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W I D AWA

F e st i wa l R ó ż
w 600-lecie Łasku
Ruszyły przygotowania do 8. Festiwalu Róż w Łasku. Czas jest szczególny, bowiem nasze miasto świętuje właśnie swoje 600-lecie. Organizatorzy chcą, żeby tegoroczne święto kwiatów było wyjątkowe i pobiło
poprzednie edycje. Podczas dwóch dni festiwalu nie zabranie wystawy
ponad 100 odmian róż, pikniku i koncertów. Zaplanowano też sporo niespodzianek. Szczegóły wkrótce.
MJ

Powstaje ścieżka

rowerowa do Gorczyna

K onkur s na

„Najpiękniejszy
ogród różany”

Ósma odsłona Festiwalu Róż w Łasku zbliża się wielkimi krokami.
Wszystkich wielbicieli królowej kwiatów zapraszamy do udziału
w tradycyjnym konkursie. Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Łask
i chcesz się pochwalić przydomowym ogrodem lub różaną rabatą,
to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Dla autorów najpiękniejszych
kwiatowych aranżacji przygotowano nagrody.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.lask.pl oraz
www.festiwalroz.lask.pl
MJ

P omoc
psychologiczna
dla uchodźców
z U krainy

Pod Łaskiem powstaje ścieżka rowerowa z dopuszczeniem
ruchu pieszego, która połączy miasto z miejscowością Gorczyn.
Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 znacząco poprawi
bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Drogowcy wykonali już konstrukcję pod nową ścieżkę, która docelowo na odcinku 0,6 km, będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Trwają
również roboty na jezdni, gdzie częściowo wymieniona zostanie konstrukcja drogi. Prowadzone są również roboty brukarskie.
Zakres inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi przewiduje również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, nowe zjazdy, odwodnienie, oświetlenie i kanał technologiczny oraz rozbudowę przepustu pod drogą.
Wartość robót to 2,9 mln zł, a termin ich zakończenia planowany jest
w lipcu tego roku. Inwestycja powstaje we współpracy z gminą Łask,
która przeznaczyła na ten cel 287 tys. zł. To kolejny przykład dobrej
współpracy samorządów, ale przede wszystkim determinacji i skuteczności lokalnych władz, które od lat zabiegają o inwestycje poprawiające
bezpieczeństwo w gminie. Przy wsparciu finansowym łaskiego samorządu powstał chodnik od szpitala na osiedle „Przylesie”, a w fazie projektu
jest aktualnie ciąg pieszo-rowerowy z Łasku do Teodorów.
MJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje,
że wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy schronili się w gminie Łask,
mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną
w języku ukraińskim.
Ze wsparcia można skorzystać:
- dzwoniąc pod nr: 603 908 608 w poniedziałek,
wtorek i czwartek, w godz. 10-13
- stacjonarnie w siedzibie MGOPS w Łasku przy ul. Batorego 31,
w środę i piątek w godz. 10-13.
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„Jarmark Łaski” wraca do Łask(u)

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 „Jarmark Łaski” wraca do życia. Wydarzenie
zaplanowano na pierwszy weekend czerwca. Z ogromnym zapałem i zapasem sił ruszyliśmy do pracy nad jednym
z największych wydarzeń w gminie Łask. „Jarmark Łaski” to dwa skąpane w czerwcowym słońcu najgłośniejsze
Dni Łasku. To wzajemne przenikanie się i inspirowanie kultur. Idea „Jarmarku” przypomina i daje możliwość
współistnienia, koegzystencji najróżniejszych nurtów oraz form artystycznej wypowiedzi.
Jarmark będzie składał się z wielu wzajemnie przenikających się wydarzeń. Sobota (4 czerwca) to piknik pod nazwą „Słońcobranie”. Spodziewajcie się mnóstwa gier, zabaw, animacji, animatorów i artystów, którzy
z zapałem będą powodowali uśmiechy na naszych twarzach. To będzie
troszkę spóźniony, ale najlepszy pod słońcem Dzień Dziecka. Festiwal
„Wniebogłosy” (4 i 5 czerwca) to muzyczna część „Jarmarku Łaskiego”.
W tym roku Łask odwiedzi absolutna czołówka polskiej sceny muzycznej:
Sorry Boys, Król, Brodka oraz Natalia Przybysz. Taki koktajl muzyczny
to uczta dla ucha (i dla ducha). Nie zabraknie wyjątkowych wystawców,
rękodzielników, rzemieślników, którzy już deklarują udział w wydarzeniu.
„Jarmark” to także wiele wydarzeń towarzyszących, które rozpoczną
się już w piątek, 3 czerwca (wykłady o dziejach i historii Łasku, maraton
pływacki, wystawy, prezentacja zrewitalizowanej kamienicy oraz obcho-

dy 25-lecia Muzeum Historii Łasku). Nie zabraknie atrakcji dla starszych
i młodszych. Odsłaniamy karty powoli, tym samym stopniujemy „napięcie”. Na pewno nie będzie opcji na nudę. Z dużym powodzeniem zakończyliśmy rekrutację do zespołu wolontariuszy „Jarmarku”. Cieszy nas
duże zainteresowanie tym tematem i entuzjastyczne podejście młodzieży
do udziału w przedsięwzięciu. Trwają intensywne szkolenia, aby jak najlepiej przygotować grupę do odważnego i odpowiedzialnego podjęcia
bardzo trudnego wyzwania.
Tegoroczna edycja „Jarmarku Łaskiego” jest wyjątkowa. W 2022 roku
świętujemy 600-lecie nadania praw miejskich Łaskowi (1422-2022). Dołożymy wszelkich starań, aby należycie uczcić ten wspaniały jubileusz.
Dlatego ogłaszamy „Jarmark Łaski” świętem wszystkich łaskowian!
RS

Pa m i ę ci of i a r K at y n i a

5 marca 1940 roku na najwyższych szczeblach władzy ZSRR zapadła decyzja o zlikwidowaniu polskich jeńców wojennych przebywających
w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze
przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.
Ofiarami rozkazu Stalina był nie tylko kwiat polskiej armii, ale również przedstawiciele inteligencji z wielu środowisk. Przez lata cierpiały całe rodziny, które zmuszane były do życia w strachu i okłamywania
dzieci, nie mówiąc im prawdy o losie, jaki spotkał ich ojców. Sowieci
od samego początku wypierali się swoich zbrodniczych czynów, kryjąc
się za zasłoną propagandy, nazwaną przez historyków „kłamstwem katyńskim”.
Wydawało się, że w Europie, i to w XXI w., już nigdy więcej nie dojdzie do podobnych zbrodni. Jak bardzo się myliliśmy… Wiele do myślenia dała już masakra z 1995 r. w Srebrenicy, jednak nikt nie był gotowy
na to, co nadeszło wraz z rosyjską agresją na Ukrainę. Mordy na ludności
cywilnej, związane ręce oraz znowu strzały w tył głowy i ciała stłoczone
w masowych grobach. I choć zdjęcia z Buczy i innych ukraińskich miast
obiegły świat, a dowody na bestialstwo rosyjskiego agresora są bezsporne, to Moskwa ponownie sięga po kłamstwo, bezwstydnie wskazując
jako winnych ukraińskich żołnierzy, którzy zdaniem propagandystów
Kremla mieli dokonać mordu na własnym narodzie.

13

Piknik z okazji Dnia Flagi Komunikat
Już 2 maja w godz. 10-18 w Ośrodku
Strzeleckim Shotbom (ul. Wrzosowa 35),
Łask (Kolumna) odbędzie się rodzinny
piknik w związku z Dniem Flagi,
z atrakcjami dla całej rodziny. Shotbom
to
jeden
z
najnowocześniejszych
obiektów tego typu w kraju, posiadający
11 torów strzeleckich, sale wykładowe,
rusznikarnie, sklep oraz wiele innych
atrakcji.
W czasie pikniku będzie wiele atrakcji:
- Darmowe Zawody Strzeleckie (zapisy do godziny 12) o Puchar Burmistrza Łasku
- Prezentacja służb mundurowych
- Wystawa sprzętu wojskowego
- Wojskowa grochówka
- Popcorn
...oraz wiele innych.
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DARMOWY DOJAZD Z ŁASKU!
Godzina 9.45 – wyjazd z pl. 11 Listopada,
ul. Narutowicza, ul. Jana Pawła II, ul. Batorego, ul. Jodłowa – siedziba strzelnicy (ul. Wrzosowa 35). Powrót po przyjeździe.
Godzina 11.30 – wyjazd z pl. 11 Listopada, ul. Narutowicza, ul. Jana Pawła II,
ul. Batorego, ul. Jodłowa, ul. Leśników Polskich, ul. Wileńska - siedziba strzelnicy
(ul. Wrzosowa 35). Powrót po przyjeździe.
Kursy realizowane będą przez ZKM w Łasku.
Do zobaczenia na strzelnicy. Wstęp wolny!
Dawid Walas

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Łasku informuje,
że w związku z nowelizacją przepisów
podatkowych z dnia 29.10.2021 r., przygotowaną w ramach tzw. Polskiego Ładu
(podpisana przez prezydenta RP 15.11.
2021 r.), wprowadzono m.in. zmiany w zakresie opodatkowania VAT opłat z tytułu
przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności.

Zgodnie z nowymi regulacjami, w odniesieniu do opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, powstał
obowiązek wystawiania faktur, w związku z powyższym osoby ponoszące opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są zobowiązane do złożenia pisemnej informacji o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji.

Zdaniem burmistrza

Wojna w Ukrainie nie tylko trwa, ale niemal codziennie media przekazują coraz to nowe informacje
dotyczące bestialstwa rosyjskich agresorów. Minęła 12. rocznica tragedii w Smoleńsku. Warto przypomnieć
prorocze - jak się okazuje - słowa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku w Tbilisi, ratując
swoją obecnością i innych głów państw to miasto przed zajęciem przez Rosjan, wskazał etapy agresji Rosji.
Z kolei 1 września 2009 r. na Westerplatte
w obecności kanclerz Niemiec A. Merkel i premiera Rosji W. Putina powiedział dobitnie, iż
imperializmowi, a nawet neoimperializmowi,
ulegać nie można. Szkoda, że wielkich tego
świata obudziła dopiero tragedia Ukrainy.
SKUTKI WOJNY
Światowy spichlerz w ogniu. Wojna Rosji
z Ukrainą wywoła głód na świecie. Wszyscy
na świecie odczują wzrost cen żywności, zaś
milionom w wielu krajach w oczy zajrzy głód.
Jaką skalę to przyjmie, zależy od dalszych losów wojny Rosji z Ukrainą. Rosja i Ukraina
odpowiadają łącznie za jedną trzecią światowego eksportu pszenicy, 20 proc. kukurydzy
i 75 proc. oleju słonecznikowego. Trzeba też
pamiętać o innych produktach rolnych, w tym
innych zbożach. - tyle „DŁ” z 9-10.04.2022 r.,
str. 8. Oby te wizje się nie sprawdziły, dość już
bowiem głodu i biedy na świecie.
OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU NASZEJ GMINY
W dniu 25 marca br. odbyło się w Bałuczu
spotkanie z udziałem około 200 osób w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości.
Uczestnicy spotkania protestowali przeciwko
jednej z wersji przebiegu kolei przez środek
Bałucza oraz Borszewic i niszczącej dziesiątki
gospodarstw domowych w tym rolnych i czasami dorobek pokoleń mieszkańców. Protest
ten Rada Miejska i ja popieramy, opowiadając
się za przebiegiem jak najmniej dolegliwym
dla mieszkańców.
Niejako przy okazji głównego wątku stowarzyszenie powołane przez mieszkańców,
ale także sami mieszkańcy podjęli temat bardzo ograniczonych możliwości rozwoju naszej
gminy. Dramatycznie wręcz stwierdzono, że za
kilka lat „organizacyjnie i podatkowo” gmina
padnie. Jak ma gmina tworzyć dochody, kiedy
ze wszystkich stron ogranicza się, w wyniku
decyzji państwa, jej rozwój. Wśród barier zawsze na pierwszym miejscu wymieniane jest
lotnisko (strefa ochronna, strefa ograniczonego użytkowania, i inne ważne okoliczności).

32. Baza Lotnictwa Taktycznego to chluba, ale
niestety, jak zauważają mieszkańcy, to ograniczenie rozwoju. Inne ograniczenia to Natura
2000, S-8 czy linie kolejowe. I znów - o S-8
walczyliśmy, jest bardzo potrzebna, ułatwia
komunikację ze światem, ale inwestorów raczej nam nie przyciągnie. I mieszkańcy mówią:
pozostała jedynie północna część gminy, którą
teraz także chce się wyłączyć z możliwości inwestowania poprzez nieliczenie się z interesem
mieszkańców, a także gminy. Wsparte tak mądrym stanowiskiem mieszkańców władze gminy milczeć nie mogą.
SŁOWA DOTRZYMUJEMY
Podczas ostatniej sesji w dniu 30 marca br.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
sprzedaży części targowiska od strony ul. Batorego pod zabudowę wielomieszkaniową.
Sprzedajemy 7.292 m kw., a w zasobach gminy
pozostaje większa część bowiem 9.349 m kw.
Jakiekolwiek insynuacje o likwidacji targowiska to oczywista nieprawda. Wykorzystywanie
rozległego terenu położonego w centrum miasta 1 raz w tygodniu to złe rozwiązanie. Jeszcze
gorzej trzeba ocenić dążenie do zabezpieczenia
miejsc wszystkim handlowcom, np. z Pabianic
kosztem rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla mieszkańców Łasku. Tereny pod budownictwo wielomieszkaniowe zostały zagospodarowane i trzeba szukać nowych miejsc,
zwłaszcza w kontekście realiów przedstawionych w poprzednim rozdziale.
Uchwała RM jest wynikiem sondy internetowej sprzed paru miesięcy, w której 82% głosujących na niemal 600 osób wypowiedziało
się za nowym zagospodarowaniem terenu targowiska. Przedstawione rozwiązanie uważam
z wielu powodów za optymalne. Przekonywanie przez niektórych, że sonda internetowa
(zwłaszcza przy tak dużym uczestnictwie) jest
niemiarodajna, bo z internetu korzystają głównie ludzie młodzi, co najmniej zaskakuje. Kto
ma wątpliwości - zachęcam do zapoznania się
z przebiegiem sesji w BIP-ie Urzędu Miejskiego. Ja argumentowałem że głosu ludzi młodych

nie można lekceważyć, bo przyszłość naszego
miasta będzie za chwilę w ich rękach.
DZIURY W DROGACH
- WYJAŚNIENIE
Jak w każdym mieście mamy po zimie
sporo dziur do załatania. Czynności zostały
podjęte w takim czasie, aby w kwietniu dziury połatać. Niestety przedsiębiorca, który przetarg wygrał, ze względu na radykalny wzrost
cen wolał wadium stracić niż podpisać umowę
na warunkach podanych w przetargu. W tej sytuacji musiałem przetarg unieważnić i ogłosić
kolejny, co oczywiście opóźni o kilka tygodni
naprawę dróg. Niestety takie jest prawo, innego wyboru nie miałem.
11 kwietnia 2022 r. 				
Gabriel Szkudlarek
PS

Rezurekcja i orkiestra
Rezurekcja w kolegiacie ma od lat szczególny charakter, podkreślany zwłaszcza przez
gości. Bo to nie tylko Rzymianie, ale także
Bractwo Kurkowe z armatą, oddającą kilka
wystrzałów. W tym roku uroczystość uświetniła orkiestra dęta z naszego Łaskiego Domu
Kultury, która na koniec przed kolegiatą dała
krótki koncert wysłuchany przez dziesiątki
osób. Orkiestro graj, dziękuję, a niektórych
proszę o więcej obiektywizmu w ocenie tej instytucji kultury, której funkcjonowanie finansuje gmina Łask.

Łaska Droga Krzyżowa

W tym roku Łaska Droga Krzyżowa
ulicami miasta odbyła się 8 kwietnia,
rozpoczęła się w parafii św. Faustyny
i zakończyła się po dwóch godzinach
w kolegiacie.

Ideą tej formy przeżywania Drogi Krzyżowej jest chęć ukazania współczesnemu człowiekowi kultu Bożej Męki. Wspólne przejście
Męki Chrystusa staje się środkiem w jednoczeniu ludzi różnych stanów. Wyjście na zewnątrz
do ludzi z naszych świątyń, miało w tym roku

o wiele mocniejszy wydźwięk, po dwóch latach przerwy, wynikającej z trwającej pandemii. Można to było zaobserwować po bardzo
dużej liczbie uczestników.
Tegoroczna Droga Krzyżowa przebiegła
pod hasłem „Bądźmy pomocnikami Chrystusa”. To zdanie zostało zaczerpnięte z myśli bł.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego aktualność
wyraziła się w licznym udziale i dużym zaangażowaniu uczestników. Prymas Tysiąclecia
bardzo cenił sobie pasyjny kult Kościoła. Rozumiał go nie jako formę cierpiętnictwa, któ-

re przygniata człowieka, ale wręcz przeciwnie,
jako rzeczywistość podniesienia go w jego godności. Uważał, że jest to droga do serca współczesnego człowieka, który w ranach Chrystusa
rozpoznając swoje rany, zyskuje zdolność wewnętrznej integracji z samym sobą. Ta integracja staje się podstawą do wzajemnego zjednoczenia ludzi ze sobą. W ten sposób spełniają
się słowa Ewangelii, że Chrystus oddaje swoje
życie po to, aby ponownie zgromadzić w jedno
rozproszone dzieci Boże.
ks. Stanisław Czaja
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Inwestycja

w bezpieczeństwo

Wzorem krajów zachodniej Europy od czerwca ubiegłego roku w Polsce obowiązują
przepisy, na mocy których piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami (z wyjątkiem
tramwajów) już w momencie, gdy wchodzą na przejście, a nie dopiero wtedy, gdy się
na nim znajdują. Statystyki jasno pokazują, że wprowadzenie tych zasad było słuszną
decyzją. Liczba wypadków znacznie zmalała, jednak sytuacja nadal jest daleka od
ideału. Na przejściach dla pieszych wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń, zarówno
z winy kierujących samochodami, jak i samych pieszych.

Łaski samorząd postanowił poprawić bezpieczeństwo na czterech przejściach dla pieszych. Na celowniku znalazło się skrzyżowanie ulic Jodłowej, Orzechowej i Szkolnej oraz
pl. 11 Listopada i ul. Żeromskiego. Czemu właśnie te lokalizacje? Na osiedlu „Przylesie” panuje duży ruch, znajduje się tu szkoła podstawowa,
orlik, pływalnia, a także sporo sklepów. Dlatego
warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. Natomiast wokół łaskiego rynku niektórzy kierowcy
próbują sprawdzić swoje umiejętności, mając
przy tym za nic bezpieczeństwo przechodniów.
Zaplanowano montaż modułowych, płytowo-wyspowych wyniesień dla pieszych.
Poprawią one widoczność i ograniczą pręd-
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kość pojazdów. Dzięki łagodnemu najazdowi
nie będą stanowić przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Pojawią się też wtopione w asfalt kocie oczka, aktywne oznakowanie pionowe i odpowiednie doświetlenie.
Zatroszczono się także o osoby z niepełnosprawnością wzrokową. O ich bezpieczeństwo zadbają płyty wskaźnikowe z żółtymi
wypustkami. Pierwsze efekty prac można zobaczyć już na „Przylesiu”. Całość będzie gotowa w połowie roku. Wartość inwestycji to
314.000 zł. Na ten cel gmina Łask otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg wysokości 250.000 zł.
MJ

SESJE – kilka dni temu odbyła się sesja
nadzwyczajna, tradycyjnie w takich przypadkach poświęcona głównie niezbędnym zmianom w budżecie. Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się prawdopodobnie 1 czerwca
br. (w chwili zamykania bieżącego numeru
jeszcze nie ustalono terminu). Natomiast sesja Rady Powiatu odbyła się 28 kwietnia br.
i poświęcona była m.in. zmianom w budżecie,
sytuacji w szpitalu i stanowi bezpieczeństwa
w powiecie w 2021 roku.
NA LOTNISKU RUCH - w związku
z agresją Rosji i wojną w Ukrainie Polska
uczestniczy aktywnie w udzielaniu pomocy wschodniemu sąsiadowi, jednocześnie na
NATO-wskim lotnisku 32. Bazy Lotnictwa
Taktycznego trwa wzmożony ruch, co związane jest ze wzmocnieniem wschodniej flanki Sojuszu. Oprócz F-16 z biało-czerwoną szachownicą prosto z ćwiczeń w Arktyce przyleciały do
Łasku F-18, sporo tu także innych maszyn.
NOWY ZASTĘPCA komendanta powiatowego PSP w Łasku – od 1 kwietnia br.
obowiązki zastępcy pełni bryg. Marcin Dulas,
wcześniej przez ponad dwadzieścia lat związany ze strażą w Tomaszowie Mazowieckim,
gdzie ostatnio był naczelnikiem wydziału operacyjnego i rzecznikiem prasowym.
STATUTY SOŁECTW - do 6 maja br.
potrwają konsultacje społeczne 31 statutów
sołectw gminy Łask. Odbywa się to w formie
elektronicznej i papierowej.
INFLACJA w marcu wyniosła aż 11 proc.
i demoluje zarówno nasze domowe budżety,
jak i planowane wydatki samorządu. W stosunku do lutego wzrosła aż o 3,3 proc. Wykonawcy inwestycji wycofują się, choć wcześniej
wygrali przetargi.
Bieg ulicami Łasku zorganizowano
z okazji 600-lecia grodu nad Grabią. 24 kwietnia wokół placu 11 Listopada do sportowych
zmagań stanęły przedszkolaki i uczniowie
podstawówek. Towarzyszyli im rodzice i opiekunowie. Ścigano się na dystansach 100, 200
i 400 m. W zawodach wzięło udział blisko 600
osób, a na każdego małego sportowca czekał
pamiątkowy medal.
PANDEMIA wyraźnie osłabła i odnotowuje się jeszcze zachorowania na covid-19,
ale choroba przebiega na ogół łagodnie, bez
zgonów. Zainteresowania szczepieniami prawie
nie ma, mieszkańcy maseczki używają sporadycznie, głównie w placówkach służby zdrowia
i czasami w komunikacji publicznej. 20 bm. ruszyły szczepienia drugą dawką przypominającą
przeciw covid-19 osób powyżej 80 lat.
PROMESA DLA OSP w Widawie – na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
w kwocie 400 tys. zł. To spore wsparcie ze strony
państwa, ale na skutek inflacji pojazdy takie zdrożały i teraz trzeba będzie na zakup potrzebnego samochodu wydać nawet 1,2-1,3 mln zł.
MIESZKANIA Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż w Leźnicy Wielkiej i Łasku
- w grodzie nad Grabią za 60-metrowe lokum
z balkonem i piwnicą, przy ul. Kosynierów
cena wywoławcza wyniosła 250 tys. zł.

„Jedynka” Szkołą dla Innowatora
W dniu 28 marca w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej podsumowująca ogólnopolski, dwuletni
projekt „Szkoła dla innowatora”. Stanowiła ona okazję do przedstawienia szkół biorących udział w projekcie, a także podzielenia
się praktycznymi wnioskami i doświadczeniami, jakie wynieśli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z pracy nad zaproponowanymi
metodami i narzędziami. W wersji pilotażowej programu uczestniczyło 20 szkół, wybranych w drodze konkursu, do którego zgłosiło
się 400 placówek z całej Polski. W tym elitarnym gronie znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
Głównym punktem konferencji było wręczenie uczestnikom projektu tytułu „Szkoły dla
innowatora”, którą dla Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku miałam
zaszczyt odebrać.
W dalszej części odbyły się dyskusje panelowe, podczas których zarówno dyrektorzy, jak
i nauczyciele oraz eksperci podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie pracy nad zadaniami interdyscyplinarnymi (w tej rozmowie
wzięły udział nauczycielki z SP nr 1 w Łasku
Monika Bąk i Agnieszka Prusisz), rozwojem
kompetencji proinnowacyjnych u uczniów, rearanżacją przestrzeni oraz realizacją projektów
badawczych i społecznych.
W panelu z udziałem dyrektorów „Jak skutecznie wdrażać innowacyjne zmiany w szkołach”, w którym zabrałam głos, przedstawiłam
czynniki, które wpływają na skuteczność innowacji oraz ułatwiają jej wprowadzenie.
Udział w projekcie „Szkoła dla innowatora” zapoczątkował dla naszej szkoły wiele
zmian w zakresie organizacji procesu uczenia
się nastawionego na kształtowanie i rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych naszych
uczniów; kompetencji, które są niezbędne
w funkcjonowaniu w tak szybko zmieniającym
się świecie. Cieszymy się, że mogliśmy brać
w nim udział. Jesteśmy przekonani, że nabyte

umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować naszych uczniów do wejścia w dorosłe życie.
Dziękuję nauczycielom projektowym
za zaangażowanie, dwuletnią pracę. Całej

Radzie Pedagogicznej dziękuję za podążanie w trudnym kierunku ku nowoczesnej
edukacji.
Izabela Knul
dyrektor SP nr 1 w Łasku

Co dalej z zagospodarowaniem łaskiego targowiska?

W Łasku, przy drodze wojewódzkiej, działa nowoczesne centrum handlowe i popularny market spożywczy, a tuż obok powstaje
restauracja McDonald‘s. Naprzeciw znajduje się teren, który wygląda jak… No właśnie to, już dobrze wiedzą mieszkańcy, którzy
mijają go niemal każdego dnia. Mowa oczywiście o miejskim targowisku, którego stan techniczny systematycznie się pogarsza.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
Urząd Miejski przeprowadził ankietę, której wynik jednoznacznie pokazał,

że łaskowianie oczekują zmian w tej części miasta. Nowe bloki, a także wielofunkcyjna przestrzeń do rekreacji i handlu

- taką wizję poparli mieszkańcy, a samorząd obiecał jej realizację.
Przez ostatnie miesiące analizowano obszar pąd kątem podziału geodezyjnego. Ostatecznie działkę podzielono na dwie o powierzchniach 0,7 i 0,9 ha. Podczas marcowej
sesji Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż
mniejszej działki pod zabudowę wielomieszkaniową. Chodzi o teren od ul. Batorego. Właścicielem pozostałego obszaru pozostanie gmina,
która planuje przekształcić go w wielofunkcyjne miejsce do handlu i rekreacji. Chodzi o to,
aby osiedle nie pełniło jedynie funkcji sypialni,
a było swoistą enklawą dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy oczekują nowoczesnego i wielofunkcyjnego miejsca, gdzie można zorganizować piknik rodzinny, zlot foodtrucków czy
wreszcie kupić świeże warzywa, owoce i lokalne produkty. A kiedy powstaną nowe bloki?
Aktualnie ratusz przygotowuje się do przetargu, którego ogłoszenie zaplanowano na drugą
połowę roku.
MJ
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POWSTAJE ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW

W strefie pasów zieleni przy ul. 1 Maja i ul. Mickiewicza w Łasku trwają prace, które obejmują
wykonanie bazy edukacyjnej na terenie o powierzchni 1300 m 2. Zaprojektowano tu 2 typy
nawierzchni dla ruchu pieszego – chodniki z kostki brukowej.
Pierwszy typ nawierzchni powstanie
na bazie istniejącego chodnika i będzie
pełnił głownie funkcję komunikacyjną
między poszczególnymi bazami nasadzeń. Drugi typ nawierzchni został
zaprojektowany w taki sposób, aby spacerując można było podziwiać roślinność oraz czytać tablice informacyjno-dydaktyczne. W celach edukacyjnych, jak i ozdobnych, planowane jest nasadzenie drzew i roślin, które
wyróżniają się oryginalną barwą, zapachem, kształtem liści i kwiatów.
Ponadto z tematyką dotyczącą oryginalności i różnorodności roślinności, w tym różnorodnością gatunków róż i traw ozdobnych znajdujących się w ogrodach, będzie można zapoznać się poprzez informacje
i ilustracje zamieszczone na pięciu zamontowanych tablicach dydaktycznych. Powstała baza edukacyjna zostanie wyposażona w elementy małej
architektury – ławki i drewniane kosze na śmieci. Co więcej, zostaną
także zamontowane 3 gry edukacyjne Światowid - pn. „Zioła” oraz drewniane gry typu puzzle pn. „Odgadnij”, „Co ze mnie wyrośnie”, „Puzzle
– Jaka to roślina”.
Planowany termin zakończenia ww. inwestycji to 31 maja br.
Jednocześnie informujemy, że powiat łaski otrzymał dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na realizację ww. zadania.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęła działalność
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”.
Wypożyczalnia mieści się przy ul. 9 Maja 33
w Łasku, w budynku należącym do Starostwa
Powiatowego w Łasku. Czynna jest w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do
piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu
łaskiego, którzy są osobami niesamodzielnymi,
ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagającymi opieki lub wsparcia
w związku z niemożnością samodzielnego wy-

konywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie w siedzibie Cen-

trum formularza zgłoszeniowego do projektu.
Szczegółowe informacje na temat projektu
można uzyskać telefonicznie (43 675-37-49)
oraz mailowo (pcpr.lask@op.pl).

Droga w kierunku
Podul już gotowa
Zakończono realizację zadania prowadzonego przez powiat łaski
pn. „Remont drogi powiatowej nr 4915E Zduńska Wola–Podule
na odcinku o długości 1,5 km od Ptaszkowic w kierunku Podul”.
Zakres robót budowlanych obejmował:
- remont nawierzchni bitumicznej jezdni
- remont obustronnych poboczy
- remont (odmulenie) istniejących rowów przydrożnych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 652 199,00 zł. Prace wykonała firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp.k. - Porszewice 31, 95-200 Pabianice.
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Poniżej przedstawiamy wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, który znajduje się w Wypożyczalni:
- łóżka rehabilitacyjne
- koncentratory tlenu
- pionizatory
- wózki inwalidzkie ręczne
- wózki inwalidzkie elektryczne
- podnośniki transportowo- kąpielowe
- schodołazy kroczące
- rotory kończyn górnych i dolnych
- balkoniki.

Modernizacja siłowni w Ostrowie
Powiat łaski informuje, że zgodnie z uchwałą z 29.03.2022 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego dla zadania pn. „Modernizacja
pomieszczeń i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie” została przyznana
pomoc finansowa w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 r. - w wysokości 55 000,00 zł.
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje remont pomieszczenia siłowni wewnętrznej
w ZSMT. Prace budowlane będą polegały na:
- powiększeniu pomieszczenia istniejącej siłowni poprzez wyburzenie ścianki działowej
pomiędzy pomieszczeniami

- remoncie posadzek, wykonaniu nowej nawierzchni z wykładziny dywanowej
- wymianie stolarki wewnętrznej (drzwi wewnętrznych)
- remoncie instalacji elektroenergetycznej
- wymianie oświetlenia na energooszczędne

- wykonaniu gładzi gipsowej na ścianach
- malowaniu sufitów i ścian.
Ponadto siłownia zostanie wyposażona
w nowy sprzęt do ćwiczeń.

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. w powiecie łaskim
ponownie uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w systemie stacjonarnym.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci
lub radcowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), a także osoby współpracujące
z organizacją pozarządową.
UPRAWNIENI
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-	poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
-	przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
- nieodpłatną mediację
-	sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania do-

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy

stosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające

prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pi-

do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej upraw-

semne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej

nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia

pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzo-

sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc

nej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o nie-

w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmu-

zatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

je w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomo-

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

cy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym
oświadczeniu jest starosta.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba udzielająca porady może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części

REJESTRACJA
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr. tel.:
43 675-68-00.
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub

poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności

doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio

stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego,

w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub

adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwo-

doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez telefon lub

ściach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłat-

inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.

nego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
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Krajowe Święto Truskawki

Konkursy, dyskoteka na świeżym powietrzu, fajerwerki, truskawkowe specjały i występy gwiazdy.
Jeżeli ktoś już planuje sobie czas na czerwcowy weekend, niech koniecznie wybierze się do Buczku.
Dni Truskawki 2022 zaplanowano na weekend 25-26 czerwca.
Jak co roku przygotowano wiele
atrakcji. Zmagania w szypułkowaniu truskawek na czas, rzutach truskawkami do
celu, wyścigu w łubiankach czy rozgrywki sportowe, to tylko nieliczne z truskawkowych atrakcji, które w tym roku przygotowują organizatorzy. Organizatorzy szykują też niespodzianki. Do tego liczne pokazy
twórczości artystycznej oraz występy muzyczne. Sobota upływać będzie

w rytmach disco polo. Planuje się występy między innymi: Zenka Martyniuka, MIG, Etna, Skaner, Schazza. Natomiast w niedzielę prawdopodobnie wystąpią Big Cyc, Varius Manx oraz Kombii. Całość imprezy
zwieńczy widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
Wszyscy miłośnicy truskawek - obecność obowiązkowa! Do zobaczenia w Buczku!

Gospodynie z Bachorzyna wciąż aktywne

TO JUŻ DWANAŚCIE LAT
W Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się (2 kwietnia br.)
XII Walne Zgromadzenie Członków (sprawozdawcze) Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za 2021 r. Wśród gości byli m.in.:
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński i prezes OSP Buczek Włodzimierz Czech.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk. Zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu,
sprawozdanie finansowe za 2021 r. i udzielili absolutorium Zarządowi za
2021 r. Dwunasty rok działalności Stowarzyszenia mimo pandemii był
również rokiem pracowitym. To zasługa wszystkich członkiń, które na
wspólny sukces bardzo aktywnie pracowały, będąc jednocześnie wspierane w swojej działalności przez władze gminy Buczek, jak też strażaków z OSP Buczek i kolegów z Bachorzyna.
Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc Zarząd skierował do:
wójta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego, strażaków z OSP
w Buczku wraz z ich prezesem na czele Włodzimierzem Czechem,
Jolanty Nietupskiej - dyrektor GOKiS, koleżanek i kolegów z Urzędu
Gminy, Bogdana Tarczewskiego – kierownika Zakładu Wędliniarskiego
z Bachorzyna, Krzysztofa Tomczyka – kierownika Marketu TOM-KOR
w Buczku, Mieczysława Grabarza – sołtysa Bachorzyna, Mariusza Kowalczyka – radnego gminy Buczek. Podziękowania za pomoc kierowane
są również do kolegów z Bachorzyna Macieja Zawiasy, Tomasza Kansy,
Rafała Zelmozera, Henryka Zelmozera, Rafała Witusika, Pawła Płócienniczaka i Józefa Malinowskiego.

W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim
członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowania za dotychczasową działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

Nowy sołtys w Buczku
W sobotę, 26 marca br., w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Buczku odbyło się zebranie mieszkańców
sołectwa Buczek. Lokalna społeczność wybierała sołtysa
w wyborach uzupełniających w związku ze złożoną
rezygnacją Kazimierza Ratajczyka.
W zebraniu uczestniczył wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski,
przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński oraz przedstawiciele gminy: Bożena Zakrzewska, Bożena Kędziak i Ewelina Krzyżańska. Udział w zebraniu wzięło 48 mieszkańców. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa w głosowaniu tajnym (48 głosów) na sołtysa wybrana
została Mariola Owczarek. Podczas zebrania sołeckiego wójt gminy Buczek omówił sprawy dotyczące sołectwa, przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne gminy.
Samorząd gminy Buczek składa serdeczne podziękowania za pracę społeczną dotychczasowemu sołtysowi Kazimierzowi Ratajczykowi,
a nowo wybranej sołtys życzymy owocnej, skutecznej i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz mieszkańców sołectwa Buczek.
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Maria Konopnicka patronką roku 2022!
Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Podstawową w Buczku zapraszają uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Buczku do udziału w dwóch konkursach związanych z życiem i twórczością Marii Konopnickiej.

Więcej informacji oraz regulaminy konkursów dostępne na
naszej stronie internetowej pod linkami:
www.biblioteka-buczek.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny
www.biblioteka-buczek.pl/aktualnosci/konkurs-literacki

STRAŻACY PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku zaprosił w dniu
26 marca br. druhów ochotników na zebranie sprawozdawcze,
podsumowujące pracę społeczną i służbę na rzecz mieszkańców
w minionym roku. Było to już ostatnie zebranie sprawozdawcze
w gminie.

Należy dodać, ze przeprowadzenie walnego zebrania jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym z jej statutu. Wśród przybyłych na zebranie
gości znaleźli się: posłowie Tadeusz Woźniak i Piotr Polak, przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego Iwona Koperska, komendant
powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa. Władze samorządowe gminy Buczek reprezentowali: wójt Bronisław Węglewski, pełniący również funkcję wiceprezesa
Zarządu Powiatowego OSP oraz skarbnik gminy Grażyna Jędryka.
Podczas zebrania przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej
OSP w Buczku przedstawili sprawozdania za 2021 r.: dh Włodzimierz
Czech – o działalności jednostki, dh Maciej Zawiasa - sprawozdanie finansowe oraz dh Wiktor Krakowski - sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Druhowie omówili szczegółowo swoje osiągnięcia, plany, skupiono się
również na zbliżającym się jubileuszu 100-lecia jednostki, którego obchody zaplanowano na 28 sierpnia br. Powołano też komitet organizacyjny obchodów.
Jednostka skupia 55 druhów, w minionym roku działała, pomimo
ograniczeń pandemicznych, bardzo sprawnie, zanotowano 71 różnych
zdarzeń: 9 pożarów, 61 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.
Do tego możemy doliczyć 30 wyjazdów gospodarczych.
Jedną z większych akcji, w których brali udział ochotnicy z Buczku,
był pożar pryzmy odpadów przeznaczonych do recyklingu w Woli Łaskiej, po którym strażacy wrócili do bazy po ponad 25 godzinach. Drugim zdarzeniem było usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad
powiatem łaskim, w szczególności nad gminą Sędziejowice.
Jednostka brała udział w manewrach powiatowych w gminie Wodzierady oraz w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego prowadzonym z udziałem kpt. Tomasza Mendaka z Komendy Powiatowej PSP
w Łasku. Druhowie z OSP w Buczku wzięli też udział w ćwiczeniach
zorganizowanych przez OSP w Maleni. Zakres ćwiczeń obejmował szeroko pojęte pożary, ratownictwo techniczne oraz łączność. Duży nacisk
położony był również na bezpieczeństwo działań ratowników.
Staraniem komendanta gminnego Włodzimierza Czecha organizowane były też pokazy sprzętu ppoż. oraz szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. W roku sprawozdawczym dokonano
uzupełnienia w wyposażeniu jednostki w niezbędny sprzęt. Podczas zebrania druhowie zostali poinformowani o przyjęciu nowego członka Arkadiusza Gawlika do składu komisji rewizyjnej i powierzeniu mu funkcji
przewodniczącego.
Dużo w ciepłych słowach wypowiedzieli też pod adresem druhów
goście, podkreślając zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posłowie Tadeusz Woźniak i Piotr Polak odnosili się też
do ostatnich wydarzeń na Ukrainie oraz ustawy dotyczącej strażaków
ochotników. Podkreślali, że ustawa służy, wspiera i docenia pracę druhów również materialnie, a nie deprecjonuje status strażaka ochotnika.
Również przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa
Łódzkiego Iwona Koperska odnosiła się do ciężkiej pracy strażaków
ochotników, jej dziadek zakładał straż w rodzinnej miejscowości. Przewodnicząca podziękowała druhom i zarządowi za ich bezinteresowną
pracę i zaangażowanie w akcjach oraz pogratulowała druhom z zarządu
jednostki absolutorium. Natomiast wójt Bronisław Węglewski, wspierający strażaków od wielu lat, przedstawił plany rozbudowy budynku, w którym znajduje się obecnie strażnica. Poinformował zebranych

o złożeniu już stosownych wniosków o dofinansowanie w kwocie około
9 mln. zł. Gospodarz gminy mówił też o innych inwestycjach w gminie
w kontekście problemów wynikających ze wzrostu cen towarów i usług
budowlanych, podziękował jednocześnie parlamentarzystom i przewodniczącej Sejmiku Samorządowego za wszelką pomoc w pozyskaniu
środków na inwestycje gminne. Wójt zaprosił też wszystkich na Krajowe
Święto Truskawki, które w tym roku odbędzie się w ostatni weekend
czerwca.
Obaj parlamentarzyści i przewodnicząca Sejmiku Samorządowego
zadeklarowali też chęć wstąpienia do komitetu obchodów jubileuszu, co
spotkało się z akceptacją druhów ochotników.
Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a o poczęstunek dla druhów i gości zaproszonych zadbało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
z Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk, które jak co roku przygotowało wspaniałe przysmaki kulinarne.
Andrzej Zieliński

kwiecień 2022 r.

RADOŚNIE – Z PANIAMI

Późnym popołudniem 13 marca br. w hali sportowej w Buczku ponad 200 pań obchodziło swoje święto. Choć od 2 lat nie było
to możliwe ze względu na pandemię, to w tym roku przepisy sanitarno-epidemiologiczne, wielkość hali oraz sytuacja zdrowotna
w połowie marca pozwoliły na obchody jednego z piękniejszych – jak stwierdził wójt Bronisław Węglewski - świąt w roku.
Gospodarz gminy wyraził radość ze spotkania z paniami w tak licznym gronie i oprócz ciepłych słów, serdecznych życzeń zdrowia, pogody
ducha, uśmiechu i radości na co dzień, obdarował, wraz z przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Zielińskim, wszystkie panie symbolicznym
tulipanem. Scenariusz i okolicznościowe piękne dekoracje na Dzień Kobiet przygotowała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jolanta
Nietupska, która wraz z wójtem była gospodarzem uroczystości.
Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu ma corocznie
wymiar przede wszystkim artystyczny. Jest okazją do wysłuchania nowego repertuaru orkiestry, zobaczenia tańców towarzyskich i ludowych,
wysłuchania piosenek zespołów wokalnych, a także zapoznania się z nowymi skeczami i humoreskami kabaretu „Cudoki”.
Program artystyczny, podczas którego publiczność włączała się do śpiewu znanych i lubianych piosenek, wywołał radość na twarzach pań, a część
rodziców uwieczniała kamerami występy swoich uzdolnionych dzieci.
Koncertowi słowno-muzycznemu towarzyszyła wesoła, biesiadna
atmosfera. Koncert dla pań tradycyjnie już otworzyła orkiestra dęta pod
dyrekcją Adama Kobalczyka utworem z repertuaru niezapomnianego
Zbigniewa Wodeckiego „Z Tobą chcę oglądać świat”. W wykonaniu orkiestry usłyszeliśmy ponadto takie utwory jak: „Lubię wracać tam, gdzie
byłem”, „Zacznij od Bacha”, „Bal wszystkich świętych”, „Takie tango”,
What a wonderful world”, „Skyfall”, „Wind of change”, „Oto Chopin”
oraz wiązankę znanych melodii filmowych. W pięknych krakowskich
i śląskich strojach mogliśmy podziwiać zespół taneczny „Buczkowiacy”.
Młodzi tancerze przygotowani do występów przez choreografa i instruktora tańców ludowych Ewę Ignaczak zaprezentowali się publiczności
w tańcach opoczyńskich i krakowiaku.
Dobry dobór repertuaru, piękne stroje i profesjonalne wykonanie
to cechy zespołu wokalnego ,,Bogoria’’ prowadzonego przez Zbigniewa Mierzwińskiego. Panie wykonały podczas występu utwory: „Siedem
czerwonych róż, „Są takie dni w tygodniu”, „Wysoki zameczek”, „Kawiarenki”, „Bum cyk”.
Od dłuższego czasu pod okiem choreografa Bogusi Kaczor rozwijają
swoje umiejętności taneczne w tańcach nowoczesnych najmłodsze dzieci

z naszej gminy. Podczas koncertu mogliśmy podziwiać układy choreograficzne dwóch grup tańca nowoczesnego.
Panie miały również przyjemność wysłuchania utworów najmłodszych wokalistek doskonalących i rozwijających swoje zainteresowania
i umiejętności pod kierunkiem Aleksandry Zielińskiej w zespole „Kana”.
Młode wokalistki zaśpiewały piosenki „Ramię w ramię” w oryginale
utwór wykonują Viki Gabor, Kayah, „Bratnie dusze” z repertuaru Cleo,
„Czy ten Pan i Pani” z repertuaru Anny Wyszkoni.
Ostatnim punktem programu był występ Kabaretu „Cudoki”. Krzysztof Kędrak i Ela Młynarczyk nowym programem, zabawnymi skeczami
i satyryczną piosenką umilili koncert, a nowa wokalistka zespołu „Cu-dens” Karolina Pawłowska zaśpiewała kilka znanych piosenek do tańca,
co wykorzystali widzowie do wspólnej zabawy tanecznej.
Andrzej Zieliński

W i ta j, W io s no !
21 marca dzieci z Gminnego Przedszkola
w Buczku świętowały pierwszy dzień wiosny. Uroczystość powitania wiosny rozpoczęła się od wspólnego wiersza pt. „Wiosna w biegu” oraz obejrzenia prezentacji
multimedialnej dotyczącej zwiastunów tej
pory roku. Dzieci miały okazję wykazać

się znajomością i wiedzą, uczestniczyły
w zabawach muzyczno-ruchowych, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania
dotyczące wiosny.
Każda z grup podczas uroczystości
przywołała wiosnę piosenką - wiosenny repertuar i barwne stroje wspaniałych przed-
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szkolaków sprawiły, że Pani Wiosna zawitała do nas na dobre.
Na zakończenie uroczystości przedszkolaki wykonały kolorowe papierowe kwiatki,
którymi ozdobiły suknię Pani Wiosny. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla uczestników
wiosennych zabaw oraz wspólnego zdjęcia.

Osad ściekowy – alternatywa dla nawozu
Sytuacja gospodarcza na świecie, pandemia oraz konflikt zbrojny
na wschodzie przekłada się na rosnące ceny. Odczuwamy to
wszyscy bez wyjątku. Ostatnie ceny nawozów rolniczych biją
kolejne rekordy, dlatego szukamy alternatywnych produktów,
które ograniczą koszty i przyniosą zbliżony efekt. Takim
produktem jest osad ściekowy, który powstaje w każdej
oczyszczalni ścieków jako odpad związany z oczyszczaniem
ścieków. Można go wykorzystać rolniczo jako nawóz poprzez
zagospodarowanie metodą odzysku R10.
Czym jest osad ściekowy? Osad jest produktem biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Przed dopuszczeniem
do stosowania na polach osad jest stabilizowany za pomocą wapna palonego, wysokiej temperatury, kompostowania czy fermentacji. Gotowy
nawóz jest bezpieczny pod względem sanitarnym, ma ziemistą konsystencję o zróżnicowanym stopniu uwilgotnienia i zasadowe pH. Ustabilizowany osad ściekowy ma skład zbliżony do obornika. Zawartość kluczowych składników odżywczych w suchej masie kształtuje się następująco, zależnie od partii osadu - 5-50kg/t azotu, 2-40kg/t P2O5, 2-40kg/t
K2O. Ilość, w jakiej nawóz jest stosowany, każdorazowo, jest ustalana
przez wytwórcę dla konkretnej partii osadu i konkretnej działki, na której
będzie stosowany. Po stronie oczyszczalni jest zarówno zlecenie badań
składu osadu, jak i zasobności gleby oraz ustalenie odpowiednich dawek.

Po modernizacji łaskiej oczyszczalni ścieków osad ściekowy to bezwonny granulat, który dostarczymy na twoje pole nieodpłatnie. Zasili to
glebę w niezbędne składniki odżywcze, rozluźni glebę, co ułatwi absorbcję wody w grunt i pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych.
Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, masz areał z dala od cieków wodnych
i zabudowań mieszkalnych (powyżej 100 m) zapraszamy do kontaktu:
tel. 43 675 51 43.
Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o. w Łasku

Windykacja kosztuje

PŁACĄC NA CZAS – PŁACIMY MNIEJ
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ważnymi dla
wszystkich podatników, związanymi z nowelizacją ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa nakłada na organ podatkowy (którym w naszym przypadku jest burmistrz Łasku) nowe obowiązki. Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale
pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które
mogą mieć istotne znaczenie dla mieszkańców – podatników podatków
lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych.
Działania te obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli jednak te działania
nie spowodują wpłaty zobowiązań, gmina ma obowiązek przekazania
dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych – czyli wszczęcie
egzekucji administracyjnej. Mówiąc prościej, jest to przekazanie dalszej
windykacji zaległości do Urzędu Skarbowego.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne
znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do
urzędu skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez zobowiązanego –
czyli osobę, która nie zapłaciła podatku czy opłaty – dodatkowych kosztów, takich jak:
- wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł
- jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie
podwyższona do 100,00 zł.
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. To jednak nie koniec kosztów. Osoba, która nie
zapłaci podatku czy opłaty bezpośrednio do gminy zostanie obciążona
także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od
tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto, dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie
w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Najlepiej zobrazuje to przykład:
- jeżeli zaległość z tytułu podatku lub opłaty wynosi 150,00 zł – po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 300,00 zł
Złożą się na to:
- należność główna w kwocie 150,00 zł,
- koszty upomnienia – 16,00 zł,
- opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
- oplata egzekucyjna – przy 10% – 15,00 zł,
- zwrot wydatków,
- inne koszty – wg specyfikacji.
Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie
są przekazywane do Urzędu Miejskiego ani nie zasilają budżetu miasta.
Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób:
„opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych
przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości
obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.
- Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.
- Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały
domowych budżetów na nieplanowane wydatki.
- Prosimy zatem, aby rzetelnie podejść do informacji jakie przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, które jest wysyłane w formie upomnienia.
Informacje dotyczące rozwiązania Państwa problemów zadłużenia
uzyskacie Państwo telefonicznie pod numerami:
43 676-83-17 lub 43 676-83-62 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny
43 676-83-21 – podatek od środków transportowych
43 676-83-07 lub 43 676-83-06 – opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
(Informacja przygotowana przez Urząd Miejski w Łasku)
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13 kwietnia w Łasku upamiętniono 82. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Na cmentarzu parafialnym wspominano wydarzenia z 1940 r., a także
polską delegację na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, która
przed 12 laty zginęła w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Solidaryzowano się także z Ukrainą, która walczy z rosyjskim najeźdźcą o wolność
i niepodległość.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Przybyłe delegacje przywitał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, który w swo-

im przemówieniu podkreślił rangę obchodzonego właśnie Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie odczytano list sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego. Po modlitwie,
którą odmówił proboszcz Parafii Garnizonowej w Łasku ksiądz kpt. Marek
Bolanowski, minutą ciszy uczczono poległych na wschodzie Polaków.
Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na koniec
uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod tablicą katyńską.
MJ

Triumfy sekcji szachowej Łaskiego Domu Kultury

Dużym sukcesem zakończył się udział Marysi Świerczyńskiej, uczestniczki zajęć szachowych ŁDK, w XVIII Mityngu Szachowym
o Puchar Burmistrza Wielunia. Zawody odbyły się w dniach 12-13 marca br. w Szkole Podstawowej nr 5 we Wieluniu. Marysia
okazała się bezkonkurencyjna, zajmując I miejsce w swojej kategorii wiekowej, tzn. w grupie do lat 13. Nie przegrała żadnej partii
i aż 8 rozstrzygnęła na swoją korzyść. Uzyskany przez Marysię wynik przyczynił się również do wypełnienia normy na IV kategorię
szachową. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć szachowych.
Natomiast w sobotę 19 marca jedenastoosobowa grupa uczestników
pracowni szachowej Łaskiego Domu Kultury, pod opieką instruktora Tomasza Szymańskiego, wzięła udział w turnieju szachowym „Wiosenne
Granie” w Bełchatowie. W grupie do lat 10 wystąpili: Emilia Kozłowska, Tola Oleszczak, Antoni Bludnik, Aleksander Przybylski i Tymon
Sosnowski. Natomiast w grupie do lat 18 zagrali: Maria Świerczyńska,
Bartosz Grudziński, Filip Dudak, Miłosz Wójcik, Dawid Strzelecki oraz
Szymon Pabisiak.
Dla większości naszych młodych szachistów był to pierwszy tak
poważny turniej. W końcu rywalizowali przy szachownicy z bardziej
doświadczonymi zawodnikami, w większości z klubów szachowych
województwa łódzkiego. Wszyscy nasi reprezentanci pokazali się z dobrej strony, wygrywając po kilka partii.
Podczas gry wśród
łaskich szachistów
można było zauważyć olbrzymią determinację i wolę zwycięstwa. Nie brakowało emocji i ciekawych pojedynków.

Największy sukces osiągnął Aleksander Przybylski. Wśród chłopców do lat 10 zajął zaszczytne II miejsce, zdobywając okazały puchar.
Natomiast wśród dziewcząt do lat 14 wysokie IV miejsce zajęła Maria
Świerczyńska. Wszyscy łascy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Przedszkolaki świętują jubileusz Łasku

Przedszkole Publiczne nr 4 aktywnie włączyło się do obchodów
600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi. W głównym korytarzu
przedszkola powstała gazetka ścienna, przedstawiająca historię
naszego miasta. Do użytku rodziców i dzieci oddana została
gra planszowa pn. „Wędrówka po Łasku”. Ma ona za zadanie
przedstawić i zapoznać graczy z miejscami charakterystycznymi
dla Łasku.
Tak jak dzieje Łasku bywały zawiłe, tak i podczas gry można napotkać na różne przeszkody. W ramach dalszych obchodów dzieci wykonają jeszcze prace przedstawiające herb Łasku, zaś we wrześniu powstanie gazetka na tablicy
głównej w przedszkolu pt. „Łask dawniej i dziś”. W trakcie
przygotowywania
jest również gra terenowa dla dzieci oraz
rodziców, mająca zachęcić do zwiedzenia
niektórych z charakterystycznych dla Łasku miejsc.

kwiecień 2022 r.
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Rodzinne warsztaty kreatywne
W sobotę, 26 marca br., w Filii dla dzieci Biblioteki Publicznej
im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku odbyły się pierwsze z cyklu
trzech zaplanowanych na ten rok Rodzinnych Warsztatów
Kreatywnych, przeprowadzonych w ramach obchodów 600-lecia
nadania praw miejskich miastu Łask.
Zajęcia nosiły nazwę „Księga Skarbów” i rozpoczęły się prezentacją przygotowaną przez pana Arkadiusza Cieślaka z Muzeum Historii Łasku. Pan Arkadiusz w ciekawy i przystępny sposób opowiedział
o powstaniu Łasku, jego historii, a także zdradził skąd wzięła się nazwa
naszego miasta. Przybliżył nam sylwetki najbardziej znanych przedstawicieli rodu Łaskich. Mieliśmy również okazję obejrzeć zdjęcia Łasku
z dawnych lat.
W kolejnej, kreatywnej części spotkania zadaniem dzieci i rodziców było wykonanie ze starej książki „Księgi Skarbów”. Zaangażowanie uczestników przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Z niezwykłą precyzją i skupieniem dzieci odmierzały i przycinały poszczególne
elementy składowe księgi. Pod czujnym okiem rodziców montowały
klejem na gorąco przeróżne ozdoby. W rodzinnej atmosferze powstały
przepiękne książki-szkatułki, do których dzieci włożyły pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem zrobionym podczas warsztatów. Podczas dyskusji na
temat najcenniejszych skarbów, niemal jednogłośnie padło stwierdzenie,
że „Rodzina to nasz największy skarb!”, a wspólnie spędzony czas jest
bezcenny. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały upominki przekazane przez gminę Łask, Muzeum Historii Łasku i Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.
Kolejne rodzinne zajęcia kreatywne w Filii dla dzieci zaplanowane
są na 4 czerwca. Bieżące informacje na temat wydarzenia będą publikowane bezpośrednio na fanpage’u Biblioteka Publiczna w Łasku – Filia
dla dzieci. Już teraz zapraszamy do zapisów, osobiście w siedzibie biblioteki, lub pod numerem telefonu 504-855-010.
Joanna Miller
Milena Zajączkowska

RÓŻNE PASJE MARCINA DYBALSKIEGO
Wernisaż, koncert i licytacje, takie rzeczy miały miejsce 1 kwietnia
w Łaskim Domu Kultury, i nie był to żart primaaprilisowy.
Wszystkie te aktywności połączyła osoba Marcina Dybalskiego.
To autor wystaw fotograficznych poświęconych polskiemu woodstockowi, koncertom, a także Kolumnie – zarówno dawnej, jak i współczesnej.
Na swoim koncie ma m.in. wyróżnienie w konkursie organizowanym
przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne.
To także członek zespołów muzycznych. Aktualnie współpracuje z Pawłem Orlewskim, z którym przygotowuje płytę z muzyką akustyczną. To właśnie podczas wernisażu można było usłyszeć ich wspólne
utwory, panowie zagrali bardzo udany koncert.
Sama wystawa dotyczy znakomitego festiwalu, który właśnie w 2018
roku z „Przystanku Woodstock” zmienił nazwę na „Pol’and’Rock Festival”. Podczas tego okresu, w latach 2018-2021 wystąpiło wielu wspaniałych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, choćby takich jak
Judas Priest, Prophets of Rage czy Daria Zawiałow, Acid Drinkers, Renata Przemyk, Wojtek Mazolewski. Wszystkich ich można obejrzeć właśnie podczas tej wystawy na zdjęciach autorstwa Marcina Dybalskiego.
Na koniec wernisażu przeprowadzono licytacje m.in. kalendarzy ze zdjęciami Kolumny i Łasku, których autorem jest właśnie
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Marcin Dybalski. Dochód z licytacji zostanie przekazany na pomoc dla Ukraińców.
Michał Jędrasik
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Zrewitalizowana dla kultury
Od lat oczekiwana poprawa wizerunku centrum miasta stała się faktem. W kwietniu br. zakończono wartą 4,5 mln zł
rewitalizację zabytkowej kamienicy na pl. 11 Listopada w Łasku. Wcześniej budynek był w opłakanym stanie.
Zniszczona elewacja i wnętrza nie zachęcały do odwiedzin tego miejsca. Jednak pod kurzem i odpadającym tynkiem
kryły się prawdziwe skarby. Przy nadzorze konserwatora zabytków udało się zachować cenny obiekt dla obecnego
i przyszłych pokoleń. Przywrócono nawet pierwotną kolorystykę elewacji.
Dziś kamienica wygląda wspaniale i jest
ozdobą centrum Łasku. Ale zanim to się stało
musiała przejść bardzo długą drogę, która nie
była łatwa. Od samego początku przewidywano duże koszty inwestycji, dlatego gmina
Łask już w 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Niestety wniosek do tej pory nie został oceniony. Następnie dwukrotnie składano wnioski
o dofinansowanie w ramach Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ochronę Zabytków, i w tym przypadku wsparcie nie
zostało przyznane.
Pomimo braku finansowego wsparcia,
w miejskim ratuszu podjęto decyzję o realizacji
inwestycji i rozpisano przetarg na przeprowadzenie prac w formule zaprojektuj i wybuduj. Zwycięską ofertę złożyła firma ESINVEST z Opoczna. W 2020 r. pojawiła się możliwość wsparcia
finansowego inwestycji w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego gmina
skorzystała, otrzymując 2,6 mln zł.
Czterokondygnacyjna kamienica powstała na początku XIX w.
Obiekt uchodzi za jeden z lepiej zachowanych budynków miejskich
z doby późnego klasycyzmu w naszym regionie. Dlatego wszystkie prace
budowlane prowadzone były w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz pod nadzorem archeologicznym.
Co się zmieniło po rewitalizacji? Przede wszystkim przeznaczenie
obiektu z mieszkalno-usługowego na usługowy. Dotychczas piwnice
częściowo pełniły funkcję komórek lokatorskich, na parterze znajdowały
się sklepy i pomieszczenia usługowe, a na piętrze – mieszkania. Dzięki
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inwestycji pozyskano nową kondygnację użytkową – poddasze. Wcześniej był tam nieużytkowy strych, a dziś duża sala konferencyjna o pow.
ok. 128 m2. Po rewitalizacji w budynku wydzielono pomieszczenia na
działalność filii Łaskiego Domu Kultury oraz przestrzeń pod wynajem
dla prowadzenia działalności gospodarczej: 4 lokale usługowe oraz część
piwniczna pod działalność gastronomiczną.
Zmianie uległ również sposób zasilania budynku w energię cieplną
– zniknęły indywidualne piece węglowe, a kamienica wyposażona jest
w nowe instalacje. System grzewczy oparty jest na odnawialnym źródle
ciepła poprzez zastosowanie pompy cieplnej.
Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których
zapewniono dodatkowe wejście od strony podwórka, a sprawne przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami (piwnica – poddasze) zapewnia winda.
Dużym wyzwaniem dla wykonawcy było podbicie, wzmocnienie
oraz pogłębienie istniejących fundamentów w pomieszczeniach kondygnacji piwnicznej. Zachowano tam strukturę sklepień, a w części podziemi odkryto oryginalną posadzkę z kamienia polnego, którą zachowano,
jako element wystroju wnętrza będącego świadkiem historii.
Podczas prac uratowano i poddano konserwacji bardzo wiele elementów wystroju w tym elementy stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,
w tym oryginalne drzwi wejściowe. Dla przyszłych pokoleń zachowano
również oryginalną, drewnianą posadzkę w holu głównym na parterze
oraz ceramikę podłogową w głównym korytarzu na piętrze.
Najcenniejszym elementem zabytkowej kamienicy jest żydowska
kuczka – drewniana altana wykorzystywana podczas Święta Szałasów
(Sukkot). Kuczki przypominają Żydom, w jakich warunkach musieli
mieszkać w czasie wędrówki z Egiptu. Ortodoksi mieszkają w nich przez
cały czas podczas obchodów święta, a umiarkowani ortodoksi i reformowani korzystają z nich tylko w czasie modlitw przy synagogach. To
prawdziwa perełka i rzadkość w regionie, będąca pamiątką wielonarodowego niegdyś Łasku.
Zrewitalizowana kamienica w centrum Łasku znacząco wpłynie na
poprawę oferty kulturalnej miasta. Wystawy, wernisaże, warsztaty artystyczne i siedziba dla lokalnych stowarzyszeń. A w piwnicach klimatyczna kawiarnia. Łaski urząd już szuka chętnych przedsiębiorców, którzy
zainwestują w lokal w tej wyjątkowej lokalizacji.
Kontakt: tel. 43 676-83-00, e-mail: um@lask.pl
LS, MJ
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600 drzew na 600-lecie Łasku
W związku z obchodami 600-lecia nadania Łaskowi praw miejskich, w dniu 12 kwietnia 2022 roku 60. uczniów klas V
Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Kolumnie)
posadziło 600 drzew. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Nadleśnictwem Kolumna. Obsadzony sadzonkami brzozy
i sosny teren znajduje się w miejscowości Ostrów przy drodze Barycz - Osiedle Przylesie.
Leśnicy przeprowadzili instruktarz prawidłowego sadzenia drzew,
nadzorowali pracę dzieci i służyli pomocą. Nadleśnictwo zadbało o wodę
i słodki poczęstunek dla każdego ucznia. Miłą niespodzianką dla wszystkich była wizyta zastępcy burmistrza Łasku - Lidii Sosnowskiej, która
wyraziła podziw dla zaangażowania uczniów w akcję sadzenia lasu.
Na nowo obsadzonym terenie Nadleśnictwo Kolumna umieści pamiątkową tabliczkę, która będzie przypominać, z jakiej okazji i przez

kogo został posadzony las. Pozostaje nam teraz czekać i obserwować jak
z tych maleńkich sadzonek wyrośnie wspaniały las, który będzie cieszył
pięknym krajobrazem, stanie się miejscem spacerów, grzybobrania dla
mieszkańców Łasku i okolic.
„Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las”
ZSO w Łasku (Kolumnie)

Na

„jedynka” miała zniknąć...

Te mury łaskiej Szkoły Podstawowej nr 1 pamięta wielu
mieszkańców grodu nad Grabią, bo pobierali tu pierwsze
nauki. Prawie sześćdziesiąt
lat temu - zdjęcie pochodzi
ze zbioru znanego mieszkańca miasta Leopolda Rozwandowicza - szkoła wyglądała
zupełnie inaczej. To był niewielki, bardzo skromny budynek, jeszcze nieotynkowany
i nie przebudowany. Z czasem poddano go wielkiemu
remontowi i modernizacji,
szkoła i jej uczniowie oraz
nauczyciele doczekali się też
pięknej sali gimnastycznej.
Dziś łza się w oku kreci, bo
choć widoczny na zdjęciu budynek był bardzo skromny,
można powiedzieć siermiężny,
to jednak wiązał się z naszym
dzieciństwem i młodością, a te
przecież zawsze są najpiękniejsze…
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Chciałbym przypomnieć jeden szczegół związany z „Jedynką”. Otóż w pewnym momencie zastanawiano się nad celowością rozbudowywania i remontu
tej szkoły, gdyż były głosy, że jest to zbyt kosztowne

i raczej nieopłacalne. Na szczęście nie doszło do zamknięcia szkoły z tradycją i funkcjonuje ona z powodzeniem do dziś.
(Saw.)
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Lepsze drogi w Bilewie i Kustrzycach
Prawie 2 km dróg w Bilewie i Kustrzycach doczeka się remontu. Przebudowa drogi gm. Zduńska Wola
- Kolonia Bilew obejmuje przebudowę na odcinku 928 m. W Kustrzycach, to remont dróg dojazdowych
wewnętrznych na długości 926 m. Gmina podpisała już umowy z wykonawcą obu inwestycji.
Zakres prac w Bilewie przewiduje odmulenie jednostronnego rowu odwadniającego wzdłuż przebudowywanego
odcinka drogi, wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni, przebudowę
nawierzchni jezdni, wykonanie podbudowy i budowę nawierzchni poboczy, wykonanie elementów przelotowych przepustów, przebudowę i budowę zjazdów, wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego. Po zakończeniu prac jezdnia będzie miała szerokość 3,5 metra.
Prace mają się zakończyć na początku września tego roku.
W Kustrzycach natomiast drogowcy wykonają warstwę wyrównawczo-wzmacniającą z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożą warstwę
ścieralną grubości 5 cm, uzupełnią istniejące pobocza ziemne gruntem
uzyskanym z plantowania, ustawią bariery stalowe sprężyste, ustawią
oznakowanie pionowe i wyregulują skrzynki zasuw zaworów wodociągowych do poziomu wykonanej nawierzchni. Tutaj jezdnia będzie miała
szerokość od 3 do 4 m. Termin wykonania zadania to pierwszy tydzień
lipca 2022 r.
Obie inwestycje wykona firma Włodan z Porszewic, która złożyła
najatrakcyjniejsze oferty w przetargach. Prace będą łącznie kosztowały ponad 1,3 mln zł, przy czym wkład własny gminy to nieco ponad 540 tys. zł.
Na inwestycję w Bilewie gmina pozyskała 634 tys. zł dofinansowania

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a na remont w Kustrzycach
204.000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania
z produkcji gruntów rolnych.

Unijne dofinansowanie do PSZOK
Na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych powstanie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów z prawdziwego zdarzenia.
Inwestycja dostała zielone światło z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, wraz z pokaźnym dofinansowaniem z Unii Europejskiej,
które pozwoli zmodernizować sędziejowicki PSZOK.
Dotychczas warunki i możliwości bazy GJUK, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, były mocno ograniczone. Brakuje odpowiedniej infrastruktury oraz specjalistycznych urządzeń. Po przebudowie,

na miejscu obecnej rampy najazdowej pojawi się waga dla pojazdów
o masie do 50 ton, a na terenie bazy powstaną odpowiednie boksy i staną kontenery oraz beczki pozwalające na odbiór odpadów komunalnych
aż 15 różnych frakcji.
- Inwestycja na pewno poprawi stan ochrony środowiska w gminie.
Podniesie się poziom segregacji odpadów. Chcemy zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk – mówi Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.
- Okazja ku temu jest doskonała, ponieważ Urząd Marszałkowski przyznał
naszemu wnioskowi dofinansowanie w kwocie ponad 370 tys. zł.
Łączny koszt szacowany jest na około 560 tys. zł, a termin realizacji
wstępnie określony został na koniec czerwca 2023 roku. - Termin czerwcowy na pewno będzie wyzwaniem. Ze względu na charakter przedsięwzięcia będziemy musieli ogłosić przetarg w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, ale jesteśmy optymistami i na pewno będziemy jeszcze na ten
temat rozmawiali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - wyjaśnia Dariusz Matuszkiewicz, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi UG Sędziejowice.
Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mogli w PSZOK pozbywać się m.in. odpadów wielkogabarytowych poza terminami gminnej zbiórki, oddawać elektrośmieci, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i remontowe, czy przeterminowane leki.

Szachowy sukces Marysi
Dużym sukcesem zakończył się udział uczennicy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach Marysi Świerczyńskiej w XVIII
Mityngu Szachowym o Puchar Burmistrza Wielunia. Zawody odbyły się
w dniach 12–13 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu. Marysia
okazała się bezkonkurencyjna, zajmując I miejsce w swojej kategorii
wiekowej, tzn. w grupie do lat 13. Nie przegrała żadnej partii i aż
8 rozstrzygnęła na swoją korzyść. Uzyskany wynik przyczynił się również do
wypełnienia normy na IV kategorię szachową.
Z kolei 19 marca młoda szachistka brała
udział w turnieju „Wiosenne granie” w Bełchatowie, gdzie w kategorii dziewcząt do lat

14 zajęła wysokie IV miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć szachowych.
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C z y t e l n i k R ok u 2 0 2 1
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach posumowała dwunastą już edycję
„Czytelnika Roku”. Nagrodzeni zostali
zarówno dorośli, jak i najmłodsi czytelnicy biblioteki głównej oraz filii. Nagrody wręczyli: wójt gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak oraz dyrektor GBP Wit
Leśniewicz. Oprócz dyplomów i nagród
książkowych najaktywniejsi czytelnicy
otrzymali również gadżety biblioteczne. Laureatom pierwszych miejsc wójt
Dariusz Cieślak wręczył kubki z grafiką
przygotowaną przez Andrzeja Mleczko.

Liczba wypożyczonych łącznie w roku
2021 książek robi wrażenie, bo to w sumie
18591 woluminów. Oto lista najaktywniejszych czytelników i liczba wypożyczonych
przez nich książek: GBP Sędziejowice - dorośli: Stanisław Witkowski (255), Małgorzata Czwartek (241), Magdalena Piecha (218),
Irena Cieleban (201), Wiesława Rutecka
(183), Grażyna Zając (181), Aneta Chodak

(126), Ewa Bednarek (110), Krystyna RogozaSobiecka (98), Danuta Wolniak (98).
GBP Sędziejowic - dzieci: Daria
Sysio (399), Patryk Miśkiewicz (322), Zuzanna
Andrzejewska (301), Fabian Sysio (280),
Natalia Nowacka (183). Filia Biblioteczna
w Pruszkowie - dorośli: Marek Książczyk
(133), Jan i Danuta Nowakowscy (97), Teresa
Marek (93). Filia Biblioteczna w Pruszkowie
- dzieci: Mirosław Zaczyk (241), Szymon Zaczyk (203), Monika Zaczyk (170). Filia Biblioteczna w Marzeninie - dorośli: Cezara Wasilewska (192), Barbara Zielińska (170), Halina
Mielczarek (147). Filia Biblioteczna w Marzeninie - dzieci: Zuzanna Kosecka (176),
Jan Brzeziecki (131), Adam Brzeziecki (130).
Filia Biblioteczna w Siedlcach - dorośli: Maria Szczesio (124), Feliksa Sierszyńska (98),
Janina Zalewska (93). Filia Biblioteczna
w Siedlcach - dzieci: Aleksandra Jarzębowska (154), Laura Stępień (113). Gratulacje dla
wszystkich laureatów!
Karina Miśkiewicz

Sklep Socjalny „Rampa” w Sędziejowicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach nawiązał współpracę z Fundacją „Dzielnia” ze Zduńskiej Woli, która
posiada mobilny sklep socjalny „Rampa”.
Po raz pierwszy sklep na kołach zawitał do
gminy Sędziejowice pod koniec marca.

- Zainteresowanie sklepem mobilnym jest
duże, klienci są zachwyceni różnorodnością
produktów, które są oferowane i cenami przyjaznymi dla ich portfela. W sklepie mobilnym
zakupy mogą zrobić osoby w trudnej sytuacji
materialnej, seniorzy powyżej 70 roku życia,
ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym,
doświadczeni nagłym wypadkiem losowym
(pożar, zalanie czy utrata pracy). W sklepie można kupić produkty pełnowartościowe
z krótkim terminem ważności w cenach poniżej
wartości rynkowej, są to m.in. soki, przyprawy,
słodycze, nabiał, konserwy, kasze, mąki, makarony, a także owoce, warzywa, pieczywo i wie-

gularnie umożliwia mieszkańcom gminy Sędziejowice zakupy produktów znacznie bliżej, bez konieczność dojeżdżania do Zduńska
Woli (Karsznic). Pojazd stoi na parkingu przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, w każdy czwartek w godzinach 10-12.
- Zapraszamy mieszkańców do robienia
zakupów w sklepie „Rampa” – zachęcają pracownice GOPS.
MŁ

le innych produktów
– wyliczają pracownice GOPS w Sędziejowicach.
Mobilny sklep
socjalny to specjalnie
wyposażony i dostosowany do sprzedaży
produktów samochód
dostawczy, który re-

Laurki w plecaczkach dla Ukrainy

Przedszkole w Dobrej włączyło się do akcji „Plecaczek” - dla
Ukrainy, w ramach której plecaki zebrane w przedszkolu
od rodziców i mieszkańców pobliskich miejscowości zostały
uzupełnione laurkami od naszych przedszkolaków.
Przedszkolaki
z Dobrej wzięły też
udział w Zielonych
Warsztatach Kreatywnych - „Las w przedszkolu” oraz uczestniczyły w spotkaniu
z mobilnym planetarium - przenieśli się na
każdą z planet Układu
Słonecznego.
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PIĘKNIEJSZE ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW
W październiku 2021 roku wójt gminy Widawa i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych ogłosiły konkurs plastyczny dot. tematyki uzależnień i profilaktyki pn. „Piękniejsze
życie bez nałogów” skierowany dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W odpowiedzi napłynęły 54 prace w trzech kategoriach wiekowych:
7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 marca br. podczas posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, a uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników odbyła się 29 marca w Gminnym Ośrodku Kultury.
Nawiązując do myśli przewodniej konkursu wójt gminy podkreślił
zgubną moc nałogów i wielką wartość działań, m.in. takich jak ten konkurs, podkreślających prowadzenie zdrowego trybu życia, wolnego od
nałogów. Wójt pogratulował wszystkim uczestnikom pomysłów na wykonanie prac i wręczył nagrody i dyplomy, nie tylko dla dzieci nagrodzonych i wyróżnionych, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie
i dla których piękne życie, to życie bez nałogów.
W pierwszej kategorii wiekowej wzięło udział 15 uczniów: I miejsce
przypadło dla Leny Olczak – uczennicy SP w Chociwiu, II - dla Marysi
Witczak, uczennicy SP w Widawie, III zaś dla Michała Kurczewskiego
- ucznia SSP w Restarzewie. Ponadto wyróżniono prace Amelii Młynarczyk i Mai Galuś – uczennic SP w Chociwiu i Marianny Przybylskiej uczennicy SP w Widawie.
W drugiej kategorii wiekowej wzięło udział 29 dzieci: I miejscem
uhonorowano uczennicę ze SP w Chociwiu - Maję Ochocką, II przypadło uczennicy SP w Chociwiu – Nikoli Sekiety, III ex aequo Nadii
Świstek ze SP w Chociwiu i Filipowi Lisowskiemu – uczniowi SP w Widawie. Poza tym wyróżniono prace następujących uczniów SP w Widawie:
Lilli Lisowskiej, Zuzanny Rusiniak, Filipa Brockiego, Oliwiera Świstka,
Bartłomieja Legiędźa, Oliwii Bartol i Marii Kaczmarek oraz Julii Olczak
– uczennicy SP w Chociwiu.

W trzeciej kategorii wiekowej wzięło udział 10 uczniów. I miejsce przyznano Natalii Janeckiej ze SSP w Restarzewie, II - Kacprowi
Galusiowi, uczniowi SP w Chociwiu, III - Oliwii Dyrkacz, uczennicy
SSP w Restarzewie.
Wszystkie pozostałe prace zostały uhonorowane wyróżnieniami. Były to prace uczennic SP w Widawie: Bozheny Koval, Magdaleny Bieńkowskiej, Zuzanny Mikołajczyk, Mai Wojcieszek, Małgorzaty
Boćkiewicz i Nikoli Sobczyńskiej oraz uczennicy SP w Chociwiu –
Oliwii Papugi. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wielkanocne śniadanie
12 kwietnia br. odbyło się śniadanie wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez
podopiecznych Ośrodka, tj. żurku, białej kiełbasy, wędlin, jajka, babki i sałatki. Wykonane zostały również ozdoby i stroiki
świąteczne na pracowni plastycznej, które pięknie zdobiły stół
wielkanocny. Uroczystość rozpoczął występ artystyczny grupy teatralnej ,,Dąb”, która wierszami i pieśniami wprowadziła
obecnych w atmosferę Świąt Wielkanocnych.
W uroczystym śniadaniu wzięli udział niepełnosprawni uczestnicy
ŚDS, pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, tj. wójt gminy Wida-

wa Michał Włodarczyk, sekretarz gminy Agnieszka Galuś, proboszcz Jarosław Leśniak, kierownik GOPS Agnieszka Leopolska wraz z pracownikami. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 70 osób. Przed wspólną degustacją wielkanocnych potraw kierownik placówki Małgorzata Kaźmierczak, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk oraz proboszcz Jarosław
Leśniak złożyli wszystkim zasiadającym przy wspólnym stole świąteczne życzenia.
Śniadanie wielkanocne w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej jest stałą
tradycją kultywowaną od ponad 20 lat.
Małgorzata Kaźmierczak
kierownik ŚDS

WIDAWA
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PALMY – MAŁE DZIEŁA SZTUKI
10 kwietna br. odbył się III konkurs na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zorganizowany przez wójta gminy Widawa
Michała Włodarczyka, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie ks. Jarosława Leśniaka, przewodniczącego gminy Widawa oraz Gminny
Ośrodek Kultury.
Palmy były przepiękne, kolorowe, zrobione z różnorodnych materiałów, chciałoby
się rzec małe dzieła sztuki. Zapewne dzieci,
młodzież i dorośli włożyli w ich przygotowanie wiele serca i poświęcili swój wolny czas.
Procesja z palmami przeszła z kościoła św.
Marcina, przez centrum Widawy, do kościoła
parafialnego w Widawie. Na początku mszy
palmy zostały poświęcone na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy na święto paschy. Wszystkie palmy ze względu na ich wyjątkowość zostały jednakowo ocenione. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali
słodkości i pamiątkowe dyplomy. Niedziela
Palmowa to przepiękna chrześcijańska tradycja, którą wierni rozpoczynają obchody Wielkiego Tygodnia.
Nieodłącznym elementem wielkanocnego
stołu jest jajko symbolizujące rodzące się życie
oraz nadzieję. W tym roku konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną cieszył się dużym
zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono ok.
100 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Autorzy prac wykazali się ogromną pomysłowo-

ścią i zaprezentowali różne techniki twórcze
– były jajka malowane, jajka wykonywane na
szydełku, jaja decoupagowe, jajka oklejane kolorowymi nitkami, wstążkami, cekinami, plasteliną, ziarnami, bibułą. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których
część jest wciąż żywo kultywowana. W gminie
Widawa dba się o zachowanie tradycji przygotowywania pisanek i palm wielkanocnych poprzez
organizację konkursów, w których biorą udział
zarówno dzieci, jak i dorośli.
Wobec niesamowitej kreatywności i wysokiego poziomu wyłonienie zwycięzców okazało się być niezwykle trudne. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło 13 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. Zwycięzcy
konkursu uhonorowani zostali nagrodami, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. Komisja wyłoniła
następujących zwycięzców:
Kat. I – Przedszkole
Miejsce 1 – Lilianna Kanar
Miejsce 2 – Amelia Czapińska
Miejsce 3 – Blanka Papuga
Wyróżnienie
- Grupa Żółta z Przedszkola Publicznego
w Widawie
Kat. II – Szkoła podstawowa – kl. I – III
Miejsce 1 – Maria Witczak
Miejsce 2 – Marianna
Przybylska
Miejsce 3 – Raissa
Kanar

Wyróżnienie:
Maja i Antoni Galuś
Michał Kurczewski
Kat. III – kl. IV – VI
Miejsce 1 – Bartłomiej Legiędź
Miejsce 2 – Nadia Trojan
Miejsce 3 – Adrian Gocałek
Wyróżnienie:
Zofia Kaźmierczak
Szymon Wojtaszczyk
Kat. IV kl. VII – VIII
Miejsce 1 – Patryk Szymański
Miejsce 2 – Kacper Galuś
Miejsce 3 – Aleksandra Stykała
Wyróżnienie:
Karolina Pawlak
Natalia Janecka
Kat. V – Dorośli
Wyróżnienie:
- Maciej Legiędź
- KGW Zborowianki
- KGW Zawady
- Sołectwo Rogóźno
- KGW Rogóźno
- uczestnicy ŚDS Dąbrowa Widawska, w tym
indywidualnie: Janina Głowacka, Krystyna Rośczak, Anna Foszpańczyk i Elżbieta
Ostrowska.

WYPRAWA DO KRĘGIELNI
Podopieczni wraz z pracownikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej uczestniczyli w wyjeździe
integracyjnym na kręgle. W Kręgielni Bowling Pub Pizza
& Restaurant w Zduńskiej Woli miło i aktywnie spędzili czas.
Współzawodnictwo na torach wiązało się ze świetną zabawą.
Celem wycieczki było: propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, rehabilitacja ruchowa uczestników, zainteresowanie podopiecznych ciekawą i nietypową dyscypliną sportu, integracja oraz
zacieśnianie relacji. Niepełnosprawni mieli możliwość poznania sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczyli się kulturalnego
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zachowania się w miejscu publicznym. Rywalizacja i współzawodnictwo pozwoliło rozładować emocje.
Bowling to także sporo okazji do śmiechu, gdyż wbrew pozorom
wcale nie tak łatwo stać się dobrym graczem. Impreza integracyjna stała
się także świetną odskocznią od codziennych obowiązków i zmartwień.
Gra okazała się niezwykle wciągająca. Podopieczni świetnie radzili sobie z tą nową dla nich dyscypliną sportu. Dużą frajdą było zbijanie kręgli
i zdobywanie punktów dla swojej drużyny. Pobyt w kręgielni dostarczył
wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Po ciężkich zmaganiach fizycznych obiad smakował wybornie. Łącznie w wyjeździe uczestniczyło
18 podopiecznych i 11 opiekunów.
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SZEŚĆ WIEKÓW ŁASKU (3)
W tym okresie Łask liczył ponad 200 domów w większości całkowicie drewnianych. Jedyną murowaną budowlą była łaska
kolegiata, przypominająca najlepszy okres związany z mecenatem rodziny Łaskich. Innym reprezentatywnym obiektem
był zapewne dwór, zlokalizowany w rejonie dzisiejszego parku, który również stanowił spuściznę pierwszych właścicieli
– ponoć w 1657 r. przebywała w tym miejscu królowa Maria Gonzaga zmierzająca do Gdańska na spotkanie ze swoim
mężem, a polskim monarchą, Janem Kazimierzem. Ważną rolę administracyjną pełnił oczywiście ratusz, również drewniany
i systematycznie trawiony w powtarzających się pożogach, tracąc tym samym w XVIII stuleciu swój wyjątkowy charakter.
Ponadto Łask posiadał dwa szpitale: chrześcijański i żydowski. Życie koncentrowało się nadal wokół trapezowego rynku,
z którego odchodziły cztery główne ulice Szadkowska, Sieradzka, Krakowska i Piotrkowska.
Miasto zamieszkiwało w tym czasie niecałe dwa tysiące ludzi. Większość łaskowian zajmowała się rzemiosłem i handlem, część trudniła się rolnictwem. Łask był obok Piotrkowa
głównym ośrodkiem handlowym regionu.
W mieście odbywało się dziesięć jarmarków
oraz cotygodniowe targi, na które zjeżdżali nawet zagraniczni kupcy.
Przez cały XVII i XVIII w. właściciele Łasku starali się ściągnąć do miasta jak najwięcej ludności żydowskiej, licząc w ten sposób
na dodatkowe dochody. W końcu XVIII stulecia Żydzi stanowili ponad siedemdziesiąt
procent wszystkich mieszkańców grodu nad
Grabią, współtworząc jego historię. Szczególną rolę w ich pozyskaniu miał dziedzic Stanisław Wierzbowski, który w 1714 r. wydał dla
nich przywilej z szeregiem prerogatyw, przede
wszystkim wolnością handlu.
Gród nad Grabią nie stanowił w ciągu
XVII i XVIII w. znaczącego ośrodka życia
kulturalnego. Na pamięć potomnych zasługują jednakże dwie postacie z nim związane: katolicki duchowny i wybitny poeta, absolwent
Akademii Krakowskiej i rzymskiego Uniwersytetu la Sapienza, Grzegorz Jan Zdziewojski
oraz wybitny rzeźbiarz barokowy, przez ponad dwie dekady swojej działalności związany z Łaskiem, którego dzieła do dziś możemy
podziwiać w miejscowej kolegiacie, Stanisław
Wolnowicz.
W następstwie rozbiorów Polski Łask znalazł się pod panowaniem pruskim, a następnie
jako część tzw. Kongresówki – rosyjskim. Na
mocy ukazu carskiego z listopada 1866 r. przestał być miastem prywatnym. W XIX stuleciu
dobra łaskie należały do Czołhańskich, Kręskich, a od 1895 r. ich właścicielem, z wyłączeniem miasta, stał się Michał Szweycer. W 1911 r.
majątek przejął jego najstarszy syn Janusz.
Miasto na przełomie XVIII i XIX w., mimo
swojego rolniczego charakteru, było dość dużym
ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Poza rzemiosłem funkcjonowało kilka zakładów przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego. Łask
posiadał również ciekawe perspektywy rozwoju włókiennictwa na wzór sąsiednich ośrodków,
jednak owa szansa została zmarnowana i m.in.
zablokowała budowę linii tramwajowej łączącej
Łódź – Pabianice – Łask i Zduńską Wolę, mogącej stanowić impuls do pozytywnych przeobrażeń miejscowości. Ważnym wydarzeniem gospodarczym było doprowadzenie do miasta w 1903 r.
linii kolejowej warszawsko-kaliskiej, dzięki czemu coraz większego znaczenia nabierał transport.
Fakt ten, choć znaczący dla mieszkańców, nie stał
się niestety z różnych przyczyn asumptem do wy-
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raźniejszego rozwoju Łasku. W zabudowie przestrzennej nadal dominowały drewniane budynki,
często niszczone przez powtarzające się pożary.
Ostatecznie po wielu latach starań, władze powołały 1901 r. ochotniczą straż pożarną.
W XIX w. łaskowianie odznaczyli się patriotyzmem uczestnicząc w burzliwych wydarzeniach okresu powstań narodowych. W okresie zrywu listopadowego uformował się tu
oddział strzelców konnych i pieszych. W 1861 r.
miały miejsce zgromadzenia i demonstracje
o charakterze kościelno-patriotycznym. W powstaniu styczniowym wzięło udział wielu
mieszkańców miasta i okolic dowodzonych
przez Józefa Oxińskiego, Marcina Urbańskiego z Brodni oraz gen. Edmunda Taczanowskiego, którego oddział liczący 1500 kawalerzystów, stoczył w regionie Łasku największą
bitwę z wojskami rosyjskimi pod Sędziejowicami 26 sierpnia 1863 r. Lata 1905-1907 to
okres kolejnych manifestacji społeczeństwa
grodu na Grabią połączonych z wysuwaniem
haseł wprowadzenia języka polskiego w szkolnictwie i urzędach.
Po wybuchu I wojny światowej Rosjanie wycofali się z miasta, a Łask wraz z częścią powiatu znalazł się w strefie niemieckiej.
Aczkolwiek nie ucierpiał bezpośrednio w wyniku toczących się działań zbrojnych, podupadł
jednak znacznie na skutek rabunkowej polityki okupantów oraz szerzących chorób i głodu.
Z dniem odzyskania niepodległości, 11 listopada 1918 r., miejscowe oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej rozbroiły stacjonujących
w Łasku żołnierzy niemieckich, przejmując
z ich rąk urzędy cywilne, dworzec kolejowy
i koszary. Listopadowe wydarzenia przyjęli łaskowianie, podobnie jak wszyscy Polacy, z entuzjazmem i nadziejami na przyszłość. Ziściły
się bowiem marzenia kilku pokoleń walczących przez ponad 120 lat o wolność.
W odrodzonej Polsce Łask stał się jednym
z miast powiatowych w granicach nowo utworzonego woj. łódzkiego. Pierwszym starostą
łaskim został Aleksander Słupczyński, a wieloletnim burmistrzem Wacław Brzeziński, pełniącym swój urząd w latach 1921-1939.
Okres międzywojenny, choć pełen radości
z powodu odzyskania suwerenności państwowej i oczekiwań z tym związanych, to czas znaczących trudności gospodarczych. Mimo starań
mieszkańców i władz miejskich skutki zaborów,
okupacji i wielkiego kryzysu lat trzydziestych
nie pozwoliły osiągnąć wyraźnego postępu ekonomicznego. Nadal dominował drobny handel
i rzemiosło. Również w wyglądzie miasta nie
zaszły większe zmiany. W 1928 r. ostatni spad-

Grzegorz Jan Zdziewojski,
poeta i kaznodzieja rodem z Łasku
kobierca dóbr łaskich, Janusz Szweycer, wydzielił ze swojego majątku 120 ha lasu, tworząc
dzielnicę rekreacyjną – Kolumnę, słynącą jako
kurort wypoczynkowy. Wraz z początkiem trzeciej dekady XX stulecia w Łasku nastąpił rozwój infrastruktury, szkolnictwa, a także aktywności społecznej w sferze kultury i sportu.
U zbiegu ulic Warszawskiej i 9 Maja
(wówczas Piłsudskiego) w 1938 r. wzniesiono Pomnik Niepodległości na miejscu dawnej
cerkwi, będącej symbolem ucisku rosyjskiego
zaborcy. Niestety krótko owym symbolem wolności cieszyli się mieszkańcy Łasku. Niedługo
po rozpoczęciu II wojny światowej został zburzony przez hitlerowskiego okupanta.
W październiku 1939 r. miasto zostało włączone do Niemiec, a ludność bezlitośnie doświadczyła całego spektrum okrutnej polityki
germanizacyjnej. Ową trudną próbę łaskowianie przeszli wzorowo. Od początku organizowali konspirację, zarówno wojskową w postaci
lokalnych oddziałów AK (niezwykle ciekawa historia wiąże się m.in. ze słynną rodziną
Bujnowskich, ale także szeregiem innych zasłużonych bohaterów), jak i w formie oporu
cywilnego: małego sabotażu, kolportażu podziemnej prasy, tajnych kompletów, czy po prostu zwykłej ludzkiej solidarności. Tragiczny
los spotkał miejscową społeczność żydowską,
zamkniętą w utworzonym w październiku 1940 r.
getcie, którego likwidację przeprowadzono
w sierpniu 1942 r. Kilkaset osób przeniesiono do Litzmannstadt Ghetto, a pozostałych
wywieziono do niemieckiego obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem.
Łukasz Mikła
ciąg dalszy w następnym numerze
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Tablice nagrobne z fundacji prymasa Jana Łaskiego
Obowiązkowym punktem każdej wycieczki do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie jest zapoznanie się z historią marmurowych płyt
nagrobnych ufundowanych przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego na początku XVI w. Prymas, podczas powrotu z soboru
laterańskiego, zamówił je na Węgrzech u swego przyjaciela kardynała Tomasza Bakócza w Ostrzyhomiu w 1515 r. Ich wykonawcą
był Jan z Florencji, który pracował wówczas na dworze Bakóczego. Pomniki wykute zostały z polerowanego czerwonego plamistego
marmuru węgierskiego. Do dzisiaj w gnieźnieńskiej katedrze widoczne są cztery z sześciu zamówionych płyt.
Najpiękniej i najstaranniej wykonano
pierwszą płytę dla samego fundatora, czyli
Jana Łaskiego. Jest ona także największa o wymiarach 240 cm x 122 cm. Artysta umieścił
na niej bogate zdobienia: rozetki czy roślinny
wieniec z herbem Korab, który został opracowany w najmniejszych detalach, z widocznymi
lwimi głowami i wieżą. Pod nim znajduje się
napis:
Ioannes de Lasko ex cancellario regni
archiepiscopus gneznensis legacionis nate
auctor terram figuli ex urbe et ab Hierosolimis
inducit qua cimiterium hoc conspergit et urnam
glebe sue hoc loci ponit moritur tandem.
Anno D. 1531.
Na samym dole widoczny jest podpis autora tego dzieła, Jana Florentczyka. Początkowo płyta znajdowała się w kaplicy pw. św. Stanisława, w której pochowano Jana Łaskiego.
Po rozebraniu kaplicy pod koniec XVIII w.,
wmurowano ją w podstawę pomnika poświęconego prymasowi. Po zburzeniu również i tej
piramidy, płyta znalazła się wewnątrz katedry
pod koniec XIX w.
Nieco mniej staranniej wykonane zostały
płyty przeznaczone dla arcybiskupów: Jana
Gruszczyńskiego i Andrzeja Boryszewskiego. Kolejna powstała dla Andrzeja Łaskiego,
rodzonego brata prymasa, ojca późniejszych
wielkich Łaskich: Stanisława, Hieronima

i Jana (zwanego Młodszym lub Reformatorem). Jego płyta jest ogólnie skromniejsza, ma
mniej ozdób, a rodowy herb Korab jest niewykończony. Do końca XIX w. spoczywała
w posadzce katedry przez co relief jest słabo
widoczny i wytarty.
Oprócz tych czterech płyt znajdujących się
w katedrze gnieźnieńskiej, Jan Łaski ufundował jeszcze jedną dla Krzesława Kurozwęckiego swojego protektora, kanclerza koronnego,
późniejszego biskupa włocławskiego, oraz drugą dla uczczenia pamięci biskupa krakowskiego Jana Radlicy, którego uważał za jednego

Płyta nagrobna Jana Łaskiego

z najwybitniejszych członków własnej rodziny
(wierzył, że to on zakupił Łask dla uboższych
krewnych z linii Korabitów) - pomnik ten
ulokowano w katedrze wawelskiej. Niestety,
został on zniszczony i zaginął w nieznanych
okolicznościach.
Na wszystkich wykonanych płytach pojawia się nazwisko ich fundatora, czyli Jana Łaskiego, który zapewne zamierzał stworzyć odrębne mauzoleum grobowe z pracami Florentczyka. Na skutek różnych wydarzeń losowych,
koncepcja architektoniczna prymasa nie została
nigdy w całości zrealizowana.
Nagrobki powstawały sukcesywnie przez
kilka lat, jednak każde kolejne wydają się być
wykonywane coraz mniej staranniej. Pomi-
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mo oczywistych różnic, wszystkie posiadają
identyczną kompozycję. Od górnej krawędzi
¾ wysokości płyty zajmuje herb w wieńcu roślinnym, natomiast w pozostałej części znajduje się napis.
Jan Florentczyk tworząc swoje dzieła
mógł wzorować się na antycznych nagrobkach z okresu Cesarstwa Rzymskiego, których bogatą kolekcję miał król Węgier Maciej
Korwin na zamku w Budzie. Co ciekawe, Jan
Łaski za zamówione pomniki zapłacił od razu,
natomiast koszty wykończenia oraz transportu uiścić miał Stanisław Kurozwęcki, krewny
zmarłego Krzesława, z racji spłaty zadłużenia
prymasowi.
Bez wątpienia Jan Łaski był jednym z prekursorów renesansu w Polsce, gdyż zarówno
omówione płyty nagrobne, jak i płaskorzeźba
Matki Bożej Łaskiej autorstwa Andrea della
Robbia, wpisują się w nowy trend w sztuce,
który coraz bardziej rozwijał się w XVI-wiecznej Europie.
Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku – Muzeum Historii Łasku
_________________

Powyższy tekst powstał na podstawie artykułu Piotra Tafiłowskiego, „Jeszcze o nagrobkach Jana Florentczyka oraz kaplicy św. Stanisława w Gnieźnie”, Przegląd Historyczny 2008,
nr 99/2.
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NIE ZAPOMNIELI O ŁASKU (5)

Gdy spoglądam wstecz i przypominam sobie ludzi, z którymi poznawałem m.in.
ziemię łaską, przed oczyma pojawia się sylwetka profesora Jana Teofila Sicińskiego.
Wspólnie z turystami ówczesnego woj. sieradzkiego wędrował szlakami dworków,
poznawał stanowiska przyrodnicze, dzieląc się przy okazji z nami, turystami, bogatą wiedzą fachową. Skromny, niezwykle
taktowny i kulturalny, był dla nas wzorem na szlaku, podobnie zresztą jak wielki pasjonat historii i Sieradzczyzny Andrzej
Ruszkowski, który potem został wojewodą sieradzkim.
Choć wiedziałem sporo o dorobku J. T. Sicińskiego, bo publikował wiele interesujących
artykułów, m.in. na łamach kwartalnika „Na
Sieradzkich Szlakach”, nie znałem jego życiorysu. Nawet gdy przypadkowo spotykaliśmy
się na Piotrkowskiej w Łodzi, rozmawialiśmy
raczej o przyrodzie i turystyce na Ziemin Łódzkiej, a nie jego życiorysie. Tymczasem, jak się
po latach okazało i co opisał Jerzy Witaszczyk
w swoim „Poczcie znanych postaci ziemi łaskiej”, pochodził z Widawy, a jego droga do
profesury wcale nie była łatwa.

Dolnej Saksonii w Niemczech. Rodzice są robotnikami przymusowymi, pracują ciężko dla
III Rzeszy. W październiku 1944 roku w obozie pracy ginie ojciec. To cios dla kilkuletniego
chłopca.
Jeszcze przed zakończeniem wojny wraca z matką do Widawy. Krótko przebywa
w ochronce Felicjanek w Widawie, potem uczy
się w miejscowej podstawówce i w 1952 roku
zostaje uczniem łaskiego LO. Po maturze przez
rok pracuje jako nauczyciel w podstawówce
w Żuławach, potem zalicza Studium Nauczycielskie w Częstochowie
(kierunek
biologia i chemia).
Proponują mu znów
pracę w szkole, ale
Siciński ma już inne
plany i wyprowadza
się do Łodzi, gdzie
kończy studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UŁ. Zostaje
asystentem w Zakładzie Systematyki
i Geografii Roślin,
przechodząc stopnioProf. Jan Teofil Siciński – pierwszy z prawej
wo wszystkie szczeble kariery naukowej i otrzymując tytuł doktoUrodził się 6 czerwca 1938 roku w Wira (1972), a następnie profesora (2003). Dziś,
dawie, choć oficjalnie w papierach jest data
po 44 latach pracy w charakterze nauczyciela
18 czerwca, jako drugi syn Władysława i Anny
akademickiego korzysta z zasłużonej emeryz domu Lewandowicz. W czasie II wojny światury, co nie oznacza, że przestał zajmować się
towej wraz z rodzicami wywieziony zostaje do
nauką.
Jeśli idzie o zainteresowania naukowe, początkowo badania koncentrują się
wokół flory i roślinności segetalnej centralnej części Polski,
pisze liczne artykuły
i prezentuje referaty
na sympozjach, zjazdach oraz konferencjach krajowych oraz
międzynarodowych.
Na koncie ma wiele
artykułów i publikacji naukowych, ale
Fragment centrum Widawy,
też
ceni sobie te drurodzinnej miejscowości prof. J. T. Sicińskiego
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Profesor Jan Teofil Siciński
kowane w prasie, bowiem trafiają szybko do
młodzieży interesującej się przyrodą. Pod jego
kierunkiem powstaje też sporo prac dyplomowych.
W kręgu jego zainteresowań jest też popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na innych
polach - kieruje Wojewódzkim Komitetem
Ochrony Przyrody w Sieradzu i Łodzi, inicjuje
powstanie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, a także rezerwatów przyrody. Kieruje też Oddziałem Łódzkiego Towarzystwa Botanicznego, działa również w LOP
i wielu innych organizacjach zajmujących się
ochroną przyrody. Jak przystało na rasowego
turystę, nie rozstaje się z aparatem fotograficznym, uwieczniając przyrodę i krajobrazy, także
rodzinnych stron. Interesuje się też Łaskiem,
a szczególnie jego starym parkiem. Opisuje dzieje tej cennej enklawy zieleni w grodzie
nad Grabią. A w wolnych chwilach w kręgu
jego zainteresowań i pasji jest teatr, malarstwo
i rzeźba.
Uhonorowano go wieloma tytułami, nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej, ale
zawsze odnosiłem wrażenie, że te zaszczyty
były jakby obok niego, że nie stanowią sensu
działania i życia. Taki jest Profesor Siciński!
Stanisław Barcz
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Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Łask
Termin zbiórki 5-31.05.2022 r.
Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6. i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:
- mieszkańcy domów jednorodzinnych na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd
- mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy gniazdach pojemników na odpady
- mieszkańcy budynków Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd.
Odbieramy: odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale
(złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia,
drukarki, odkurzacze), urządzenia zawierające freony (lodówki), zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), baterie i akumulatory.
Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze
oraz nieruchomości letniskowe. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one
odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, części samochodowe
Terminy odbioru
odpadów wielkogabarytowych

Nazwa ulicy, miejscowości

5 maja 2022 r.
/czwartek/

Łask: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Przemysłowa, Rzeczna, Szpitalna, Św. Faustyny, Warszawska, Źródlana, bl. Warszawska 64/70
Osiedle Batorego: Warszawska 32
budynki ZGM: Warszawska 2, 2A; Osiedle Przylesie: Borowikowa, Bohaterów Września, Cisowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jesionowa,
Jodłowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, Szkolna, Topolowa

6 maja 2022 r.
/piątek/

Łask: Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, Matejki,
pl. Dąbrowskiego, pl. 11 Listopada, Północna, Słowackiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, Wąska, Widawska, Zachodnia, Zielona,
Żeromskiego
budynki ZGM: pl. Dąbrowskiego 3, Kilińskiego 63, 69, 69B, 69C,
ul. Widawska 3, 14, 18, Zielona 12, Żeromskiego 10, 21

9 maja 2022 r. /poniedziałek/

Łask: 9 Maja, Andersa, Batorego, Chabrowa, Polna, Południowa, Wiosenna, Żytnia; Osiedle Sobieskiego: Polna 7, 11, 15, 17, 19,
Południowa 3; Osiedle Batorego: 9 Maja 46, 63, 69, szczyt pomiędzy bl. 67/69, 73; Batorego 34, 38, 46, przy „TWIXIE”, Spółdzielcza;
budynki ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/ Południowa 4, 4A, 4 B

10 maja 2022 r. /wtorek/

Łask: Narutowicza, Prostokątna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna
Osiedle Sobieskiego: 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9; Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12; Narutowicza 5, 25, 30, 32; Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 3, 4,
5, 7, śmietnik przy „Witamince”
Osiedle Mickiewicza: 1 Maja przy kotłowni; Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3; Osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 21; Kosynierów 1, 2, 3; Pułaskiego 1, 3, 5; Wróblewskiego 3, 4, 5

11 maja 2022 r. /środa/

Kolumna: Bazarowa, Dolna, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Letnia, Lubelska, Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia,
Piaskowa, Piękna, Piotrkowska, pl. Szarych Szeregów, Skromna, Torowa lewa i prawa strona, Wczasowa, Wysoka, Gdańska, Leśna,
Krasickiego, Komuny Paryskiej, Łanowa, Miodowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska, Zakopiańska, bl. Harcerska 2, 4; budynki ZGM:
Gdańska 17, Graniczna 11, 12, Jagiełły 8, 10, Komuny Paryskiej 14, 20, Letnia 7, 8, 11, Lubelska 4, 6, 10, 12, Piękna 6, Piotrkowska 7, 11, 25,
pl. Szarych Szeregów 5, Wczasowa 2, Wileńska 1, 25, 27, Zakopiańska 16

12 maja 2022 r. /czwartek/

Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Ks. Malinowskiego, Bukowa, Cicha, Grabowa,
Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, Ogrodowa,
Piekarnicza, Pogodna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Szyszkowa, Sportowa, Torowa za torami, Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa;
budynki ZGM: Błękitna 19, Torowa 14

13 maja 2022 r. /piątek/

Kolumna: Leśników Polskich, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa,
Spacerowa, Spokojna, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, W. Polskiego, Zagajnikowa; budynki
ZGM: Leśników Polskich 2, Katowicka 1, Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 1, 7, Sosnowa 1; Toruńska 2, 9, 13, 23, Wojska Polskiego
9, 11, 14, 16, 22, 27

16 maja 2022 r. /poniedziałek/

Kolumna: ul. 3 Maja, Czajkowskiego, Jawornickiego, Kresowa, Szweycerów, Orzeszkowej, Powst. Styczniowych, Prosta, Tuwima,
Wyspiańskiego
Gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów wieś; budynki ZGM: Tuwima 24

17 maja 2022 r. /wtorek/

Łask: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, Wiejska; Gmina: Wiewiórczyn
budynki ZGM: ul. Lutomierska 9, Wiewiórczyn ul. Szkolna 11; Wronowice 27

18 maja 2022 r. /środa/

Gmina: Budy Stryjewskie, Jabłonki, Stryje Księże, Wola Stryjewska, Wronowice Osiedle
Kolumna: ul. Sowia

19 maja 2022 r. /czwartek/

Gmina: Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Podłaszcze

20 maja 2022 r. /piątek/

Gmina: Kolonia Bilew, Mikołajówek, Okup Wielki, Okup Mały
budynki ZGM: Okup Mały ul. Akacjowa 3A

23 maja 2022 r. /poniedziałek/

Gmina: Bałucz, Kolonia Bałucz, Kopyść, Młynisko, Orchów Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola Bałucka

24 maja 2022 r. /wtorek/

Gmina: Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, Grabina, Sięganów, Zielęcice

25 maja 2022 r. /środa/

Gmina: Anielin, Karszew, Krzucz, Rembów, Stryje Paskowe

26 maja 2022 r. /czwartek/

Gmina: Remiszew, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice Tomaszew, Wydrzyn

27 maja 2022 r./piątek/

Gmina: Aleksandrówek, Rokitnica, Teodory, Teodory Osiedle; budynki ZGM: Teodory 62

30 maja 2022 r./poniedziałek/

Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickiewicza, Okrzei; Gmina: Mauryca, Wola Łaska

31 maja 2022 r./wtorek/

Gmina: Wronowice Wieś, Orchów

.

24

kwiecień 2022 r.

Łaskovia w wielkim finale
Łask był gospodarzem turnieju półfinałowego Mistrzostw
Polski Młodziczek w siatkówce. Nasze zawodniczki nie zawiodły
i podobnie jak w zeszłym roku awansowały do wielkiego finału.
Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, przybyły do nas wesołe, rozśpiewane i roztańczone kluby kibica z Szamotuł
(SzamoFans) i Kożuchowa, nie mogło też oczywiście zabraknąć wiernych
sympatyków łaskiej siatkówki. Każdy mecz oglądało po kilkaset osób.
W ciągu dwóch dni rywalizowano systemem „każdy z każdym”
o 2 przepustki do wielkiego finału, który rozegrany został w dniach 21-24
kwietnia. W turnieju finałowym zagrało 8 najlepszych drużyn w kraju.
Ostatecznie po dwóch dniach wspaniałej, wyrównanej rywalizacji
zapadły następujące rozstrzygnięcia:
1.		 UKS SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY - awans do finału MP
2.		 SMS OSTRÓW ŁASKOVIA ŁASK - awans do finału MP
3.		 UKS SG Kożuchów - 9. miejsce w MP Młodziczek 2021/22
4.		UKS Jagiellończyk Biała Podlaska - 13. miejsce w MP Młodziczek
2021/22.
Nie zabrakło tradycyjnie wyróżnień indywidualnych. Trenerzy wybrali najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach, którymi zostały:
- UKS Szamotulanin Szamotuły - Zofia Hoszowska
- SMS Ostrów Łaskovia Łask - Roksana Wojtasik
- UKS SG Kożuchów - Karolina Pawluk
- UKS Jagiellończyk Biała Podlaska - Martyna Białecka.
Wybrana została także najlepsza „siódemka” turnieju półfinałowego:
- libero - Adrianna Urbańska (UKS SG Kożuchów)
- środkowe - Maja Koput (UKS Szamotulanin Szamotuły) i Nadia Pawłowska (UKS SG Kożuchów)
- atakująca - Karolina Kulczyńska (SMS Ostrów Łaskovia Łask)

- rozgrywająca - Martyna Bulzacka (SMS Ostrów Łaskovia Łask)
- przyjmujące - Martyna Grysak (UKS Szamotulanin Szamotuły) i Zuzanna Kicman (UKS Szamotulanin Szamotuły).
MVP turnieju została przyjmująca UKS Szamotulanina Szamotuły,
Zuzanna Kicman.
Nagrody wręczali burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz gościnnie burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodniczkom, trenerom oraz kibicom za stworzenie w Łasku niepowtarzalnej sportowej atmosfery. Na pewno
będziemy wracać do tego turnieju pamięcią jeszcze przez długi czas.
24 kwietnia siatkarki z Łasku wywalczyły wicemistrzostwo polski młodziczek. Gratulujemy!

PROYAMA z mistrzowskimi tytułami

Mocne uderzenie zawodników PROYAMA na Mistrzostwach Polski Kickboxingu! Julia Marciniak mistrzynią Polski, Paulina
Grzegórska, Angelika Markowska, Patryk Rosiak wicemistrzami Polski. Arkadiusz Dyba wywalczył trzecie miejsce. W kategorii
juniorów swoje walki stoczyli również Alan Korpalski, Kacper Stelmasiak, Norbert Krakowiak oraz seniorka Paulina Badowska,
wszyscy zebrali kolejne cenne doświadczenie w walkach na ringu, stoczyli ciężkie i wyrównane walki, uplasowali się na miejscach 5-8.
1-3 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa Polski Kickboxingu w formule low-kick seniorów i juniorów, w których wzięło udział dziewięcioro zawodników z łaskiego klubu, zawody były bardzo mocno obsadzone!
Wystartowało blisko 400 zawodników z 99 klubów.
Mistrzostwa Polski były eliminacją do Mistrzostw Świata Juniorów
i Mistrzostw Europy Seniorów. Nasze dwie zawodniczki swoimi wynikami zapewniły sobie kwalifikację do kadry narodowej juniorów, co zbliża je do wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Dublina.
Julia Marciniak po bardzo dobrych walkach udowodniła, że jest
najlepszą zawodniczką w kraju zdobywając tytuł mistrzyni Polski
w kategorii junior low-kick, broniąc tym samym tytułu z zeszłego roku.
Wicemistrzynią Polski została debiutująca na ringu Angelika Markowska, mamy nadzieję, że dziewczyny odniosą również sukcesy na arenach międzynarodowych.

W kategorii seniorów nasi fighterzy rywalizację zakończyli z ogromnym sukcesem! Paulina Grzegórska w kategorii senior low-kick wywalczyła
tytuł wicemistrzyni Polski, tocząc ciężkie i emocjonujące walki, eliminując
utytułowane zawodniczki. Jest to ogromny sukces Pauliny i dobry początek
seniorskiej kariery. Patryk Rosiak w seniorach wywalczył tytuł wicemistrza
Polski w najcięższej kategorii. U Patryka jest to też pierwszy znaczący sukces w tej kategorii. Na trzecim miejscu podium stanął Arkadiusz Dyba, który
nieźle zamieszał w jednej z najliczniej obsadzonej kategorii.
- Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych zawodników, są to drugie w tym roku zawody z sukcesami. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy oraz determinacji - tak o swoich zawodnikach wyraża się trener Stanisław Kołodziejski. - Nie zwalniamy tempa! Przed nami Mistrzostwa
Polski w formule K-1.
(SK)

Wystawa o historii Armii Krajowej

Od marca do końca maja w Muzeum Historii Łasku będzie dostępna wystawa
czasowa dotycząca historii Armii Krajowej w Łasku. Okazją do stworzenia nowej
ekspozycji była 80. rocznica powstania AK, po zmianie nazwy wcześniej istniejącej
organizacji – Związku Walki Zbrojnej.
Na wystawie znalazły się informacje o działalności podziemia, udanych akcjach
dywersyjnych czy tragicznych w skutkach wpadkach. Nie zabrakło również historii rozpracowania niemieckiej stacji radarowej w Łasku oraz dramatu bohaterskiej rodziny
Bujnowskich, która niemal w całości zaangażowana była w prace konspiracyjne – dwójka z rodzeństwa, Stanisław i Krystyna przypłacili to życiem…
Ekspozycja powstała, dzięki kwerendzie przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi oraz
Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Uzupełnieniem wystawy są materiały
przechowywane w łaskim muzeum oraz informacje z dostępnej literatury. Zapraszamy!
A. Cieślak - MHŁ
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N OC MUZEÓW W Ł ASKU
Po dwuletniej przerwie spowodowaną pandemią, Noc
Muzeów wraca do Łasku! Tegoroczna impreza będzie
nawiązywała nie tylko do obchodów 600-lecia nadania
Łaskowi praw miejskich, ale również do 25-lecia
istnienia łaskiego muzeum! Nie zabraknie zatem
spotkań o tematyce historycznej, warsztatów dla dzieci
oraz urodzinowego tortu.
Więcej informacji i dokładny plan Nocy Muzeów zostanie
udostępniony w mediach internetowych, lokalnej prasie oraz
na plakatach promujących to wydarzenie. Bądźcie czujni i rezerwujcie sobotni wieczór 14 maja na odwiedzenie muzeum!
A. Cieślak - MHŁ
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WRACAMY DO GRY!

Wracamy do gry! Pierwszy turniej karate po pandemii z sukcesem! 26 marca
we Wrocławiu 5 zawodników PROYAMA rywalizowało w Mistrzostwach
Makroregionu Śląskiego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Polski Karate.

Alicja Piechota w kategorii juniorek młodszych (55 kg) zdobyła II miejsce po nie jednogłośnym werdykcie w finale, Krzysztof Stanisławski wywalczył w świetnym stylu II miejsce w kategorii młodzików (60 kg). Miejsca V-VIII uzyskali Dominika Kaźmierczak, Hanna
Rychlik oraz Julia Rybicka. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali bardzo dobre, intensywne
i twarde walki tocząc bój na pełnych obrotach
w każdej z nich. Wszyscy czują sportowy niedosyt, już pracujemy nad formą i czekamy na
kolejne zawody.
Zawodników podczas walk wspierali
shihan Stanisław Kołodziejski, sensei Dawid
Kołodziejski i sensei Karolina Kubiak.
Stanisław Kołodziejski

W KILKU ZDANIACH

Ważniejsze imprezy kulturalne w maju
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

AURA w kwietniu była zróżnicowana
i kapryśna. Mieliśmy nocne przymrozki i okresowe opady deszczu, w dzień temperatura dochodziła do ponad dwudziestu stopni C, ale też
bywało i zimno. Stąd infekcje i przeziębienia
zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
POŻAR ciężarówki w Buczku – 14 bm.
spłonął całkowicie samochód ciężarowy marki „Scania”. Pożar przez prawie godzinę gasiły
dwa zastępy strażaków: z PSP w Łasku i OSP
Buczek.

10

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

15.

W terminie 16-20 maja 2022 r. odbędzie się
rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w gminie Łask. Rekrutacja zostanie
przeprowadzona z pomocą systemu elektronicznego „Vulcan”.
Więcej dodatkowych informacji odnośnie
naboru uzupełniającego, uzyskają Państwo na
stronach szkół i przedszkoli prowadzonych
przez gminę Łask.

Lp.

ZGŁOŚ SWÓJ PIEC!
Do ewidencji CEEB. Od 1 lipca 2021 r. każdy
właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację dotyczącą rejestracji źródła ciepła.
Tu zarejestrujesz swój piec: www.ceeb.gov.pl
Więcej informacji na www.lask.pl w zakładce
„Zgłoś piec”.
Termin składania deklaracji do 30 czerwca
2022 roku.
ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!
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11.
12.

13.

14.

Nazwa imprezy
Wystawa „Historia Armii
Krajowej w Łasku”
Wystawa pt. „Martwa natura
– pejzaż” Dariusza
Sroczyńskiego
Rodzinny Piknik Obywatelski
Obchody Świąt 1-3 Maja:
1 maja – Święto Pracy,
2 maja – Dzień Flagi RP
3 maja – Święto Konstytucji
3 Maja
Piknik z okazji Dnia Flagi na
Strzelnicy „SHOTBOM”
Wykład dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku: dr Łukasz
Grzejszczak, historyk sztuki –
„Perły malarstwa w zbiorach
polskich muzeów”
Tydzień Bibliotek Rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego „Mój Łask”
(600-lecie nadania praw
miejskich Łaskowi)
Tydzień Bibliotek - Spotkanie
autorskie z Katarzyną Prusisz
(600-lecie nadania praw
miejskich Łaskowi)
Gminny Dzień Strażaka
połączony z obchodami 600lecia nadania praw miejskich
Łaskowi

Dzień

Miejsce imprezy

maj

Organizator

Muzeum Historii
Łasku
Galeria pod Korabiem

BP w Łasku - MHŁ

2
godz. 13-16

pl. Szarych Szeregów

gmina Łask, ŁDK

2, godz. 12
3, godz.10.30

pl. Szarych Szeregów
kolegiata,
pl. 11 Listopada
strzelnica SHOTBOM,
Łask (Kolumna),
ul. Wrzosowa 35

gmina Łask, ZHP
starosta łaski, dowódca
32. BLT w Łasku
Shotbom Sp. z o.o.

maj

2
godz. 10-18

BP w Łasku

10
godz. 10.45

sala widowiskowa
ŁDK

ŁDK

11

BP w Łasku

BP w Łasku

13

BP w Łasku

BP w Łasku

14

OSP Wiewiórczyn

Noc Muzeów

14

Podwieczorek z Gwiazdą Zbigniew Zamachowski
Piknik Rodzinny

18
godz. 19
20

Muzeum Historii
Łasku

Oddział Miejsko-Gminny
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Łask,
OSP Wiewiórczyn

Piknik sportowy.
Otwarcie centrum
lekkoatletycznego na osiedlu
Batorego
Warsztaty edukacyjnoplastyczne „Wokół Łaskiej
Róży” - Dzień Mamy
Wykład dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku: Witold
Stawski „Zaczarowane
tatrzańskie ścieżki”

20
godz. 10

BP w Łasku - MHŁ

sala widowiskowa

ŁDK

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
im. Lotników Łaskich
w Teodorach
SP nr 5 w Łasku
(ul. Inki – Danuty
Siedzikówny)

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Teodorach,
Wiejskie Stowarzyszenie
„Nasze Sprawy”
gmina Łask, SP nr 5
w Łasku

21

BP w Łasku - Filia dla
dzieci

BP w Łasku - Filia dla
dzieci, Stowarzyszenie
Miłośników Łaskiej Róży

24
godz. 10.45

sala widowiskowa
ŁDK

ŁDK

sportowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa imprezy
Seniorzy
klasa
B
UKS
Wiewiórczyn - GLKS Burzenin
w Woli Będkowskiej
Seniorzy klasa A - MULKS
Łask GKS - Viktoria Szadek
Seniorzy klasa A - UMKS
Korab Łask - Orzeł
Piątkowisko
Seniorzy klasa B - UKS
Wiewiórczyn - LKS Ekolog
Wojsławice
Seniorzy klasa B - UKS
Wiewiórczyn - KS Unia
Sieradz Męka
Orlik E 1 UMKS Korab Łask Warta Sieradz
Seniorzy klasa A UMKS Korab
Łask - KS Olimpia Karsznice

Dzień

Miejsce imprezy

Organizator

1
godz. 14

CSiR - stadion

UKS Wiewiórczyn

7
godz. 16
14
godz. 15

CSiR - stadion

MULKS Łask

CSiR - stadion

UMKS Korab Łask

15
godz. 14

CSiR - stadion

UKS Wiewiórczyn

22
godz. 14

CSiR - stadion

UKS Wiewiórczyn

28
godz. 11
28
godz. 15

CSiR - stadion

UMKS Korab Łask

CSiR - stadion

UMKS Korab Łask

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask),
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)
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Wystawa malarstwa Dariusza Sroczyńskiego
W piątek, 1 kwietnia br., w Galerii pod Korabiem odbył
się wernisaż otwierający wystawę Dariusza Sroczyńskiego,
absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.
Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Odwiedzający bibliotekę publiczną i galerię mogą oglądać obrazy
przedstawiające pejzaże oraz martwą naturę, do końca maja 2022 r. Autor zawodowo zajmuje się konserwacją dzieł sztuki, tworzy w zakresie
rysunku, malarstwa i rzeźby. Jako stały współpracownik Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na swoim koncie wiele realizacji
w zakresie konserwacji dzieł sztuki w Polsce, Francji, Rosji, Niemczech,
Ukrainie i Łotwie. Jest autorem wystaw indywidualnych, bierze także
udział w wystawach zbiorowych.

Podczas uroczystego spotkania mieliśmy okazję porozmawiać z panem Dariuszem o technice i inspiracjach, a także o tajnikach jego pracy
zawodowej, poznaliśmy między innymi ciekawostki związane z restaurowaniem uszkodzonych zabytków. Temat ten był szczególnie interesujący dla przybyłych gości ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie.
Rozmawialiśmy o miejscach pamięci i zabytkach - obiektach z listy
światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, które są zagrożone
zniszczeniem lub zostały uszkodzone podczas działań wojennych.
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników malarstwa!
Magdalena Płosa

Konkurs poetycki
„Róża w haiku”

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego oraz Stowarzyszenie
Miłośników Łaskiej Róży ogłaszają VI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI pt. „Róża w Haiku”. Jest on
adresowany do osób dorosłych, które zmierzą się w japońskiej
formie poetyckiej haiku, a tematem przewodnim jest kwiat róży.

Ogłoszenie konkursu związane jest z 8. Festiwalem Róż organizowanym w dniach 2-3 lipca 2022 roku w Łasku. Ogłoszenie zwycięzcy oraz
wręczenie nagrody odbędzie się podczas Festiwalu. Uwaga - szczegóły
w regulaminie. Konkurs został objęty patronatem przez burmistrza Łasku. Zapraszamy serdecznie do udziału!
Regulamin i formularz zgłoszeniowy na www.lask.pl oraz
www.biblioteka.lask.pl

Łaski Rynek, jako symboliczny środek miasta, wielokrotnie zmieniał
nie tylko nazwę, ale także swoje oblicze. Fotografia z lat 70. XX wieku, zachowana w pamięci wielu mieszkańców naszego miasta, jest tego
potwierdzeniem. Miejsce to – świadek wielu historycznych wydarzeń,
uchwycone w kadrze aparatu fotograficznego, wykonane zostało z piętra
jednego z budynków pierzei północnej. Uwagę zwraca pusty, centralny fragment placu, który zagospodarowywano od lat sześćdziesiątych,
ustawiając m.in. ozdobną rakietę nawiązującą do trwającego już podboju
kosmosu, a potem Pomnik Zwycięstwa (Wdzięczności) przeniesiony tu
z Placu Zwycięstwa. 11 listopada 2009 r. w miejscu rozebranego wspomnianego monumentu odsłonięto Pomnik Niepodległości.
Na pierwszym planie fotografii wyróżnia się kiosk „Ruch” oferujący
prasę, tytoń i inne drobne artykuły. Pierwszy taki kiosk w Polsce został
otwarty w 1919 r. na peronie d. dworca Kolei Wiedeńskiej w Warszawie.
L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku
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PAMIĘCI OFIAR KATYNIA

