńców 
dożynkowych przygotowanych przez sołectwa 
gminy Widawa.

Po mszy wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk  powitał  zaproszonych  gości,  przyby-
łych mieszkańców gminy, a przede wszystkim 
rolników,  którym  przekazał wyrazy  szacunku 
i  uznania  za  ich  trud  i  poświęcenie,  którego 
wymaga  uprawa  ziemi. W  uroczystości  brali 
udział między innymi starosta powiatu łaskie-
go  Teresa  Wesołowska,  asystent  wojewody 
łódzkiego Stanisław Muszyński, sekretarz gmi-
ny Widawa Agnieszka Galuś, przewodniczący 

śwIętO PLONów
Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się w niedzielę, 2 września. Po raz pierw-
szy gospodarzem dożynek było sołectwo Chociw należące do parafii Restarzew. Trady-
cyjne, ludowe święto połączone z dziękczynieniem za ukończone żniwa rozpoczął barw-
ny korowód, w którym sołectwa dumnie prezentowały przygotowane na tą uroczystość 
wieńce dożynkowe. Delegacjom sołeckim towarzyszyły poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gminy oraz Widawska Orkiestra Dęta.

Rady Gminy Widawa Ryszard Bruzda,  skarb-
nik gminy Widawa Elżbieta Pluta, z-ca skarb-
nika radny powiatowy Piotr Wołosz, kierownik 
ARiMR-u w Łasku Marcin Błoński-Suk, z-ca 
kierownika  Powiatowego  Biura ARiMR Mo-
nika Makówka, komendant powiatowy policji 
w Łasku mł.  insp. Piotr Bielewski,  dzielnico-
wy  Komisariatu  Policji  w  Widawie  mł.  asp. 
Sławomir  Kolanek,  prezes  Zarządu  Oddziału 
Powiatowego  Związku  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych RP Wojciech Pokora, prezes Zarzą-
du OSM Łask Jerzy Skorek, wiceprezes Zarzą-
du LBS w Zduńskiej Woli Łukasz Smyk, radni 
i sołtysi. Uroczystość poprowadzili: Katarzyna 
Nawrot-Raszewska i Mateusz Barwaśny wice-
przewodniczący Rady Gminy Widawa.

Po powitaniu gości starostowie dożynek – 
Beata Skrzypczyńska z Sewerynowa i  Sławo-
mir Ślęzak z Chociwia, wręczyli wójtowi jako 
gospodarzowi gminy tradycyjny bochen chleba 
i miód - symbole tegorocznych plonów. Po po-
dzieleniu chleba i miodu odbyło się uroczyste 
przekazanie wieńców  dożynkowych władzom 
gminy i zaproszonym gościom.

Podczas dożynek uhonorowano najbardziej 
aktywnych  rolników  z    gminy.  Odznaki  ho-
norowe  „Zasłużony  dla  Rolnictwa”  otrzymali 
w tym roku: Marcin Paliwoda z Józefowa Wi-
dawskiego, Krzysztof  Piechowicz  z Dąbrowy 
Widawskiej, Mariusz Wańdoch  z  Patok, Kry-
styna Wieczorek z Korzenia, Sławomir Ślęzak 
z Chociwia, Elżbieta Wdowik z Rogóźna.

Po części oficjalnej nadszedł czas na część 
artystyczną,  rozpoczętą  dożynkowymi  przy-

śpiewkami  pań  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
Wielka  Wieś,  które  jako  jedyne  przystąpiły 
do  konkursu  na  najpiękniejszą  przyśpiewkę. 
W  czasie  ceremonii  obrzędu  chleba  z  pieśnią 
dożynkową wystąpił Zespołu Śpiewaczy „Wi-
dawianie”.

Dożynki  w  Widawie  to  także  tradycyjny 
konkurs  na  najpiękniejszy  wieniec  dożynko-
wy. W tym roku było ich 15. Wszystkie wieńce 
były  piękne  i  zostały  nagrodzone  dyplomami 
i  upominkami. Dużym  zainteresowaniem  cie-
szyły się wiejskie stoły, które konkurowały nie 
tylko swojskimi potrawami, przekąskami i cia-
stami ale  także wystrojem stoiska. To sprawi-
ło, że konkurs pn. „Widawskie smaki” okazał 
się  trudny do rozstrzygnięcia. Wysiłek włożo-
ny  przez  przedstawicieli  dziewięciu  sołectw 
w przygotowanie stoisk, będących jedną z naj-
bardziej  obleganych  atrakcji  na  placu  dożyn-
kowym,  został  doceniony  i  nagrodzony  przez 
włodarzy gminy.

Jak  na  dożynkową  imprezę  przystało,  nie 
zabrakło  atrakcji  dla  młodszych  i  starszych. 
Były  zabawy  dla  dzieci  i  konkursy  dla  doro-
słych.  Były  stoiska  z  małą  gastronomią  oraz 
cieszące się dużym powodzeniem wśród dzieci 
nieodpłatne dmuchane zjeżdżalnie.

Ostatnią  część  dożynek  umilił  mieszkań-
com  porywający  do  tańca  występ  rodzimego 
zespołu  „Gamma”.  O  godzinie  21  na  scenie 
zaprezentowała się gwiazda disco polo zespół 
„Diadem”, a następnie zabawę pod gwiazdami 
poprowadził zespół „Medium”.

 Katarzyna Kałuża

Organizatorami  turnieju  byli:  wójt  gminy Widawa,  przewodniczą-
cy  Rady  Gminy Widawa,  Gminny  Ośrodek  Kultury  w Widawie  oraz 
Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Widawa. Przygotowaniem i prze-
prowadzeniem zawodów zajęli się Mirosław Szkudlarek - prezes klubu 
Libero oraz Kamil Sowała – członek zarządu.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk wraz z przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Bruzdą. 
Po rozlosowaniu drużyn, zawodnicy przystąpili do gry. Po zaciętych me-
czach systemem grupowym, przy zachowaniu zasad fair play, klasyfika-
cja końcowa przedstawiała się następująco:

I miejsce - sołectwo Rogóźno
II miejsce - sołectwo Widawa
III miejsce - sołectwo Józefów Widawski
IV miejsce - sołectwo Ligota
V miejsce - sołectwo Brzyków
VI miejsce - sołectwo Chrząstawa.

turNIEj O PuChAr wójtA GmINy wIdAwA
W środę, 15 sierpnia br., odbył się III Międzysołecki Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa. Mecze zostały rozegra-
ne na stadionie w Widawie. W rozgrywkach wzięło udział łącznie  
6 drużyn. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Widawy, Brzyko-
wa, Chrząstawy, Józefowa Widawskiego, Ligoty i Rogóźna.

Rywalizacji drużyn przyglądali się i kibicowali swoim zawodnikom 
mieszkańcy  poszczególnych  miejscowości  oraz  sympatycy  rozgrywek 
piłkarskich. Każda osoba  znajdująca  się na  stadionie miała możliwość 
skosztować  pysznego  żurku  ugotowanego  przez  sołectwo  Rogóźno, 
którym  osobiście  częstował  wójt.  Wszystkie  sołectwa  biorące  udział 
w  turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a  trzy zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary. W finale spotkały się drużyny z Rogóźna i Widawy.  
Po  rozegraniu  emocjonującego  meczu,  który  zakończył  się  wyni-
kiem  2:0,  zdobywcą  Pucharu  Wójta  Gminy  Widawa  zostało,  już  po 
raz drugi, sołectwo Rogóźno. Gratulujemy!    Katarzyna Kałuża 
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Społeczny  Komitet  Organizacyjny  w  Kolumnie  przy  współpracy 
z Łaskim Domem Kultury podjął się nie lada wyzwania - stworzenia wy-
darzenia, integrującego lokalną społeczność, promującego miasto-ogród 
i wszelką sztukę zrodzoną w okolicach zielonych, nadgrabiańskich łąk. 
Na reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej pojawili się zatem wystawcy-ar-
tyści, zainspirowani wyjątkowością Kolumny, wśród nich malarze, po-
eci, architekci, fotografowie, projektanci biżuterii, rzeźbiarze. 

Regionalne koła gospodyń z okolic Kolumny zapewniły wyjątkowe 
regionalne  rarytasy. Obejrzeliśmy  też  pokaz  niedzisiejszych motocykli 
i  prezentację  wozów  strażackich. Wieczorem  usłyszeliśmy  niebanalną 
muzykę. Wśród  zielonych  okoliczności  przyrody  zabrzmiały  zespoły: 
„Vernissage”,  „Fabric  Square”,  „Łydka  Grubasa”  oraz  „Mały-Yogi”. 
Usłyszeliśmy piękne, musicalowe przeboje Klaudyny i Krzysztofa, a tak-
że pełne młodzieńczego wdzięku utwory w wykonaniu Marii Maślanki, 
Mariusza Kozieła i Michała Maliszaka.

„POCIąG dO kOLumNy”
FEstIwAL, FEstIwAL I PO FEstIwALu...
Kolumieńska lokomotywa ruszyła pełną parą. Pierwszy festiwal naszpikowany artystycznymi wydarzeniami 
trafił na zielony, podatny grunt. Otoczona szumiącymi lipami ulica Piotrkowska przeżyła prawdziwe oblężenie 
niesamowitych rękodzieł, a scena wypełniła się artystami rodem z Kolumny… i nie tylko.

O poziom szeroko rozumianej estetyki zadbały liczne wystawy ple-
nerowe, ilustrujące ogromny potencjał Kolumny, zarówno jej przyrody, 
jak i architektury. Na scenie pojawiły się pokazy brazylijskiej sztuki „Ca-
poeira”, a także sportowe pokazy sztuk walki i prezentacja treningu fit-
ness na trampolinach.

Turyści skorzystali z wielu form aktywności – spaceru śladami daw-
nych pensjonatów, wypadu nordic walking i wycieczki rowerowej po naj-
bardziej klimatycznych zakątkach Kolumny. Pogoda dopisała. Publicz-
ność również. Do zobaczenia za rok!

Przypomnijmy, że I Festiwal Sztuki „Pociąg do Kolumny” to impreza 
pod patronatem honorowym burmistrza Łasku.

Anna Sobczak



mIEszkAńCy CzEstkOwA NIE PrzErAzILI sIę wOjNy 
w 1916 rOku utwOrzyLI OsP
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Na NIE zAwszE bANk…

Przypominamy  także  to  zdarzenie w  roku 
100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodle-
głości,  ponieważ  utworzenie OSP w Czestko-
wie wpisuje  się doskonale w działania patrio-
tów zmierzające do odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości, o czym sporo ostatnio piszemy 
na łamach „Panoramy”.

Założona półtora roku temu we wsi na-
szej Straż Ogniowa Ochotnicza rozwija się po-
myślnie. Przypisać to należy w pierwszym stop-
niu energii Zarządu, do którego należą pp.:  
T. Borowiecki – prezes, J. Jaksa – wiceprezes, 
J. Niemiec – gospodarz, M. Jakubczak – se-
kretarz, J. Olejnik – skarbnik, F. Borowiecki 
– naczelnik Straży, P. Niemiec – pom. Naczel-
nika i ks. S. Drzymała – kapelan Straży.

To był niesamowity pomysł i jednocześnie akt odwagi, by w środku I wojny światowej w niewielkiej podłaskiej wsi Czestków 
powoływać Ochotniczą Straż Pożarną. Inicjatywę podjęli mieszkańcy z Franciszkiem Borowieckim na czele i im się udało, 
a pisze na ten temat „Przegląd Pożarniczy” z 1919 roku. Warto przytoczyć wspomnianą publikację, bo ukazuje ona 
jednocześnie determinację i zapał mieszkańców Czestkowa sprzed ponad wieku. 

Straż Czestkowska wyjeżdża do pożarów 
w promieniu 10 wiorst, obsługując z górą  
45 miejscowości. Tabor Straży składa się  
z sikawki ręcznej 31/2 calowej, z dwóch beczek 
żelaznych dwukołowych 25-o wiadrowych  
i 3 drabin hakowych, 3 bosaków i 3 tłumnic. 
Daje się odczuwać potrzeba wozu „pogoto-
wia”, jeszcze jednej sikawki, paru beczek czte-
rokołowych oraz węży. Tych ostatnich Straż 
posiada około 23 metrów, co stanowi ilość 
w wielu razach niedostateczną.

Jak wiele naszych straży, Straż Czestkow-
ska walczy z brakiem funduszów, zwłaszcza 
że gmina, jak dotąd, nie udzieliła żadnego 
zasiłku, mimo że straż w ciągu niedługiego 
stosunkowo okresu swego istnienia już wy-

To jeden z najbardziej znanych w mieście bu-
dynków. Od lat służy bankowcom i mieszkań-
com  grodu  nad  Grabią,  ale  niegdyś  mieściły 
się w nim  także  inne  instytucje, np. w czasie 
II wojny światowej był tu niemiecki urząd pra-
cy, który bardzo źle zapisał się w pamięci Po-
laków.

Budynek  też  zmieniał  swój wygląd  –  za-
równo kubaturę jak i elewację, łącznie z kolo-
rystyką.  Inaczej  też  przed  laty wyglądał  plac 
przed  bankiem  –  niegdyś  rozwidlenie  drogi, 
raczej mało estetyczne. Dziś na placu im. Mar-
szałka  Józefa  Piłsudskiego  znajduje  się  par-
king i sporo zieleni. Wśród tej ostatniej ukry-
ta jest tablica przypominająca, iż w 1929 roku 
Rada Miejska nadała Honorowe Obywatelstwo  
J. Piłsudskiemu „za zasługi położone i utrwala-
nie niepodległości Państwa Polskiego”.

(Saw.) 

Święto Lotnictwa nawiązuje do zwycięstwa Franciszka Żwirki i Sta-
nisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycz-
nych Challenge w Berlinie w 1932 roku. Polacy zwyciężyli na samolocie 
RWD-6, specjalnie przygotowanym na zawody. Był to pierwszy znaczący 
sukces polskiego lotnictwa na arenie międzynarodowej, co podkreślił do-
wódca Bazy płk pil. Tomasz Jatczak, nawiązując jednocześnie do 100-le-
cia naszego lotnictwa.

Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz 
Nowak wręczył pilotom odznaki klasy specjalisty oraz nagrody rzeczowe, 
odznaczył też medalami wyróżnionych żołnierzy i pracowników.       (er)

śwIętO POLskICh skrzydEł
święto Lotnictwa jest zawsze okazją do podsumowań 
i podziękowań za niełatwą służbę. Tak było i w tym roku.  
27 sierpnia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczysta 
zbiórka, kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej.

kazała swą celowość, broniąc całość mienia 
współmieszkańców w czterech wypadkach. 
Jedynemi źródłami dochodu poza większą po-
życzką, zaciągniętą na wyekwipowanie Stra-
ży oraz zapomogą z Instytucji Ubezpieczeń 
Wzajemnych, są zyski, otrzymywane w urzą-
dzanych od czasu do czasu zabaw, uświetnia-
nych popisami orkiestry strażackiej, liczącej  
16 członków i pozostającej pod kierownictwem  
p. W. Borowieckiego.
    s 

PS  W  przedrukowanej  korespondencji 
opublikowanej  na  łamach  „Przeglądu  Pożar-
niczego” zachowaliśmy oryginalną pisownię.
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Jeden z Czytelników śledzący publikacje w tym cyklu zasugerował, 
aby przywołać wydarzenia związane z legionami rozgrywające się w re-
jonie Piotrkowa Trybunalskiego.  „Mój dziadek, wówczas młody miesz-
kaniec ziemi łaskiej i uczeń jednego z piotrkowskich gimnazjów, wstąpił 
do legionów, podobnie jak wielu jego kolegów. Jak mi opowiadał, to było 
coś spontanicznego, co młodzież traktowała jako patriotyczny obowiązek. 
Według dziadka, I wojna światowa była także naszą wojną, a nie jak to się 
dziś często podaje w podręcznikach historii – wojną wielkich mocarstw. 
Polacy liczyli, że dzięki wojnie Polska odzyska niepodległość”.

To prawda, Piłsudski i wielu ówczesnych Polaków liczył właśnie na to, 
że po wojnie ustanowiony zostanie nowy porządek w Europie i odrodzi się 
nasz kraj, będący 123 lata w niewoli. Legiony zaś miały być narzędziem 
i dodatkowym argumentem za odrodzeniem się Polski. Choć wymarsz le-
gionistów z Krakowa 6 sierpnia 1914 roku nie spotkał się z entuzjazmem 
i  nie  doszło  do wybuchu  ogólnonarodowego  powstania,  na  które  liczył 
obóz patriotyczny z  Józefem Piłsudskim na czele,  to  jednak  stworzenie 
zalążka polskiego wojska okazało się krokiem rozsądnym i potrzebnym.

Zanim przybliżę  to, co działo się w tym czasie w Piotrkowie, przy-
pomnę jeszcze wymarsz Pierwszej Kadrowej z krakowskich Oleandrów. 
Otóż w  szeregach  „Kadrówki” nie  zabrakło  również mieszkańców Zie-
mi Łódzkiej, a nawet Łasku. W 1 plutonie znalazł się pochodzący z Ła-
sku 20-letni Eugeniusz Łada ps. „Potok”, syn Jana Ludwika i Walentyny 
z Jakubowskich. W rodzinnym domu zostawił rodziców i 4 siostry. Poległ  
13 czerwca 1915 roku w słynnej szarży pod Rokitną. W 1 Kompanii Ka-
drowej był też mieszkaniec Zduńskiej Woli Ignacy Boerner, a także młodzi 
ludzie pochodzący z Piotrkowa czy Skierniewic.

Jeśli zaś idzie o rejon Piotrkowa, rzeczywiście staje się w tamtych la-
tach miejscem burzliwego tworzenia Legionów. Tu przecież formowana 
jest III Brygada, w szeregach której znajduje się sporo młodych ludzi tak-
że z naszego regionu. Wynika to m.in. z tego, że Piotrków jest wówczas 
stolicą guberni i ważnym ośrodkiem na ziemiach polskich, jest znakomicie 
skomunikowany z resztą ziem polskich, postrzegany jest jako dobre zaple-
cze dla powstającej armii. Mieszkańcy ziemi łaskiej spoglądają z ciekawo-
ścią, a niekiedy zazdrością, właśnie na Piotrków, a także Kalisz.

W Piotrkowie (okupowanym wówczas przez Austriaków), gdzie funk-
cjonuje Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego i fak-
tycznie znajduje się centrum życia legionowego, przebywa wielu znanych 
patriotów, m.in. Władysław Sikorski. Tu toczą się zażarte spory politycz-
ne o kształt przyszłej Odrodzonej, wydawanych jest sporo różnorodnych 
książek  i  tytułów  prasowych.  Po Akcie  dwóch  cesarzy  Piotrków  traci 
swoją pozycję głównego ośrodka legionowego, ale warto pamiętać, że do 
końca października 1916 roku do Legionów Polskich trafia tu 7564 ochot-
ników z Królestwa Polskiego  i Galicji, w  tym –  jak szacują historycy - 
ok. 800-900 osób z regionu łódzkiego.

Zanim  Piotrków  stanie  się  centrum  życia  legionowego,  przechodzi 
„szybki kurs doskonalenia patriotycznego”. Najlepiej odzwierciedlają to 
słowa Andrzeja Struga, wówczas ułana 1 plutonu 1 Szwadronu pod do-
wództwem Władysława  Beliny-Prażmowskiego.  21  października  1914 
roku beliniacy docierają do Piotrkowa: „Wjechaliśmy do miasta po połu-
dniu, dziarsko i z pieśniami. Rozkwaterowaliśmy się w stajniach wyścigo-
wych, obrządziliśmy konie i na miasto. Ale radość była krótka, bo wszy-
scy patrzą na nas jak na jakich zaprzańców, jak na psów, Moskalofilskie 
miasto!” 

Trudno się dziwić tej reakcji Polaków. Kilkadziesiąt lat funkcjonowa-
nia  carskiej  administracji  i moskiewskie  rządy  robią  swoje. Ale  szybko 
zmienia się ten charakter Piotrkowa. Po kilku miesiącach jest to już inne 
miasto.

Jak dochodzi do utworzenia wspomnianej III Brygady Legionów Pol-
skich? Już w końcu 1914 r. prowadzona jest ożywiona akcja werbunkowa, 
która początkowo nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dopiero wiosną 
następnego  roku  zwiększyła  się  liczba  rekrutów.  Na miejsce  rekrutacji 
wybrano rejon Piotrkowa. 8 maja 1915 r. Komenda Legionów Polskich 
wydaje rozkaz o utworzeniu III Brygady pod dowództwem płk. Wiktora 
Grzesickiego.

Najpierw powstaje 4 Pułk Piechoty, potem zaś kolejne jednostki. Nie 
brakuje kłopotów. 8 maja 1915 r. dowództwo nad wspomnianym pułkiem 
obejmuje ppłk Bolesław Roi. Legioniści  stacjonują m.in. w Radomsku, 
Kamieńsku, Rozprzy, Łazach,  Ignacowie  i Cekanowie. Żmudny  proces 
formowania pułku kończy się dopiero w lipcu. 14 lipca w Łochyńsku 4 
Pułk Piechoty otrzymuje sztandar. Wkrótce sformowane jednostki wysła-
ne zostają do Ostrowca Świętokrzyskiego  i biorą udział w kampanii na 
Lubelszczyźnie.

Tymczasem w rejonie Piotrkowa trwa nadal akcja werbunkowa. Warto 
przypomnieć, że w ramach 6 Pułku Piechoty powstaje pododdział składa-
jący się ze skautów, głównie uczniów szkół średnich. Ich dowódcą zostaje 
kpt. Karol Baczyński. Naczelna Komenda Polskiej Organizacji Skautowej 
w rozkazie do harcerzy pisze: „Skaut wstępujący do oddziału skautowego 
staje się legionistą i podlega władzom wojskowym”. Bez niedopowiedzeń 
postawiona zostaje kropka nad „i”.

W połowie września 1915  roku z dworców kolejowych w Rozprzy 
i Piotrkowie odjeżdżają na front wschodni (w rejon Kowla) kolejne sfor-
mowane oddziały. Toczą zażarte walki, ponosząc znaczące straty. Na Lu-
belszczyźnie i na Wołyniu (1915-1916) ginie wielu młodych legionistów. 
Oddziały  III Brygady uczestniczą w największej bitwie pod Jastkowem 
(31 lipca-3 sierpnia 1915 r.). Ówczesne porażki wojsk rosyjskich dopro-
wadzają ostatecznie do wycofania się wojsk carskich i utraty Królestwa 
Polskiego.

Stanisław Barcz

Przemarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej przez Kilece, 1914 r.

Józef Piłsudski ze sztabem przed Pałacem Gubernialnym  
w Kielcach, 1914 r.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), burmistrz Łasku podaje do publicznej wiadomości 
informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”. Program jest wymaganym 

dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.).
Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnie-
nie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska gminy Łask, utrzymania stanu środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań 
monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. Za-
warte w Programie rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi.
Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów,  
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu,  
co wymienione jednostki uzgodniły: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem nr WOOŚ.411.272.2018.AJa.2 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.446.2018.AK z dnia 4 września 2018 r.

W związku z powyższym, dla dokumentu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask” sporządzono 
prognozę oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Łasku po opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask” oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko dla tego dokumentu informuje o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Od dnia 19.09.2018 r. z dokumentami w wersji papierowej będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łasku, (adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask) w po-
koju nr 49, ponadto w dniu 19.09.2018 r. w wersji elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku (www.lask.pl).

Zgodnie z art. 39 - 43 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), burmistrz Łasku ogłasza możliwość wnoszenia uwag 
do opracowanej dokumentacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko poprzez składanie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od  19.09.2018 r. do 9.10.2018 r.

Uwagi mogą być wnoszone:
1. W formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Łasku, adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask (z dopiskiem „uwagi program ochrony środowiska”),

2. Ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Łasku, (adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask), II piętro pokój 49,
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@lask.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym)
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 9.10.2018 r.) pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym  

do rozpatrzenia uwag i wniosków jest burmistrz Łasku.
Uwagi i wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsię-

biorcy, organizacje pozarządowe.
Burmistrz Łasku, bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz  Łasku informuje, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566  

ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa  
lub jednostki samorządu terytorialnego działek ewidencyjnych o powierzchni powyżej 3.500 m2, na których na skutek wykonywania robót i obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji1 przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie  
czynnej2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwane opłatą retencyjną.

Wysokość opłaty, jaką będzie musiał uiścić właściciel nieruchomości, będzie zależeć od powierzchni zabudowanej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wyso-
kość naliczonej opłaty będzie przekazana w formie informacji. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie ją wnosił 
na rachunek bankowy gminy Łask. Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będą stanowić w znacznej części (90%) przychody Wód Pol-

skich – nowych organów administracji państwowej, działających od 1 stycznia 2018 r.
Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością spełniające ww. kryteria, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej po-
wierzchni biologicznie czynnej burmistrzowi Łasku w terminie do 10 października 2018 roku dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Przez powierzchnię 

zabudowy rozumie się: zabudowę mieszkaniową, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie  
wchodzące w skład nieruchomości. 

 Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku, a także w formie papierowej  
w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu.

            Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 100 lub przesłać pocztą na adres:  
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

1- retencja - naturalne zjawisko magazynowania wody opadowej, także śniegu i lodu, co opóźnia jej odpływ z danego terenu.

2- powierzchnia biologicznie czynna - teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.
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Przedsięwzięcie  „Wiele  miejsc,  jedna  historia”  realizowane  przy 
współpracy  Biblioteki  Publicznej  im.  Jana  Łaskiego Młodszego  w  Ła-
sku  i Młodzieżowej Grupy Działania  Powiat  Łaski,  skierowane  jest  do 
młodzieży, której zainteresowania oscylują wokół historii. Działania będą 
podzielone na etapy: w pierwszej fazie projektu młodzież zdobędzie teo-
retyczną wiedzę nt. odzyskania niepodległości i jej następstw. Pozna syl-
wetki osób, bez których Polska nie byłaby wolnym krajem. Zaplanowana 
jest również wycieczka do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Ło-
dzi, gdzie wraz z przewodnikiem młodzież zwiedzi placówkę oraz weźmie 
udział w  prelekcji. Posiadając ogólne wiadomości, przejdzie do szczegó-
łów - zapozna się z lokalną historią sięgającą 1918 r. Młodzież będzie zbie-
rała informacje, spotykając się z przedstawicielami rożnych stowarzyszeń, 
organizacji oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zostanie przeprowadzone  także badanie wśród mieszkańców Łasku, 
na temat 100-lecia odzyskania niepodległości. Zgromadzone dane zosta-
ną wykorzystane  do  stworzenia  qestu  („Questing  to  rodzaj  gry  polega-
jącej  na odkrywaniu dziedzictwa miejsca  i  tworzeniu nieoznakowanych 
szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi 
w questach - czyli wierszowanych wskazówkach. W wielu elementach gra 
ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie.» - 
Wikipedia). 

Zanim młodzi ludzie rozpoczną pracę nad questem, odbędzie się szko-
lenie z metodologii  jego powstawania przeprowadzone przez pracowni-
ków LGD Dolina Rzeki Grabi (popularyzatorów questów). W ramach za-
kończenia i świętowania projektu, młodzież zaprosi rówieśników, rodzinę 

wIELE mIEjsC, jEdNA hIstOrIA
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” ogłosiło w połowie roku X edycję Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ideę konkursu wpisał się projekt 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, uzyskując dofinansowanie w kwocie 4.000 zł. 

oraz mieszkańców miasta do wspólnego przebycia trasy questu. Po wy-
cieczce odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt wraz z poczęstun-
kiem. Żeby podkreślić ścisły związek projektu z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości, 10 listopada odbędzie się otwarcie wystawy zdjęć z prze-
biegu przedsięwzięcia.

W  erze  globalizacji  patriotyzm  i  miłość  do  ojczyzny  wydawać  się 
mogą pojęciami nieco staroświeckimi, dlatego też młodzież przekona się, 
że niosą one ze sobą niezwykle cenne wartości, które mogą wspierać roz-
wój młodych ludzi i kształtować ich postawy. Bo przecież niepodległość 
to  możliwość  realizacji  własnych  celów,  a  wcześniej  ich  wyznaczanie.  
To także możliwość posługiwania się własnym językiem. To życie zgod-
nie ze swoimi tradycjami i obyczajami i niepodleganie dyktatowi innych. 

Młodzież  niepodległość  traktuje  jako  rzecz  normalną  i  oczywistą  
(bo szczęśliwie, innej rzeczywistości nie znają), nie mają pełnej świado-
mości, że niepodległość nie jest nam darowana raz na zawsze i jak uczą do-
świadczenia historyczne – łatwo ją można utracić. Poprzez realizację tego 
projektu, organizatorzy chcą uzmysłowić młodemu pokoleniu jak ważną 
wartością jest wolność. 

 Dzięki  przedsięwzięciu  zyska  także  lokalna  społeczność,  która  bę-
dzie mogła spędzić czas w sposób aktywny, a poprzez specyfikę questu, 
taka wycieczka będzie miała także walor edukacyjny. Nowo powstały qu-
est urozmaici ofertę turystyczną Łasku, dzięki czemu będzie on bardziej 
atrakcyjny dla odwiedzających.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w projekcie. 
Kontakt: Magdalena Binkowska tel. 43 677 68 79.

Gmina Łask informuje o zakończeniu projektu pn. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uruchomione zostały elektroniczne usługi dla mieszkańców 
i przedsiębiorców. Aktualnie zarówno mieszkańcy, jak i podmioty gospodarcze mogą pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Łasku informacje 

przestrzenne  i zdalnie dokonać za nie zapłaty. Dla mieszkańców główną korzyścią jest skrócenie czasu potrzebnego do zrealizowania danej sprawy, 
możliwość jej załatwienia o dowolnej porze (24 h/dobę) i z dowolnego miejsca, przy użyciu aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej  

czy wtyczek społecznościowych.
Wdrożony został także system usług proaktywnych (i-Łask), który umożliwia masową wysyłkę wiadomości do mieszkańców różnymi kanałami 

komunikacji (wysyłkę tekstowych wiadomości SMS GSM, wysyłkę multimedialnych wiadomości SMS na aplikację mobilną,  
wysyłkę tekstowych wiadomości e-mail). 

Całkowita wartość projektu to 422 289,79 zł. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 289 062,05 zł.  
Gmina poniosła koszty na poziomie 133 227,74 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,  

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.
 

budOwA systEmu INFOrmACyjNO-kOmuNIkACyjNEGO  
w GmINIE łAsk

Oficjalnie otwarto przebudowaną drogę w Kolonii Bilew. Odcinek o dłu-
gości 2,1 km kosztował ponad 1,6 mln zł. Inwestycję dofinansowano kwo-
tą ponad 350 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016-2019.  Powstała  nawierzchnia  as-
faltowa, zjazdy, chodnik, pobocza, oznakowanie, przepusty i przydrożne 
rowy. Przebudowano również sieci telekomunikacyjne i energetyczne, ko-
lidujące z budowaną drogą. Wykonawcą prac była firma Włodan Andrzej 
Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic. 

MJ
Fot. Wit Leśniewicz

NOwA drOGA w kOLONII bILEw



Policjanci z Łasku wyjaśniają okoliczności 
śmiertelnego potrącenia pieszego, do 
którego doszło w miejscowości Sięganów 
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 481. 
Mundurowi kolejny raz przypominają 
o zachowaniu szczególnej ostrożności 
zarówno przez kierujących, jak i pieszych.

kulturalne  
Lp Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 100-lecie Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej  w Łasku 
28 
września 

ŁDK OSM w Łasku,  
BP w Łasku, 
MHŁ 

2. „Malowany Łask na 100-lecie 
niepodległości” - wystawa malarstwa 
uczestników warsztatów zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej 

5 
godz. 18 

Biblioteka Publiczna  
w Łasku – Galeria pod 
Korabiem 

gmina Łask, 
Stowarzyszenie 
Plastyków 
Amatorów 
Ziemi Łaskiej, 
BP w Łasku 

3. Kabaret Ciach 6  
godz. 20 

sala widowiskowa ŁDK 

4. „Astry” – koncert poezji śpiewanej  
w wykonaniu Michała Wieczorka 

7 
godz. 19 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

5. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
 - dr Leszek Putyński „Komunikowanie 
się z sobą i innymi” 

9  
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK  

6. Podwieczorek z gwiazdą – Artur Barciś 9 
godz. 19 

Galeria 
z Fortepianem 

ŁDK 

7. Wystawa malarstwa Zdzisława 
Beksińskiego 

12-14 Galeria 
z Fortepianem 

ŁDK 

8. Targ różności 13  
godz. 8-14 

plac targowy przy  
ul. Batorego w Łasku 

gmina Łask 

9. Wyjazd na musical „Piloci” 
zwiedzanie stolicy 

13 
godz. 9-21 

Teatr ROMA  
w Warszawie 

BP w Łasku -
Informacja 
Turystyczna 

10. „Przedwojenne piosenki” – koncert  
w wykonaniu Malwiny Paszek  
i Tomka Grdenia 

18 
godz. 18 

sala widowiskowa ŁDK 

11. „40-lecie pontyfikatu św. Jana Pawła II” – 
wystawa przygotowana przez Feliksa 
Dębkowskiego 

14 ekspozycja  
w kolegiacie łaskiej  
i MHŁ 

Centrum Idei  
ku 
Humanizmowi 
w Łasku,  
BP w Łasku, 
MHŁ 

12. Wykład Uniwersytetu III Wieku – 
Andrzej Owczarek „Łaskowianie  
na drodze do niepodległości” 

23 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK  

13. „Historia di enAmore” – szlagiery 
operetkowe 

24 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

14. „100–lecie harcerstwa w Łasku” - 
wystawa oraz Narodowe Czytanie 

26  
godz. 18 

BP w Łasku ZHP w Łasku  
i BP w Łasku 

15. Biesiada pod Złotym Liściem 27 sala widowiskowa  ŁDK 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w październiku

Do  zdarzenia  doszło  10  września  2018 
roku  około godziny 21  na drodze wojewódz-
kiej  miejscowości  Sięganów.  27-letnia  kie-
rująca  samochodem  marki  BMW  potrąciła 
68-letniego mieszkańca gminy Łask. Z dotych-
czasowych  ustaleń  funkcjonariuszy  wynika,  
że pieszy przechodził przez jezdnię bez wyma-
ganych  elementów  odblaskowych. W wyniku 
doznanych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć 
na miejscu. Śledczy pod nadzorem prokurato-
ra ustalają teraz dokładne przyczyny wypadku. 
Kierująca bmw była trzeźwa.

Policjanci  przypominają  o  obowiązku  no-
szenia elementów odblaskowych,   umieszczo-
nych w sposób widoczny dla kierujących. Pie-
szy bez odblasków przechodzący przez jezdnię 
w  miejscu  nieoświetlonym,  idący  poboczem 
lub skrajem drogi, jest niewidoczny. Kierowca 
najczęściej nie ma wtedy szans, aby zatrzymać 
samochód i uniknąć wypadku.

Zachęcamy do korzystania z tych elemen-
tów  także  na  terenie miasta.  Noszenie  odbla-
sków  w  miejscu  widocznym  dla  kierowcy 
podnosi  bezpieczeństwo  pieszych  na  drodze 
w każdych warunkach. Ponadto, apelujemy do 
kierowców o rozwagę i ostrożną jazdę w pobli-
żu skrzyżowań i przejść dla pieszych. 

śmIErtELNE 
POtrąCENIE PIEszEGO

Ukazała  się  drukiem  kolejna  książka  poety 
z Kolumny Ryszarda Wasilewskiego pt. „Frasz-
ki  i  sentencje”.  Jak wiele  innych  książek  tego 
autora, na okładce zawiera dopisek: „Tylko dla 

FrAszkI I sENtENCjE 
ryszArdA 
wAsILEwskIEGO

dojrzałych”,  bo  też  utwory  R.  Wasilewskiego 
wymagają myślenia i refleksji. Autor „Fraszek” 
już niejednokrotnie udowodnił, że na otaczający 
go świat potrafi patrzeć bardzo krytycznie, a jed-
nocześnie  życzliwie,  co  jest  domeną  ludzi  do-
świadczonych przez życie. Te niewielkie utwory 
poety,  wzbogacone  świetnymi  rysunkami  Sła-
womira Łuczyńskiego, czyta się jednym tchem. 
Dlatego polecamy je naszym Czytelnikom.  (er)

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży 
szkolnej w aktywne uczestnictwo w kulturze – 
w jej świadomym odbiorze, jak i współtworze-
niu, a także ukazanie możliwości udziału w kre-
owaniu wizerunku naszego miasta.

Konkurs  kierowany  jest  do  młodzieży 
szkolnej; będzie rozstrzygany w jednej otwartej 
kategorii.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- zapoznać się ze zbiorami fotograficznymi 

prezentowanymi na wystawie w Galerii z For-
tepianem w Łaskim Domu Kultury  (do końca 
września br.) oraz na profilu FB „Łask na sta-
rych zdjęciach”

  - wybrać  interesujące,  szczególne pod  ja-
kimś względem zdjęcie

 -  sfotografować/narysować/namalować/ 
opisać jak to miejsce wygląda dzisiaj, jak wy-
obrażamy je sobie za parę lat

- dostarczyć swoją pracę do 1.10.2018 r. do 
pokoju 44 (I piętro) w Łaskim Domu Kultury

Dostarczone  prace  zostaną  wystawione 
w Galerii Hol w ŁDK.

Uroczyste  podsumowanie  konkursu  odbę-
dzie się 5 października br. w ŁDK.

kONkurs 
FOtOGrAFICzNy
mój - twój - NAsz łAsk

 

sportowe 
Lp Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
1. Mecz piłki nożnej – Liga Okręgowa 

Seniorów - MULKS Łask – LKS Zapolice 
6 
godz. 15 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej – Liga Okręgowa 
Seniorów - MULKS Łask – KS Karsznice 

27 
godz. 14 

CSiR - stadion  MULKS Łask  

 



wrzesień 2018 r. 27

Mamy dobrą  informację dla milusińskich  i  ich rodziców. W Parku 
Miejskim im. Rodu Łaskich w Łasku powstał nowy plac zabaw. Koszt 
inwestycji  to  116.850  zł,  a  wykonawcą  była  firma Aneby  Sp.  z  o.o. 
z Gdańska.

Trwa przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku. Powstanie m.in. nowa 
nawierzchnia asfaltowa, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej. 
Ponadto wykonane  zostaną  zjazdy,  rurociągi  do  odprowadzenia wody 
burzowej, kanały ściekowe, wodociąg oraz oznakowanie pionowe. Wy-
konawcą jest firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Po-
rszewic, a wartość prac to 3.784. 219,87 zł.

Tak będą wyglądały nowe mniejsze autobusy

Nasze miasto się rozwija, co doskonale widać w liczbie inwestycji re-
alizowanych przez gminę Łask w tym roku. Powstał właśnie nowy 
plac zabaw, urządzany jest różany ogród, remontowane są ulice, 
a niedługo mieszkańcy jeździć będą niskopodłogowymi autobusami.

dzIEjE sIę

W  Łasku  powstaje  ogród  różany.  Jest  zlokalizowany  pomiędzy  
ul. Podleśną a pływalnią. Zielony zakątek będzie pełnił funkcję ekolo-
giczną  i dydaktyczną. W ogrodzie zostaną umieszczone  tabliczki edu-
kacyjne. Łącznie planuje się posadzić 41 drzew, 4.925 sztuk krzewów 
(w  tym 3.049  róż)  oraz  1.554  sztuki  bylin. Nie  zabraknie  oczywiście 
ławek oraz nowoczesnego oświetlenia.

Przy  ul.  Dębowej  (na  odcinku  od  ul.  Jodłowej  do  ul.  Cisowej)  
powstaje nowy chodnik i miejsca postojowe. Wykonawcą jest firma Jo-
lanta Piotrowska z Żaglin, a wartość robót budowlanych to 262.490,39 zł.

Przed  nami  kolejny  etap  projektu  pn.  „Modernizacja  transpor-
tu publicznego”. 6 września br. gmina Łask podpisała umowę z firmą  
AUTOMET Group z Sanoka na dostawę 4 fabrycznie nowych, nisko-
emisyjnych,  niskopodłogowych  autobusów  o  długości  do  8  metrów. 
Wartość inwestycji to 2.332.572 zł. Autobusy przyjadą do Łasku w przy-
szłym roku.

Michał Janiszewski

Ogród Różany

Przebudowa ulicy Przemysłowej

Przebudowa ulicy Dębowej

Plac zabaw dla dzieci w łaskim parku

W piątkowe popołudnie, 7 września br., w łaskiej Bibliotece Publicznej 
odbył się wernisaż wystawy zdjęć zatytułowany „Przyroda Kolumny na 
fotografii”. Autorami prac są trzej panowie: Marcin Dybalski, Piotr Za-
pała oraz Jakub Krysztofiak, dwaj ostatni prezentują swoje prace po raz 
pierwszy. Są oni nie  tylko zapalonymi fotografami, ale  i wielkimi mi-
łośnikami przyrody.  Ich zdjęcia ukazują malownicze zakątki Kolumny 
i okolic o różnych porach dnia i roku, potrafią w nich wydobyć prawdzi-
we piękno przyrody, pokazać jej siłę i delikatność. 

Ekspozycję można oglądać do 2 października br. w Galerii pod Ko-
rabiem. Zapraszamy.
                                                    A.W.

PrzyrOdA w ObIEktywIE
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