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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym Czytelnikom
życzymy dużo zdrowia, spokoju i radości
									 redakcja
W I D AWA

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu,
najserdeczniejsze życzenia.
Niech zmartwychwstały
Chrystus obdarzy wszystkich pokojem,
zdrowiem i radością, udzieli potrzebnych łask,
wniesie szczęście do każdego domu i sprawi,
by w naszym życiu zwyciężyły miłość i nadzieja.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

W i z y t a
amerykańskiego
dowódcy

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego złożył wizytę dowódca Sił
Powietrznych USA w Europie i Afryce, gen. Jeffrey L. Harrigian.
Podczas wizyty, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak omówił zadania i strukturę
Skrzydła oraz plany dalszej współpracy. Generał Harrigian
został zapoznany z infrastrukturą Bazy, m.in. wieżą kontroli
ruchu lotniczego.
W trakcie wizyty amerykański dowódca spotkał się również z żołnierzami komponentu lotniczego - Aviation Detachment, którzy na stałe
stacjonują w Bazie.
Wizyta zakończyła się zwiedzaniem sali tradycji Bazy oraz wpisem
do księgi pamiątkowej.
Tekst i zdjęcie: kpt. Michał Kolad

Ta b l ice
i n for m ac j i
pa s a ż e r sk i e j

Czekamy na
bociany
Na czterech przystankach w Łasku funkcjonują tablice
informacji pasażerskiej. Dzięki nim podróżni otrzymują
czytelne komunikaty o najbliższych kursach autobusów.
Lokalizacja tablic:
dworzec PKP - Kolumna
pl. 11 Listopada
ul. Narutowicza
ul. Jana Pawła II
Tablice informacji pasażerskiej to już ostatni element zrealizowanego przez łaski samorząd projektu „Modernizacja transportu publicznego w gminie Łask”. Oprócz wymiany taboru ZKM, przebudowano
ul. Orlą i Sikorową, stworzono trzy nowe zatoki autobusowe, utwardzono teren bazy ZKM, gdzie zbudowano punkt przesiadkowy. Ponadto przy
ul. Lutomierskiej powstała ścieżka rowerowa, a powiat łaski w charakterze partnera wykonał punkt przesiadkowy przy stacji PKP w Kolumnie.
W gminie powstało także 26 nowych wiat przystankowych. Koszt projektu to ponad 16,2 mln zł (ok. 11,2 mln zł dofinansowała UE).
-		
-		
-		
-

Nadeszła długo wyczekiwana wiosna, a wraz z nią kolejna edycja programu Łaskie Bociany. 20 marca ruszyła kamera w bocianim gnieździe
na starym kominie miejskiej oczyszczalni ścieków. Internauci z niecierpliwością wyczekują powrotu słynnej ptasiej pary Magdy i Wojtka. Losy
łaskich boćków można śledzić na stronie www.bociany.lask.pl oraz na
Facebooku.
MJ
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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w wielu miastach
nie odbyły się tradycyjne uroczystości. Pragnąc oddać hołd wszystkim walczącym o prawdziwie wolną ojczyznę, delegacje 32. Bazy
Lotnictwa Taktycznego, gminy Łask oraz powiatu łaskiego złożyły na miejskim rynku kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto
państwowe, które co roku obchodzone jest na początku marca. Powołano je w celu upamiętnienia bohaterów, którzy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem Polski i z bronią w ręku walczyli o suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą. Jego data nawiązuje do wydarzeń z 1951 r.,
kiedy to w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
MJ

NOWY NADLEŚNICZY

WŁĄCZMY WYOBRAŹNIĘ!

Około południa łascy strażacy otrzymali informację
o mężczyźnie, pod którym załamał się lód.
Mężczyzna wpadł do wody. Na miejsce zdarzenia
udały się trzy pojazdy z łodzią i saniami lodowymi.
Strażacy podjęli akcję ratowniczą, która zakończyła
się powodzeniem. Uratowanym mężczyzną zajął się
zespół ratownictwa medycznego.

Od 3 marca br. Nadleśnictwem Kolumna kieruje nowy nadleśniczy –
Marcin Król. Wcześniej pracował w Nadleśnictwie Łuków.
Dotychczasowy nadleśniczy Adam Pewniak po 45 latach pracy
w Lasach Państwowych przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Koledzy z nadleśnictwa Łuków życzyli swojemu  koledze wszystkiego najlepszego, by królował w kolumnieńskich lasach…
(P)

Mężczyzna, któremu zabrakło wyobraźni i wszedł dla kruchy lód,
miał dużo szczęścia. Gdyby nie szybka akcja ratownicza i pomoc strażaków być może jego „przygoda” zakończyłaby się tragicznie. Niech ten
przypadek będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy lekkomyślnie traktują
ostrzeżenia i igrają z niebezpieczeństwem. Zima co prawda minęła, nie
ma też i lodu na zbiornikach, ale niebezpieczeństwo w różnych sytuacjach istnieje. Włączmy wyobraźnię!
(P)

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Elżbietę Rytwińską
Radną Rady Miejskiej w Łasku
czterech kadencji w latach 2002-2018

ŚP.

Andrzeja Syski

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w latach 2006-2018

Prezesa Stowarzyszenia
„Akcja dla Kolarstwa” i Dyrektora Wyścigu
„Po Ziemi Łódzkiej”

Rodzinie i bliskim zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku

Rodzinie i bliskim zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku
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Zdaniem burmistrza

Na przełomie roku nadeszła prawdziwa zima. Intensywne opady śniegu oraz mrozy dały się we znaki
nie tylko kierowcom. Koszty utrzymania dróg i chodników odbiły się na finansach samorządów.
Wiemy, że oszczędności z pewnością nie będzie. W sezonie 2019-2020 gmina Łask wydała na akcję
„zima” 102 000 zł. Obecnie to już ponad 860 000 zł. Niesprzyjające warunki wpłynęły także na
realizację niektórych inwestycji. Na szczęście przyszło ocieplenie, a budowlańcy wrócili do
wzmożonych prac. Najważniejsze projekty weszły w decydującą fazę, a w planach są już kolejne.
Rewitalizacja pl. Szarych Szeregów
Firma BINŻ S.A., która realizuje projekt nowego centrum Kolumny, zakończyła prace ziemne. Od tego momentu mieszkańcy obserwują
szybkie postępy w ramach rewitalizacji pl. Szarych Szeregów. Wylano
pierwsze warstwy asfaltu, powstają chodniki, a brukarze urządzają przestrzeń dla przeniesionego pomnika.

Pod koniec drugiego kwartału br. zobaczymy efekt wartej 4,3 mln zł
metamorfozy, jaką przejdzie centrum wypoczynkowej dzielnicy Łasku.
A jest na co czekać. Odnowioną przestrzeń publiczną wypełnią liczne nasadzenia i elementy małej architektury, a wśród nich fontanna, ławki, źródełko dla przechodniów i dla zwierząt. Zniknie wyłożony trylinką parking.
Zastąpi go nowoczesna strefa relaksu, sąsiadująca z wyremontowanym targowiskiem. Na odwiedzjących będą czekać trzy ścieżki ekologiczne.
Gabriel Szkudlarek
Szerzej o innych inwestycjach w gminie: czytaj na str. 12 i 13.

TO JAKAŚ WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ!
To jakaś wielka niesprawiedliwość! W ostatnich miesiącach przyszło nam żegnać wiele znanych i cenionych
osób. Odeszli niespodziewanie, zostawiając pustkę i wywołując ogromny żal. Ostatnio pożegnaliśmy
Elżbietę Rytwińską, osobę niezwykle ciepłą, serdeczną i wrażliwą na krzywdę innych, a także Andrzeja
Syskę – człowieka bez reszty oddanego sportowi, szczególnie kolarstwu.
O takich ludziach jak Andrzej Syska mawiamy zwykle, że są zarażeni pasją. Tak było i w Jego przypadku. Prezesował Stowarzyszeniu
„Akcja dla Kolarstwa”, które dzięki jego pasji i uporowi pozyskało wielu wspaniałych sojuszników, ale przede wszystkim rozbudziło umiłowanie sportu u wielu młodych ludzi. Był organizatorem lub
współorganizatorem niejednej imprezy kolarskiej, m.in. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Łódzkiej. Jako dyrektor wyścigów dopinał wszystko na ostatni guzik, dbając też o to, by pojawiali się na imprezach weterani sportu, których śladami idą zwykle
młodzi ludzie. To właśnie na tej wspomnianej imprezie w 2007 roku
triumfował Michał Kwiatkowski. W centrum uwagi Syski były dzieci
i młodzież, dla której organizował wiele imprez sportowych.
Kojarzymy go najczęściej z kolarstwem, ale przecież wspólnie
z Czesławem Mirosem reaktywował w Kolumnie „Pogoń”, która grała nawet w IV lidze. Był potem pomysłodawcą memoriału im. Czesława Mirosa. Przewodniczył też Radzie Sportu powiatu łaskiego.
Andrzej Syska urodził się 12 maja 1954 roku, odszedł w wieku
67 lat w dniu 8 marca 2021 roku. Spoczął na cmentarzu w Kolumnie.
(P)
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POTRAFIŁA ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI
Tr udno u wierzyć - Elżb iet a Ry t w iń s k a - ta z a w s z e uś mi e c hni ę ta
i uroc za rad n a n ie ży j e. Zm a rła 7 m a rca 20 2 1 r.
Miałem ten zaszczyt i przyjemność znać
Elę od wielu lat. Niezwykle delikatna, uśmiechnięta, kulturalna, ciepła, z aksamitnym głosem
potrafiła zjednać sobie ludzi, którzy ją cenili
i szanowali za jej mądrość i takt. Los sprawił,
że musiała wychowywać córki sama. Była
z nich niezwykle dumna, wspierała je, a one
odpłaciły się laurami naukowymi i ciepłem rodzinnym. Potem bardzo się cieszyła z wnucząt,
którym poświęcała cały czas, żyła ich problemami, ich nauką i osiągnięciami.
Sama z wykształceniem ścisłym - inżynier,
absolwentka Politechniki Łódzkiej - umiała
ocenić i docenić zdolności dzieci i ludzi wykształconych. Ceniła wiedzę, kulturę i dobroć
u innych.
Swoją pasję pedagogiczną realizowała w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr
1 w Łasku (Ekonomik) oraz nieistniejącym
już Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Łasku (Elektryk), gdzie pełniła funkcję wicedyrektora.
Jej niezwykłe cechy charakteru i sposób
bycia zjednywały jej sympatię uczniów i kolegów nauczycieli.
Poza tym Ela była bardzo zaangażowana w prace Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.
Zawsze gotowa nieść pomoc osobom biednym
była filarem „Pomocnej Dłoni”, dodawała otuchy i wspierała nas wszystkich zaangażowanych w ten ruch. Jej rola jest nie do przecenienia. Była przez te wszystkie lata, w ciągu których wydano setki tysięcy obiadów biednym
i bezrobotnym.
Jednocześnie skromna, nieafiszująca się ze
swoją działalnością.
Przez cztery kadencje była zaangażowana w pracę Rady Miejskiej w Łasku. W latach
2006-2018 pełniła odpowiedzialną funkcję
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Potrafiła walczyć o inwestycje, które uważała za ważne, nie odpuszczała tematu nigdy.
Trzeba podkreślić, że robiła to z dużą klasą
i cierpliwością niekiedy przez kilka lat.
To dzięki jej staraniom tak ładnie został zagospodarowany teren od marketu „Kaufland”,
przez ul. Przemysłową aż do nowego centrum
handlowego „Vendo Park”.
Będzie Jej nam wszystkim bardzo brakowało.
Chwile spędzone z Tobą, Elu, Twoją kulturą i Twój ciepły głos lekko przyciszony pozostaną z nami na zawsze.
Żegnamy Cię, Elu.
Robert Bartosik
przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Wspomnienie o Janinie Kosman
W pierwszą rocznicę śmierci Janiny Kosman Stowarzyszenie Miłośników
Łaskiej Róży pragnie przypomnieć o Jej marzeniu, które wpisywało się
w strategię rozwoju gminy, aby Łask stał się miastem róż.
Jednym z wielu projektów realizowanych
wspólnie z Biblioteką Publiczną w Łasku był

oryginalny konkurs poetycki „Róża w haiku”.
My – miłośnicy tej poezji, chcemy pożegnać
Ją osobistym wierszem, a wszystkich prosić
o spełnienie Jej wizji, aby otaczały nas róże.
Jak najwięcej róż!
Opłakujący
Jej śmierć, otrzyjcie łzy i…
Posadźcie róże.
Dziękujemy, że byłaś z nami.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży
Janina Kielanowicz - Marciniak
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SESJA Rady Miejskiej w Łasku odbędzie się 31 marca (środa), godz. 11, w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy
ul. Południowej. Radni zajmą się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie, przedłużeniem
terminów płatności rat podatku od nieruchomości, zwolnieniem z tzw. opłaty kapslowej,
zasadami udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na inwestycje służące ochronie powietrza,   sprawozdaniem za 2020 r. dotyczącym wspierania rodziny w gminie, programem
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także podejmą decyzje w sprawie przystąpienia do sporządzenia kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łasku.
PANDEMIA nie odpuszcza – trzecia fala
ataku koronawirusa stała się faktem także
w naszym regionie. W ostatnich dniach w powiecie łaskim rośnie liczba zakażonych. W poniedziałek, 22 bm., w hali „Expo” w Łodzi
uruchomiono modułowy szpital tymczasowy
(gotowy był już w listopadzie u.br.), będący  
oddziałem Wojewódzkiego Szpitala im. Biegańskiego. Przy okazji wojewoda Tobiasz Bocheński zaapelował do mieszkańców regionu  
o stosowanie rygorów  epidemicznych.
KOLEJKI do lekarzy w Łasku - wydłużają się, ale nie wszędzie trzeba czekać wiele
tygodni. Można korzystać z usług wielu placówek współpracujących z NFZ. W internecie łatwo można znaleźć adresy tych placówek.
WYNAGRODZENIE przeciętne w woj.
łódzkim – 5144,50 zł, czyli o 5,8 proc. wyższe
w porównaniu do 2020 r. Najwyższy wzrost
wynagrodzenia w porównaniu do stycznia
2020 r. – w administracji i działalności wspierającej – o 14,9 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej - o 8,8 proc, i przetwórstwo
przemysłowe - o 6,4 proc. Największe spadki
– w hotelarstwie i gastronomii (o 5,9 proc.).
SOŁTYSI GÓRĄ! - niedawno obchodziliśmy ich święto, była więc okazja do podziękowań za pracę. Teraz można wziąć udział
w konkursie „Sołtys na plus województwa
łódzkiego”. Kandydatów mogą zgłaszać m.in.
rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa czy organizacje pozarządowe. Zgłaszanie kandydatur –
do 30 kwietnia br.
POCIĄGI - od 14 bm. obowiązuje nowy
rozkład jazdy. Pociągi ŁKA z Łodzi do Zduńskiej Woli i Sieradza jeżdżą krócej niż dotychczas, wrócił „Włókniarz”, będzie więcej pociągów przyspieszonych.
POLICJA w Łasku ma nowego funkcjonariusza - psa tropiącego „Kalka”. Czworonożny funkcjonariusz służył już w Łodzi, teraz ten
prawie sześcioletni owczarek niemiecki będzie
tropił m.in. złodziei na ziemi łaskiej. Owczarkiem opiekuje się asp. sztab. Przemysław
Wolniak.
AURA marcowa okazała się zmienna i kapryśna, ale w sumie przyjazna dla mieszkańców
naszego regionu. Ratunkiem dla wszystkich było
przedwiośnie z coraz wyższymi temperaturami
w dzień i lekkimi przymrozkami nocą. Spowolniło ono topnienie śniegu i budzenie się do życia przyrody. Pojawiły się już białe bociany, a na
te czarne trzeba będzie jeszcze nieco poczekać.

1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest badaniem obowiązkowym, realizowanym w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.
Spisy ludności to jedyne pełne i wielowątkowe badania, a zarazem źródło danych z zakresu statystyki ludności. Dostarczają danych
o jej stanie i strukturze według ustalonych cech
demograficznych i społeczno-zawodowych,
w oznaczonym momencie i na określonym
terytorium. Stanowią źródło informacji o tym
jacy jesteśmy, jak żyjemy i co zmieniło się
w naszym życiu w ciągu minionej dekady. Są
dorobkiem kulturowym i bezcennym dziedzictwem narodowym, a ich największą wartością
jest ciągłość i porównywalność danych.
Uzyskane podczas spisu dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci
danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego kraju. Zatem
wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach, a także
dokonywanie porównań międzynarodowych.
Jest to największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie.
Uwzględniając projekt nowelizacji ustawy
o NSP 2021 przedłużającej czas jego trwania
w celu umożliwienia bezpiecznego i efektywnego przeprowadzenia w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19, spis rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r., a zakończy
30 września 2021 r.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane
w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Pracami spisowymi na terenie Polski kieruje prezes GUS – jako generalny komisarz
spisowy, na terenie województwa – wojewoda,
jako wojewódzki komisarz spisowy, a na terenie gminy – wójt (burmistrz, prezydent) jako
gminny komisarz spisowy.
Jakie dane będą zbierane
w NSP 2021
Spisem objęte będą osoby fizyczne stale
zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach i innych pomieszczeniach, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania,
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.
Zbierane dane można ująć w następujące
grupy tematyczne:
- charakterystyka demograficzna osób płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny,
poziom wykształcenia, kraj urodzenia oraz kraj
posiadanego obywatelstwa
- aktywność ekonomiczna - bieżący status na
rynku pracy (praca, bezrobocie, bierność zawodowa), rodzaj działalności zakładu pracy,

status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, źródła
utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń
- niepełnosprawność - oceniana będzie przez
pryzmat samooceny stanu zdrowia, prawnego
orzeczenia stopnia niepełnosprawności oraz
grupy schorzeń
- migracje wewnętrzne i zagraniczne - przemieszczanie się w kraju i poza granicami Polski
- charakterystyka etniczno-kulturowa przynależność narodowa lub etniczna, język
używany w kontaktach domowych oraz przynależność do wyznania religijnego
- gospodarstwa domowe i rodziny - skład
gospodarstw domowych i rodzin, stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa
domowego oraz tytuł prawny do zajmowania
mieszkania
- warunki mieszkaniowe - powierzchnia, zagęszczenie, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne oraz rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania, dodatkowo przedmiotem
zainteresowania będzie stan własności budynku,
rodzaj, liczba mieszkań oraz rok jego budowy.
W jaki sposób można się spisać?
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie
obowiązkowy.
Respondenci na własnych komputerach lub
urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane
dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na
stronie internetowej spis.gov.pl. Każda osoba
dokonująca samospisu będzie uwierzytelniana
w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać
dostęp do danych, osoba spisująca się użyje
unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco zasygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia
rubryki.
Respondenci, którzy np. ze względu na
zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną
spisani jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem
komputerowym (CATI) oraz wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza
spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI). Wobec

każdego respondenta dobierana i stosowana
będzie jedna, odpowiednia dla niego metoda.
Rachmistrze telefoniczni i terenowi będą mieli
obowiązek zadbania o bezpieczeństwo danych.
Osoba objęta spisem powszechnym, która nie
będzie mogła dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, może zgłosić
ten fakt służbom statystyki publicznej. W okresie trwania spisu od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 20.00 będzie czynna infolinia
spisowa 22 279-99-99, oferująca dwa kanały
obsługi – „Spisz się przez telefon” oraz „Pomoc i informacja o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza spisowego”.
Ponadto, jeżeli ktoś nie posiada we własnym zakresie techniczno - materialnych warunków do dokonania samospisu może skorzystać ze stanowisk do samospisu udostępnianych bezpłatnie w jednostkach służb statystyki
publicznej oraz urzędach gmin.
Warto jeszcze raz podkreślić, że wymienione metody zbierania danych poprzez
wywiad telefoniczny bądź bezpośredni mają
tylko charakter uzupełniający, wiodącą i obowiązującą metodą udziału w NSP 2021 jest
SAMOSPIS INTERNETOWY.
W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych na terenie gminy Łask, burmistrz Łasku – Gabriel
Szkudlarek, działając jako gminny komisarz
spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łasku,
ul. Warszawska 14. W czasie trwania spisu
członkowie GBS będą pełnić dyżury służąc
Państwu oraz rachmistrzom spisowym pomocą
i informacjami nt. spisu pod nr tel. 782-328-126.
Od 1 kwietnia br. w godzinach pracy
Urzędu, będzie dostępne stanowisko do samospisu, dla osób nieposiadających warunków
umożliwiających przeprowadzenie samospisu
internetowego. Osoby zainteresowane dokonaniem samospisu w Urzędzie prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby pod nr tel. 43 67-68-379.
Od 1 kwietnia – spiszmy się przez internet, bo #LiczysięKażdy !
Beata Mielczarek
zastępca gminnego komisarza spisowego
w Łasku
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Powiat Łaski

Ekologiczne pracownie w szkołach

W dobrym tempie trwają prace związane
z realizacją   zadania pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie powyższego zadania przyznał powiatowi
łaskiemu 197.706,00 zł. W ekologiczne pracownie zostaną wyposażone:
- Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
- Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.
Wykonane zostały już prace remontowe. W kolejnym etapie pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, nowy sprzęt
multimedialny oraz nowe meble. Zakończenie prac przewidziane jest na
koniec kwietnia br. i wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy mieszkańcom
powiatu łaskiego
najserdeczniejsze życzenia
spokoju, radości, miłych spotkań w gronie
najbliższych oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy staną się
dla nas wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości i szacunku.
Wicestarosta Łaski
Teresa Wesołowska

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Grzegorz Dębkowski

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

„Łaskovia” - mistrzem

województwa łódzkiego
m ł od z icz e k 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Trudny sezon dla najmłodszej
kategorii młodzieżowej dobiegł
końca. Młodziczki zakończyły
etap wojewódzki. W dniu 5 bm.
w hali Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Powiatu Łaskiego
(dawny „Elektryk”), odbył się
szósty turniej rundy zasadniczej.
Drużyny ŁMLKS ŁASKOVIA
ŁASK, UMKS Tuszyn oraz ŁKS
Siatkówka Żeńska mogą cieszyć
się z bezpośredniego awansu do
1/4 Mistrzostw Polski Młodziczek!
marzec 2021 r.

Remont w ZSP nr 1

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku trwa realizacja zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja
i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku”.
Wykonane już zostały prace:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie połaci dachowej oraz fundamentów
- remont wentylacji mechanicznej wraz z montażem nowych urządzeń.
Przypomnijmy, że szacowana wartość ww. zadania wynosi:
1 205 982,51 zł, wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 303 730,00 zł,
w tym dotacja 212 611, 00 zł oraz pożyczka 91 119,00 zł.
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Klasyfikacja
7 2020/2021:

końcowa

po

sezonie

1. ŁMLKS „Łaskovia”
2. UMKS „Tuszyn”
3. ŁKS Siatkówka Żeńska
4. MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki

5. UKS Lider Konstantynów Łódzki
6. UKS Volley 34 Łódź.
Wyróżnione zawodniczki:
ŁMLKS „Łaskovia” - Martyna Bulzacka
UMKS „Tuszyn” - Maja Madej
ŁKS Siatkówka Żeńska - Ola Matusiak.

Nagrody wręczyli: europoseł oraz wiceprezes PZPS - Ryszard Czarnecki, starosta łaski
- Piotr Wołosz oraz dyrektor Zarządu ŁZPS Aneta Olszycka.
Serdecznie gratulujemy osiągniętego rezultatu i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół MundurowoTechnicznych w Ostrowie
Nasza szkoła jest inna niż wszystkie licea, bo przygotowuje do zawodów: policjant, żołnierz, strażak ratownik. Oferuje dużą dawkę aktywności fizycznej w klasach sportowych.
Każdemu uczniowi proponuje udział w międzynarodowej wymianie
młodzieży - Program Erasmus +.
Liceum w ZSM-T w Ostrowie to szkoła do akcji specjalnych, dla
młodych ludzi z pasją i charakterem.
Od września 2021 roku proponujemy naukę w klasach, każda z inną
dawką adrenaliny:
- klasa wojskowa
- klasa policyjna
- klasa pożarniczo-ratownicza
- klasa mistrzostwa sportowego (SMS piłka siatkowa) dla dziewcząt
- klasa mistrzostwa sportowego (SMS piłka nożna) dla chłopców.
Klasa wojskowa to:
- 12 lat tradycji
- realizacja programu Ministerstwa Obrony Narodowej – certyfikat –
nasz największy atut
- profesjonalne przygotowanie do zawodowej służby wojskowej
- obozy szkoleniowe, poligony, biwaki integracyjne i survivalowe, sztuki walki z elementami samoobrony, musztra, umiejętność strzelania, taktyka wojskowa
- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (4 tygodnie)
zakończonej przysięgą wojskową
- dodatkowe punkty na wyższe uczelnie wojskowe
- dodatkowe szkolenia w jednostce strzeleckiej „Strzelec”
W klasie policyjno-kryminalistycznej zapewniamy:
- udział w obozach klas mundurowych i survivalach
- poznanie specyfiki służby w policji
- zwiększenie własnej sprawności fizycznej (sporty walki)
- przygotowanie do testów merytorycznych w policji
- zajęcia pokazowe i instruktażowe oddziałów prewencji policji
- udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną
- naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na strzelnicy)
- zajęcia otwarte w laboratorium kryminalistycznym
- naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- udział w rozprawach sądowych
Klasa pożarniczo-ratownicza zapewnia:
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
- przygotowanie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
- obozy szkoleniowe i wycieczki do szkół Państwowej Straży Pożarnej

- dodatkową godzinę wychowania fizycznego (przygotowanie do testów
sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych)
- ćwiczenia poligonowe
- dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do służby w PSP i na uczelnie
wojskowe
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – certyfikat
- kurs ratownictwa wodnego
Klasa SMS
W klasach sportowych oferujemy:
- dodatkowe 16 godzin wf-u
- patronat Polskiego Związku Piłki Siatkowej
- współpracę z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej
- trenerów z ogromnym doświadczeniem i sukcesami
- salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej
- sprzęt oraz strój treningowy i meczowy
- opiekę medyczną
- opiekę dietetyka
- możliwość zdobycia uprawnień sędziowskich i trenerskich
(piłka nożna)
Uczennice klasy SMS piłka siatkowa mają szansę zostać zawodniczkami klubu Łaskovii, uczniowie klasy SMS piłka nożna reprezentować
barwy klubu Korab Łask.
Internat – prawdziwa szkoła życia
Ósmoklasisto, jeśli mieszkasz daleko, a nawet bardzo daleko, to nic.
Na to też mamy rozwiązanie.
Zapraszamy do zamieszkania w naszym nowym ostrowskim internacie. Kilometry nie grają roli.
- Do dyspozycji mieszkańców internatu mamy 30 miejsc w 3-osobowych pokojach.
- Wszystkie pokoje są wyremontowane, nowocześnie umeblowane, panuje domowy klimat połączony z odpowiednimi warunkami do nauki
i wypoczynku.
- Zapewniamy opiekę wychowawczą oraz posiłki od poniedziałku do
piątku.
- Mieszkańcy internatu mogą korzystać z internetu, sali cichej nauki
i świetlicy oraz oferty zajęć dodatkowych.
Pamiętaj! Kiedy wybierasz szkołę, wybierz ją z pasją. Masz szansę
nigdy tej decyzji nie żałować.
Znajdziesz nas tutaj: www.zsmt.pl, Facebook, tel. 43 675-43-61.

Nowe formularze - w formie elektronicznej
W związku z ostatnią nowelizacją prawa budowlanego, umożliwiającą przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, wdrażany
jest, z początkiem lutego 2021 r., rządowy serwis e-budownictwo (www.e-budownictwo.gunb.gov.pl). Za jego pośrednictwem
możliwie jest wypełnianie i wysłanie do organów administracji wniosków związanych z procesem budowlanym.
W celu ujednolicenia i dostosowania
wniosków do możliwości składania ich w formie elektronicznej minister rozwoju, pracy
i technologii opublikował szereg rozporzą-

dzeń zawierających wzory różnych formularzy (w tym: zgłoszenie budowy, rozbiórki czy
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego). Obowiązujące formularze dostępne są

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Łasku w zakładce Procedury,
katalogu Wydział Architektury i Budownictwa,
w danym artykule (www.lask.bip.net.pl).    JZ
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Sprytne roboty w przedszkolu

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu Gminne Przedszkole w Buczku
systematycznie poprawia swoją bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną. Inwestycje
w kształcenie najmłodszych dzieci, to inwestycje w naszą przyszłość.
Nauka kodowania i programowania w przedszkolu, to zagadnienie, które zostało mocno zaakcentowane w obowiązującej aktualnie
podstawie programowej. Pragnąc umożliwić
przedszkolakom zdobycie wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie w sposób przyjemny
i atrakcyjny, a przy tym efektywny i nowatorski,
wzbogacono placówkę o nowe pomoce dydaktyczne dedykowane właśnie nauce kodowania
i programowania: OZOBOTY I BEE-BOTY.
BEE-BOT – to robot w kształcie chodzącej
pszczółki, wydający dźwięki i poruszający się
po podłodze zgodnie z wcześniej zaplanowaną
trasą (poprzez guziki funkcyjne). Zabawka jest
idealna do nauki kierunków i doskonalenia lo-

gicznego myślenia dzieci. Umożliwia przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć, które rozwijają
znajomość podstawowych pojęć matematycznych i zdolność koncentracji.
OZOBOTY – to małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Ozobot zabiera dzieci w niesamowitą przygodę
rysowania, rozwiązywania problemów i pracy
grupowej. Za pomocą kolorowych kodów dzieci z   nauczycielem programują zadania, które
wykonuje robot.
Zajęcia z robotami pozwalają   najmłodszym poznać tajniki i mechanizmy programowania, uczą jak robić to efektywnie, pokazują  
jak w przyjemny sposób kodować i odczytywać
zapisany kod.  Oprócz tego dzieci  mają też dobrą okazję do ćwiczenia współpracy i działania

Edukacja online w bibliotece

Biblioteka gminna w Buczku przystąpiła do projektu „Sieć na
kulturę w podregionie sieradzkim”, który współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Jak sama nazwa mówi, projekt prowadzony będzie w formie online.
Do projektu przystąpiła grupa młodzieży z gminy Buczek, która podczas
30 godzin atrakcyjnych warsztatów pozna popularne platformy wspomagające edukację.
W przestrzeni tak rozległej jak internet istnieją nieskończone możliwości. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami komputerów.
Z jednej strony jest to zjawisko niepokojące, gdyż długo wpatrują się
w ekrany nie wykonując przy tym żadnych zadań, bo oglądają bajki czy
grają w nierozwijające gry. Z drugiej jednak strony, w tak dynamicznie
rozwijającym się świecie trudno izolować ich od elektroniki.
Podczas warsztatów online wskazuje się młodzieży, jak można wykorzystać mocne strony internetu, które będą wspierać ich rozwój. Młodzież znajdzie odpowiedź na pytanie, jak uczyć się z internetu, gdzie
szukać dodatkowych materiałów i ćwiczeń. Udział w projekcie będzie
doskonałym sposobem na pogłębianie wiedzy, pasji i zainteresowań.

w zespole, rozwijają   umiejętność logicznego
myślenia, analizują problemy. Przedszkolaki
odważnie przystąpiły do nowej zabawy, która
uczy i  jednocześnie sprawia im wiele radości.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy,
wszystkim naszym mieszkańcom,
przyjaciołom oraz wiernym
czytelnikom „Panoramy Łaskiej”
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości, smacznego jajka, stołu
pełnego bazi, pisanek kolorowych oraz mnóstwo wody
w dyngusowy poranek. Niech te święta będą pełne
wiary, nadziei i miłości, a wiosenny nastrój niech
udzieli się wszystkim podczas wielkanocnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Wójt Gminy Buczek
Andrzej Zieliński
Bronisław Węglewski
wraz z Radnymi
wraz z pracownikami Urzędu

W Woli Buczkowskiej wybrano nowy Zarząd OSP
W lutym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Buczkowskiej, z udziałem
zaproszonych gości i druhów OSP. W zebraniu udział wzięli:
wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Zieliński, radny Wojciech Kłos, sołtys sołectwa
Wola Buczkowska Katarzyna Kubik oraz komendant gminny
OSP Wiktor Papuga.
Zarząd OSP Wola Buczkowska otrzymał absolutorium za 2020 rok,
a następnie dokonano wyboru Zarządu w skład którego weszli: prezes
- Stanisław Borowiecki, wiceprezes/naczelnik - Jacek Kowalczyk,  wiceprezes - Rafał Jamroż, zastępca naczelnika - Robert Grącki, skarbnik
– Marcin Zawiasa, sekretarz – Wiesław Kubik, gospodarz – Rafał Siewierski.
Ponadto w szeregi OSP wstąpiło dwóch nowych strażaków: Łukasz
Kubik i Michał Borowiecki.
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SGW z Bachorzyna podsumowało 2020 rok

W d n i u 6 b m . w ś w i e t l i c y w i e j s k i e j w B a c h o r z y n i e o d b y ł o s i ę X I Wa l n e Z g r o m a d z e n i e
Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za 2020 rok.
Walne zgromadzenie ze względu na trwającą pandemię odbyło się
w dwóch salach świetlicy, z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez
udziału zaproszonych gości. W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk.
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem ze względu na pandemię, toteż działalność Stowarzyszenia była bardzo ograniczona. Mimo trwającej
pandemii, sukcesem SGW i mieszkańców z Bachorzyna było w 2020 roku
pozyskanie środków w formie dotacji na projekt pn. „Nasze miejsce na
ziemi – świetlica wizytówką Bachorzyna”, dofinansowany ze środków
programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”, na ogólną kwotę 6.070 zł. Zadaniem
projektu było kontynuowanie działań z roku 2019 poprzez dalsze zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Bachorzynie. Ze względu na pandemię
projekt realizowany był z zachowaniem wszelkiej ostrożności.
Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakupienie: grysu na alejkę prowadzącą od głównej ulicy do wejścia do budynku świetlicy, kosiarki do trawy, preparatu zwalczającego chwasty, kijków nordic walking, wody mineralnej, jednorazowych maseczek i rękawic, mydła antybakteryjnego i żelu do dezynfekcji rąk.
Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia było otrzymanie dotacji rządowej w kwocie 3.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku. Środki z tej dotacji przeznaczone zostały na zakupienie:
bluzek dla wszystkich członkiń, pokrycie kosztów autokaru za przejazd
członkiń na spotkanie integracyjne, tuszu do drukarki.
W 2020 roku członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w przedsięwzięciu „Pompki dla Wojtusia”. Wszystkie koleżanki wykonały symbo-

licznie pompki i postanowiły przekazać kwotę 200 zł na konto chorego
na SMA1 (zanik mięśni) Wojtusia Howisa z Galewic.
XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń
Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium Zarządowi
za 2020 r. Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc zarząd kieruje do:
Bronisława Węglewskiego – wójta gminy Buczek, Jolanty Nietupskiej
- dyrektor GOKiS, Mieczysława Grabarza - sołtysa sołectwa Bachorzyn, Mariusza Kowalczyka – radnego gminy, Małgorzaty Dębkowskiej
- prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie, Macieja
Zawiasy, Tomasza Kansy, Rafała i Henryka Zelmozer, Rafała Witusika,
Józefa Malinowskiego, kolegów z OSP Buczek, koleżanek i kolegów
z Urzędu Gminy.
W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim
członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

Kosmiczny bal przedszkolaków

Na bal w Gminnym Przedszkolu w Buczku przybyły wróżki,
księżniczki, piraci, rycerze i całe mnóstwo innych, bajkowych
postaci. Nie sposób wymienić wszystkich. Był to dzień pełen
wrażeń, niespodzianek i wesołej zabawy. Dzieci bawiły się
wspaniale. Były konkursy, tańce-hulańce i swawole. Przedszkolaki
odbyły również kosmiczną podróż. Po kosmosie oprowadzał
dzieci pan kosmonauta. Wrażeń było co niemiara.
Po pysznym posiłku (pączki i soczki) przygotowanym przez Radę
Rodziców przedszkolaki znów ruszyły w tany. I tańczyłyby może jeszcze
długo, długo, gdyby nie to, że trzeba było wracać do domu. Ten dzień
należał do niezwykle udanych – mówiły dzieci. Z pewnością pozostały
im miłe wspomnienia.

INWESTYCJA W CZYTELNICTWO
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa
w Czestkowie otrzymała w roku 2020
środki na zakup książek. Dzięki temu
księgozbiór biblioteki wzbogacił się
o 444 pozycje książkowe wartości 5000 zł
(w tym 1000 zł wkładu własnego).
Są to zarówno lektury szkolne, jak

i nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami uczniów.
Wszystkie książki zakupione w ramach
wspomnianego programu zostały oznaczone naklejką Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa i trafiły na specjalnie wyznaczony regał z nowościami wydawniczymi. Doposażenie biblioteki w atrakcyjne dla uczniów

Nauka i zabawa

Jak połączyć naukę z zabawą? Szkoła Podstawowa
w Czestkowie znalazła rozwiązanie: naklejki aktywizujące,
które wszechstronnie pobudzają motorykę dziecka, wspomagają
rozwój koordynacji i integracji sensorycznej, a także redukują
napięcie i stres szkolny.

książki ułatwi kształcenie w zakresie edukacji
czytelniczej.
W grudniu biblioteka szkolna przeszła remont, który polegał na wymianie zniszczonych
już regałów na nowe, wykonane pod wymiar.
Ponadto biblioteka wyposażona została w nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne i laptop,
co znacznie ułatwi pracę.
Biblioteka zyskała blask i nowoczesny wygląd.
Uczniowie bardzo chętnie spędzają w niej czas.
E. Pacholczyk

Naklejki aktywizujące, które zakupiła szkoła, pełnią funkcję edukacyjną, ale i zabawową. Są one zaprojektowane tak, aby pobudzić różne
zmysły jednocześnie, wspierać harmonijny rozwój psychomotoryczny
oraz integrację sensoryczną dzieci.
Wzory, które zostały naklejone w kilku salach szkoły, sprawiają wiele radości uczniom. Dzieci chętnie podejmują aktywność ruchową, ćwiczą i jednocześnie dobrze się bawią.
K. Pawlak
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Orkan wraca do gry

14 marca br. Orkan rozpoczął rundę rewanżową sezonu 2020/21. Za drużyną prowadzoną przez Marcina
Zimocha dwa miesiące ciężkiej pracy, pomimo trudności wynikających z obostrzeń i zaskakująco srogiej
zimy przygotowania przebiegały bez większych problemów i można je uznać za udane.
Praca nad siłą, motoryką, wytrzymałością oraz treningi taktyczno-techniczne plus mecze kontrolne to ciężka praca. W tym czasie „Orkan”
rozegrał 7 sparingów, z których 6 wygrał i 1 zremisował. 26 strzelonych
goli potwierdza, że nieprzypadkowo Orkan jest najbardziej bramkostrzelną drużyną IV ligi. Trener Marcin Zimoch zawsze ustawia drużynę
na grę ofensywną, a taką grę kocha każdy kibic piłki nożnej.
GKS Orkan Buczek - GKS Ksawerów 6:2
(Cukiernik 2, Lewandowski 2, Potakowski 1, DregierJ 1)
GKS Orkan Buczek - GKS II Bełchatów 5:1
(Cukiernik 2, Lewandowski 1, Chwałowski 1, Siewiera 1)
GKS Orkan Buczek - Górnik Łęczyca 3:0
(Potakowski 1, testowany zawodnik 2)
GKS Orkan Buczek - Lechia Tomaszów 3:0
(Lewandowski 2, Matuszczyk 1)
GKS Orkan Buczek - Lider Włocławek 3:1
(Chwałowski 2, Potakowski 1)
GKS Orkan Buczek - Boruta Zgierz 3:0
(Cukiernik 1, Lewandowski 1, Chwałowski 1)

GKS Orkan Buczek - Omega Kleszczów 3:3
(Śpiewak 1, Chwałowski 1, Barański 1).
Po udanej rundzie jesiennej którą „Orkan” zakończył na 4 miejscu
z pięcioma punktami straty do prowadzących rezerw ŁKS, sukcesem
jest utrzymanie tego samego składuj kadry. Zawodnicy „Orkana”,
pomimo wielu ofert z innych klubów, postanowili zostać w zespole.
Drużynę opuścili: Szymon Serafin i Przemysław Szewczyk, a w ich
miejsce „Orkan” pozyskał z RKS Radomsko: Damiana Siewierę, dla
którego jest to powrót do Buczku, i Mieszka Śpiewaka, który przyszedł z Polonii Piotrków. Do kadry zostali też zgłoszeni wyróżniający
się zawodnicy z drużyny juniorów „Orkana” prowadzonej przez Patryka Niciaka: Marcel Tomczyk, Marcel Kubiak, Jakub Borowiecki,
Mateusz Dzieciątkowski i Wiktor Biskupski.
Pierwszy mecz rundy wiosennej „Orkan” zaplanował na niedzielę, 14 marca (rywal - drużyna z Kwiatkowic), więc derby powiatu
łaskiego na start. W pierwszym meczu rozegranym w Kwiatkowicach
padł remis 1:1.

Tęcza brodnia gotowa do sezonu
Drużyna „Tęczy” Brodnia przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2020/2021 rozpoczęła w połowie stycznia, trenując
trzy razy w tygodniu. W weekendy zaplanowane zostały mecze sparingowe z drużynami ŁKS III Łódź, „Orzeł”
Piątkowisko, „Iskra” Dobroń, KAS Konstantynów Łódzki, „Victoria” Rąbień oraz „Astoria” Szczerców.

Kadra drużyny seniorów liczy 24 zawodników, jednak z powodów zdrowotnych i różnego rodzaju urazów nie wszyscy zawodnicy wznowili   treningi. Do drużyny dołączyło
dwóch graczy o statusie młodzieżowca.
Runda wiosenna rozpoczęła się dla zawodników „Tęczy” meczem 21 marca z LZS
Brąszewice. Po rundzie jesiennej „Tęcza”
zajmuje 3 miejsce w tabeli tracąc do lidera
Prosny Wieruszów 3 punkty. Celem na rundę rewanżową jest utrzymać miejsce w ścisłej
czołówce tabeli, co jednak nie będzie takie
łatwe do wykonania z uwagi na małe różnice punktowe i   pogoń pozostałych drużyn
z miejsc 4-8. Jednak dobrze przepracowany
okres przygotowawczy i zaangażowanie za-
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wodników   pozwala odczuwać realne szanse
na końcowy sukces.
Dopiero boisko zweryfikuje aktualny poziom przygotowania poszczególnych drużyn,
z którymi rywalizować będą zawodnicy „Tęczy”. Która drużyna lepiej poradzi sobie z trudami meczu i wykorzysta swoje szanse na zdobycie gola - odniesie sukces w postaci wygranego spotkania i dopisaniu 3 punktów w tabeli
rozgrywek.
W przerwie zimowej klub ogłosił nabór
dzieci z roczników 2007-2015 do rozgrywek.
Chcąc myśleć o przyszłości i dążyć do rozwoju drużyny, a także, aby mieć zaplecze na kolejne lata, trzeba stawiać na szkolenie dzieci
i młodzieży. Zarządowi zależy na tym aby  jak

najwięcej dzieci z Buczku i ościennych gmin
trenowało w klubie. Na pierwszych zajęciach
stawiło się około 30 młodych adeptów piłkarskiego rzemiosła. Jednak w kolejnych dniach
zgłaszali się kolejni chętni. Obecnie utworzono dwie grupy wiekowe które trenują dwa
razy w tygodniu po 1,5 godziny pod okiem
wykwalifikowanych trenerów. Mamy nadzieję, że to dopiero początek i wkrótce utworzony zostanie cały system szkolenia dzieci
w „Tęczy” Brodnia.
Przy okazji informujemy, że KS „Tęcza”
Brodnia prowadzi nabór do grup młodzieżowych do gry w piłkę nożną. Kontakt: Łukasz Mielczarek, tel. 661-250-529, e-mail:
tecza_brodnia@wp.pl

CZAS NA INWESTYCJE

Mimo kłopotliwej w tym roku zimy i pandemii, gmina realizuje zaplanowane inwestycje. Wraz z ociepleniem i wiosną rozszerza się
front robót. Oto kolejne najważniejsze inwestycje realizowane w tym roku.
Rewitalizacja kamienicy na łaskim rynku
Trwają zaawansowane prace w kamienicy przy placu 11 Listopada.
Wykonawca odpowiedzialny za rewitalizację i termomodernizację budynku przystąpił do pogłębiania piwnic i przebudowy dachu.
Realizacja zadania to koszt blisko 4,5 mln zł. Aby pozyskać dodatkowe środki, gmina Łask złożyła wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW
w Warszawie oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zabytkowa kamienica na łaskim rynku ma pełnić m.in. funkcję nowej siedziby
dla lokalnych stowarzyszeń. Planowana jest tam również kawiarnia. Na
efekt końcowy przyjdzie nam poczekać do końca 2021 r.

Remont chodników
Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych corocznie gmina Łask sukcesywnie poprawia stan techniczny nawierzchni ciągów komunikacyjnych
w ramach środków bieżących z budżetu. Bieżące przeglądy infrastruktury wyłaniają kolejne potrzeby w zakresie remontów nawierzchni.

Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 5
Firma GRUMIX realizuje największą inwestycję sportową w Łasku.
Ogromne hałdy ziemi, które usypano w ramach przygotowania terenu,
zdradzają skalę projektu.

W tym roku za ok. 157 tys. zł wyremontowano kolejne chodniki.
Wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych przy ul. Sienkiewicza, Pułaskiego, Południowej, Kilińskiego, w pobliżu garaży przy ul. Narutowicza
oraz na osiedlu Batorego na terenach, gdzie zarządcą jest gmina Łask.
Wiosenne inwestycje nabierają tempa. Niedługo wyłonieni zostaną
wykonawcy nowych projektów. W ramach przebudowy drogi w Kolonii

Powstanie m.in.: 3-torowa 200-metrowa bieżnia okólna, 3-torowa
100-metrowa bieżnia prosta, wielofunkcyjne boisko sportowe wewnątrz
bieżni okólnej, rozbieg do skoku w wzwyż, rozbieg do skoku w dal wraz
ze skocznią, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko do siatkówki plażowej,
siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych, a także trybuny.
To nie wszystko! SP nr 5 oraz SP w Okupie otrzymają wyposażenie
do pracowni informatycznych (m.in. komputery), zestawy doświadczalne z wyposażeniem laboratoryjnym do nauki oraz sprzęt i wyposażenie
sportowe.
Całkowity koszt zadania to prawie 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie otrzymane przez łaski samorząd to blisko 2 mln zł. Wykonawca
zadeklarował ukończenie inwestycji do 31.08.2021 r.
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CZAS NA INWESTYCJE
12 Bałucz na odcinku ok. 2 245 m zaplanowano położenie nawierzchni as-

faltowej, a także budowę zjazdów, rowów, poboczy i przepustów. W sąsiedztwie komendy policji na ul. Polnej powstanie parking z 31 miejscami postojowymi.
Ponadto ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych dróg gminnych. Planowane
inwestycje to:
Przebudowa ulicy Tuwima w Łasku – inwestycja planowana jest
na odcinku ok. 640 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do
skrzyżowania z ul. Kresową. W zakres opracowania wchodzi wykonanie
projektu na: nawierzchnię asfaltową, budowę jednostronnego chodnika,
odwodnienia, poboczy i zjazdów do posesji.
Rozbudowa drogi gminnej w Sięganowie – inwestycja na łącznym odcinku 1 735 m. Zaplanowano wykonanie projektu na: drogę
o nawierzchni asfaltowej, budowę odwodnienia, poboczy i zjazdów
do posesji.

Przebudowa ul. Kanarkowej we Wronowicach – odcinek ok. 390 m.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu na drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika, poboczy i zjazdów do posesji, a także odwodnienia.
Przebudowa ul. Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym – łącznie
ok. 365 m. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu na: drogę
o nawierzchni asfaltowej, budowę odwodnienia, poboczy i zjazdów do
posesji.
Przebudowa ul. Chabrowej w Łasku - odcinek ok. 570 m. Powstanie projekt na drogę o nawierzchni utwardzonej (z mieszanek mineralno-bitumicznych lub kostki betonowej). Zaplanowano budowę
jednostronnego chodnika/ciągu pieszo - rowerowego/ścieżki rowerowej, budowę odwodnienia, poboczy i zjazdów do posesji oraz oświetlenia. W ciągu drogi zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna i sieć
wodociągowa.

SAMUEL STANISŁAW NADOLSKI
– POSTAĆ NIETUZINKOWA ZWIĄZANA Z ŁASKIEM
Mogliśmy o nim usłyszeć podczas
spotkania
Artura
Nadolskiego
–
dziennikarza i pisarza, a także
varsavianisty, z mieszkańcami grodu
nad Grabią, jakie odbyło się niegdyś
w Muzeum Historii Łasku. Teraz jest
okazja do bliższego poznania Samuela
Stanisława Nadolskiego, bowiem ukazała
się książka pt. „Od Kłuszyna do potopu.
Płonące granice” wspomnianego potomka
rodu Artura Nadolskiego. Książka
ukazuje – jak pisze autor – wojenne
peregrynacje oficera wojsk koronnych,
starosty królewskiego i senatora – na
tle burzliwych dziejów Rzeczypospolitej
w pierwszej połowie XVII wieku.
Był zawodowym żołnierzem w burzliwych czasach Polski.  Z żołnierza „bez ziemi”
stał się posesjonatem na Łasku, doradzał  kró-

lom, był cenionym  senatorem. Ale jednocześnie u schyłku życia obserwował z goryczą
upadek ojczyzny, choć do ostatnich swoich
dni był z tymi, którzy próbowali ratować kraj.
Autor książki przyznaje, że Samuel Stanisław był postacią ważną w naszych dziejach,
choć drugoplanową. Dlatego książka usiłuje
przybliżyć jego życie i wyrwać go z anonimowości, w jakiej tkwi wciąż wiele pięknych
postaci naszych dziejów. Dzięki żmudnym
badaniom autorowi książki udało się odtworzyć bogaty i nietuzinkowy życiorys gorącego
patrioty.
Mieszkańcy Łasku w książce tej znajdą
sporo wątków związanych z grodem nad Grabią. Zarówno do bohatera książki, jak i samego Łasku sprzed wieków – wkrótce powrócimy na łamach „Panoramy”.
(P)

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady
Miejskiej w Łasku, od 1 kwietnia 2021 r.
będzie obowiązywała nowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny w wysokości
25,00 zł miesięcznie od jednej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.
W sytuacji stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania
odpadów
komunalnych
w sposób selektywny, opłata będzie naliczana
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z zastosowaniem stawki podwyższonej,
tj. 50,00 zł miesięcznie od jednej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej
jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych
podanych w dotychczas złożonej przez
właściciela deklaracji.

W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie będą zobowiązani
do złożenia nowych deklaracji. Nowa deklaracja będzie wymagana tylko w przypadku
właścicieli nieruchomości chcących skorzystać ze zwolnienia z tytułu kompostowania
bioodpadów.
Zawiadomienie o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
otrzymają Państwo na piśmie najpóźniej
do 30.06.2021 r.
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Z życia biblioteki publicznej
Od 1 marca w Galerii pod Korabiem w Bibliotece Publicznej można podziwiać wystawę prac
Ewy Kantorczyk – nauczycielki plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku.
Grafika jest całym życiem pani Ewy. Odnosi na tej płaszczyźnie sukcesy, które napędzają ją do dalszej pracy. Ostatnia wystawa prezentowana była w 2017 roku w Porcie Poetyckim Chorzów - XV edycja, gdzie
została zaproszona na towarzyszącą imprezie wystawę swoich grafik.
Jej prace pokazane były w kwartalniku literacko artystycznym „Szafa”.
W 2019 r. w ramach XV Stacji Kutno Festiwalu Jeremiego Przybory
zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. Zapraszamy wszystkich miłośników grafiki
do obejrzenia wystawy.

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody (3.03), filia dla dzieci
zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Rysunek przyrody”. Wpłynęło
wiele prac w dwóch kategoriach wiekowych. Jury wyłoniło jedną osobę
w kategorii I – do 8 lat oraz dwie osoby w kategorii II – powyżej 8 lat.
Laureatkami zostały Alicja Smolarek, Zofia Woźniak oraz Natalia Ziętala. Zwyciężczynie otrzymały nagrody, pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy oraz drobne upominki.
M.P.

W Misiaczku fajnie jest…

Luty w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku, obfitował w wiele imprez. W piątek, 12 lutego, przedszkolaki
wystrojone w przygotowane przez rodziców przepiękne, bajkowe stroje, wspaniale bawiły się na balu karnawałowym, tworząc
barwne korowody. Tego dnia było dużo śmiechu, radości, wesołych okrzyków i cudownych popisów tanecznych.
Zaś w poniedziałek, 15 lutego, dominował w przedszkolu kolor czerwony, czyli kolor miłości i przyjaźni, bowiem tradycja i zwyczaje Walentynek są coraz bardziej popularne również w tej placówce. Dzień ten stał
się wspaniałą okazją do wyrażenia miłości do najbliższych osób i sympatii do kolegów z przedszkola. Wiele pozytywnych emocji wyzwolił
w dzieciach udział w zabawach w poszukiwanie serduszek, tańcu na sercach wyciętych z gazet, „tańcu przytulańcu”, tańcach przy piosenkach
o miłości i przyjaźni. Dzieci wspaniale radziły sobie z rozwiązywaniem
„walentynkowych” zagadek oraz czerpały radość z przygotowywania
niespodzianek dla kochanych rodziców.
Natomiast 16 lutego, kultywowano tradycję „tłustego czwartku”, zajadając się pysznymi pączkami z konfiturą, zaś w Popielec odwiedziła przedszkole pani katechetka w stroju mnicha Joachima i przybliżyła
zwyczaj Środy Popielcowej, która kończy karnawał i rozpoczyna w kościele katolickim okres Wielkiego Postu.
W tym roku luty obdarował dzieci również śniegiem, sprawiając im
radość, dzieci chętnie korzystały ze śnieżnych uciech. Każdy dzień przy-

nosi przedszkolakom nowe wyzwania, z których czerpią radość i zadowolenie. W „Misiaczku” fajnie jest, ja to wiem, ty to wiesz!
D.P.
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medale dla małżonków
Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w gminie Łask, pięknie zwane złotymi godami, z uwagi na sytuację
epidemiologiczną w kraju, były inne niż dotychczas. Nie było wspólnej uroczystości. Pary małżeńskie odznaczone zostały Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jadwiga i Bogdan Bar

Maria i Wojciech Błęccy
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Uroczystości wręczenia Medali odbyły się w dniach 23 lutego i 26 lutego 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku. Dwadzieścia
jeden par małżeńskich zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Państwo Teresa i Marian Topolscy świętowali sześćdziesiątą rocznicę w małżeństwie, zwaną diamentową. Odznaczeni Medalami już byli, obchodząc
pięćdziesiątą rocznicę ślubu. A państwo Emilia i Józef Smolarkowie obchodzili pięćdziesiątą piątą rocznicę ślubu, zwaną szmaragdową lub platynową.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które
otrzymać można wyłącznie we dwoje. To nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze. Państwo Teresa i Marian Topolscy świętowali sześćdziesiątą rocznicę w małżeństwie, zwaną diamentową, zaś Państwo Emilia i Józef Smolarkowie – pięćdziesiątą piątą, zwaną
szmaragdową lub platynową.
Dekoracji Jubilatów w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, gratulując parom małżeńskim
pięknego jubileuszu oraz życząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu i miłości. Gratulacje składała także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lilia Ślusarczyk-Grącka.
Jubilaci z rąk burmistrza Łasku otrzymali również dyplomy i kwiaty.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni Państwo: Jadwiga i Bogdan Bar, Maria i Wojciech Błęccy, Barbara i Lech
Gwis, Krystyna i Zbigniew Jastrząbek, Halina i Jan Komorowscy, Marianna i Józef Marciniakowie, Alicja i Lucjan Mikołajczykowie, Zofia
i Henryk Niedbał, Jolanta i Wojciech Nowakowscy, Bogusława i Wiesław Paziewscy, Krystyna i Marian Perlik, Urszula i Bogusław Piestrzyńscy,
Małgorzata i Andrzej Siemińscy, Emilia i Józef Smolarkowie, Henryka i Bogdan Stępniowie, Teresa i Antoni Strzelczykowie, Grażyna i Tadeusz
Wańdoch, Jadwiga i Stanisław Wieruccy, Zdzisława i Jerzy Wierzbiccy, Zofia i Stanisław Wojtczakowie oraz Magdalena i Sławoj Woźniakowie.
Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni
swoich uczuć.
Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Krystyna i Marian Perlik

Urszula i Bogusław Piestrzyńscy

Barbara i Lech Gwis

Marianna i Józef Marciniakowie

Zofia i Henryk Niedbał

Małgorzata i Andrzej Siemińscy

Halina i Jan Komorowscy

Alicja i Lucjan Mikołajczykowie

Jolanta i Wojciech Nowakowscy

Emilia i Józef Smolarkowie
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Henryka i Bogdan Stępniowie

Teresa i Antoni Strzelczykowie

Grażyna i Tadeusz Wańdoch

Jadwiga i Stanisław Wieeruccy

Zdzisława i JeRZy Wierzbiccy

Zofia i Stanisław Wojtczakowie

Magdalena i Sławoj Woźniakowie
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Gmina dołoży do oczyszczalni
Mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą otrzymać dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nabór wniosków trwa do 28 maja. Maksymalnie można otrzymać nawet cztery tysiące złotych.

O dotację wnioskować mogą osoby fizyczne, a jej kwota nie może być wyższa niż 70%
kosztów inwestycji. Maksymalnie można uzyskać 4.000 zł. Co ważne, dotacja nie jest wypłacana na zasadzie refundacji, więc nie pokryje
kosztów już poniesionych. By z niej skorzystać, należy podpisać umowę
z gminą Sędziejowice przed rozpoczęciem inwestycji.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sędziejowice. Do
wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający własność
nieruchomości, bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,

dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy oraz projekt techniczny
z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania
terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni. Dopłaty finansowane są
ze środków własnych gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 43 840-00-19.

Udział w MOF otwiera
nowe szanse
Nowa strategia rozwoju województwa łódzkiego otwiera drogę dla
gminy Sędziejowice do korzystania z dodatkowej puli funduszy
unijnych. Jest to możliwe dzięki udziałowi gminy w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Sieradz – Zduńska Wola – Łask.
- Na projekty związane z funkcjonowaniem MOF-ów przewidziane
są w Regionalnym Programie Operacyjnym osobne, specjalnie dedykowane środki. Gmina będzie mogła więc korzystać teraz również z puli,
z której dotychczas korzystała głównie Łódź – wyjaśnia Dariusz Cieślak,
wójt gminy Sędziejowice. - Udział w MOF-ie nie blokuje nam też drogi do pozyskiwania funduszy unijnych z innych alokacji. Mamy teraz
po prostu otwartą dodatkową drogę do unijnych dofinansowań – dodaje
wójt.
Strategia województwa przewiduje, że dla Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych szczególnie istotne będą działania związane z rozwojem zrównoważonego transportu publicznego, zwiększanie efektywności
energetycznej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego i wsparcie rozwoju kształcenia oraz szkolenia zawodowego. Głównie w tych dziedzinach otwierają się przed Sędziejowicami możliwości do pozyskiwania
funduszy.
- Na pewno ogromne podziękowania należą się tutaj pozostałym samorządom MOF-u, za zaproszenia nas do udziału w projekcie, ponieważ
w pierwotnych planach Sędziejowice nie były przewidziane jako partner
– przypomina wójt Cieślak.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałę zatwierdzającą Strategię
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjął 2 marca tego roku. Strategia została oparta o obecne trendy rozwojowe oraz krajowe dokumenty
strategiczne.

Na czas Świąt Wielkiej Nocy,
w okresie kiedy przeżywamy
trudne chwile związane
z czasem epidemii,
niech Chrystus
Zmartwychwstały pobłogosławi
Mieszkańcom Gminy Sędziejowice, niech obdarza
ich zdrowiem, niech umacnia nas w duchu
wzajemnej odpowiedzialności oraz troski
o człowieka i napełni nas duchem nadziei.
Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
Jarosław Bartczak

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Darmowe surfowanie w centrum Sędziejowic
W centrum Sędziejowic można przysiąść na ławce w Parku Powstańców
1863 r. i swobodnie korzystać z nieodpłatnego internetu. Usługę udostępnia Urząd Gminy Sędziejowice.
Sieć wifi o nazwie „Hotspot Sedziejowice” można złapać w sąsiedztwie urzędu. Połączenie jest nieodpłatne, należy jednak się zalogować
i zaakceptować regulamin.
- Coraz więcej obszarów naszego życie przenosi się do internetu
i uznaliśmy, że taka darmowa sieć przyda się naszym mieszkańcom. Był
to również temat poruszany przez naszą młodzież podczas II Gminnego
Forum na Rzecz Młodych w Sędziejowicach, które odbyło się pod koniec września ubiegłego roku – wyjaśnia Dariusz Cieślak, wójt gminy
Sędziejowice.
Hotspot został przygotowany przez zespół informatyków urzędu
i obejmuje swoim zasięgiem centrum miejscowości. Darmowe surfowanie nie odbywa się jednak bez żadnych ograniczeń, obowiązuje limit czasowy sesji - jest to jedna godzina.
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Zdrowa klasa, zdrowa szkoła…

Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach aktywnie włącza się w realizację Ogólnopolskiego Projektu
Badawczo-Rozwojowego „Zdrowa klasa”. Zasadniczym celem tych działań jest aktywizowanie uczniów
i rodziców do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Projekt zakłada cztery etapy:
1. przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego wśród uczniów
2. przygotowanie raportów indywidualnych dla rodziców
3. przygotowanie raportów podsumowujących dla szkół
4. spotkania edukacyjne dla rodziców.
Szkoła wdrożyła już pierwszy etap - badań ankietowych wśród
uczniów klas młodszych.
Dietetyk Marta Ciapczyńska przeprowadziła ankiety w klasach 1-3.

Dzieci z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci
z przedszkola  uczestniczyły w zajęciach pt. „Zdrowy ogródek”, podczas
których   zapoznali się z wartościami zdrowotnymi warzyw i owoców.
Odbyły się również  spotkania z panią dietetyk dla intendentek, kierownika świetlicy, i nauczycieli. Dzięki wdrażaniu projektu „Zdrowa klasa”
i realizacji Programu „Zdrowo i Sportowo” społeczność szkolna jest bardziej zmotywowana do działań prozdrowotnych i świadoma znaczenia
zdrowego stylu życia.

Zabiorą wielkogabaryty
W pierwszej połowie kwietnia będzie
okazja, by pozbyć się zalegających
mebli, złomu metalowego, czy zużytych
urządzeń elektrycznych. W gminie
Sędziejowice odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych.

		 8 KWIETNIA
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka,
Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany
		 9 KWIETNIA
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa

Zbiórkę przeprowadzi na podstawie umowy z gminą firma EKO-REGION, której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą
elementy mebli, meble tapicerowane, dywany,
wykładziny, okna, złom metalowy, zużyte telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki, czy odpady ulegające biodegradacji, jak listwy drewniane i powiązane
gałęzie.
Zbiórka rozpocznie się we wtorek, 6 kwietnia br., i potrwa osiem dni. Odpady będą odbierane od godz. 6 rano. Należy wystawić je
w miejscu widocznym przed wejściem na teren
nieruchomości, w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów. Zbiórka nie
obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.  Oto harmonogram:
		 6 KWIETNIA
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość
		 7 KWIETNIA
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby,
Żagliny
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		 12 KWIETNIA
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa,
Przymiłów, Wrzesiny
		 13 KWIETNIA
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska
		 14 KWIETNIA
Pruszków, Niecenia, Rososza.

Narodowy Dzień Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych

W dniu 1 marca na widawskim rynku pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki uczczono
Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, którzy w bohaterski sposób walczyli
z okupantem hitlerowskim i sowieckim o wolność naszej Ojczyzny.

Złożono kwiaty pod pomnikiem i odmówiono wspólnie modlitwę w intencji zamordowanych w bestialski sposób polskich żołnierzy. W uroczystości udział wzięli nauczyciele
oraz młodzież z Zespołu Szkół w Widawie,
młodzież, dzieci i nauczyciele na czele z wicedyrektor Katarzyną Nawrot-Raszewską ze
Szkoły Podstawowej w Chociwiu, radni Rady
Gminy Widawa na czele z przewodniczącym
Sławomirem Stępnikiem, wójt gminy Widawa
Michał Włodarczyk i ks. proboszcz Jarosław
Leśniak.
Cześć i chwała bohaterom tamtych dni!
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Zdolni
– zdalnie…
Na przełomie grudnia i stycznia
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Chociwiu wzięli udział w Regionalnym Konkursie Historyczno – Artystycznym
z okazji 100-lecia archidiecezji łódzkiej, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 64 im. Hansa
Ch. Andersena w Łodzi.
Konkurs rozegrano w trzech kategoriach.
Uczniowie szkoły w Chociwiu wzięli udział
w dwóch z nich: w kategorii plastycznej i informatycznej - uczennica
klasy 4 Julia Olczak, a wyłącznie w kategorii informatycznej następujący uczniowie: z klasy 5 – Kamil Bartoszek, Maja Ochocka, z klasy 6 – Adrian Bińkowski, Kacper Galuś, Marcel Klekotka, Iga Radzioch, Igor Radzioch, z klasy 7 Oliwia Sicińska i Wojciech Łyżwa.
Tak liczny udział i przede wszystkim duży wkład pracy włożony przez uczniów zaowocował wspaniałymi osiągnięciami. Uczniowie szkoły z Chociwia nie mieli sobie równych, pokonali 64 konkurentów ze szkół w Bełchatowie, Koluszkach, Lutomiersku, Łodzi,
Moszczenicy i Tomaszowie Mazowieckim, zajmując w kategorii
wiekowej uczniów klas 4-6 odpowiednio: ex aequo I miejsce - Kacper Galuś i Marcel Klekotka, II miejsce - Iga Radzioch.
Zwycięska prezentacja Kacpra Galusia stworzona w programie
MicrosoftPower przedstawiała historię parafii św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie, natomiast prace Marcela Klekotki i Igi Radzioch
przywoływały niezapomniane wspomnienia z pielgrzymek Jana
Pawła II do Łodzi.
Opiekunami uczestników konkursu byli nauczyciele: Grzegorz
Konieczny i Rafał Kozakowski.
Gratulujemy wszystkim uczniom, dziękujemy za podjęty trud
w poszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do stworzenia prac, z których szkoła i gmina mogą być tylko dumne.
SP Chociw

WIDAWA
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Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć
wszystkim Mieszkańcom
i Gościom Gminy Widawa najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha
oraz Wesołego Alleluja! Niech Zmartwychwstały
Chrystus zawsze, a zwłaszcza w tym trudnym
czasie wszystkim błogosławi.
Przewodniczący
Rady Gminy Widawa
Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „PATOCZANKI”

Koło Gospodyń Wiejskich „Patoczanki” w Patokach powstało 28 grudnia 2018 roku. Zostało założone przez Katarzynę Łyszkowicz
obecną przewodnicząca Koła, przy współpracy Anny Łyszkowicz i Bożeny Chalczyńskiej. Koło liczy 15 członkiń.
KGW działa prężnie, uczestnicząc w wielu wydarzeniach kulturalnych w gminie  i powiecie. Kultywując tradycyjne przepisy kulinarne,
przygotowuje mnóstwo wspaniałych potraw regionalnych, którymi reprezentuje gminę podczas uroczystości gminnych, jak również poza jej
granicami. Panie biorą udział w konkursach wieńców dożynkowych, oranizują każdego roku pikniki rodzinne, mające na celu integrację mieszkańców Patok oraz zapewnienie atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Członkinie KGW organizują też uroczystości związane z obchodami Dnia Kobiet, spotykając się w gronie członkiń także z innych KGW
z okolicy. Jak zaznaczają, praca społeczna daje im dużo satysfakcji,
radości i zadowolenia. Dzięki działaniu Koła i przy wsparciu wójta gminy Widawa udało się doprowadzić do kapitalnego remontu świetlicy
wiejskiej oraz terenu wokół niej. Panie mają nadzieję, że ta świetlica
będzie służyła także kolejnym pokoleniom mieszkańców.
KGW „Patoczanki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówiu
Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówiu założone zostało 8 maja 2019 r. Przewodniczącą KGW jest Urszula Olejniczak, sekretarzem
Sylwia Borek, a skarbnikiem Justyna Jędrzycka. Obecnie KGW liczy 33 osoby. Miejscem spotkań członkiń jest sala wiejska
w Grabówiu, która dzięki wsparciu finansowemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została urządzona i wyposażona
we wszelkie niezbędne urządzenia do prowadzenia warsztatów, m.in kulinarnych.
Działalność koła koncentruje się na kilku polach: działaniu na rzecz
ochrony zdrowia i życia, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.
KGW   reprezentowało wieś oraz umiejętności członkiń   nabyte podczas warsztatów - na dożynkach wiejskich. Na tę okoliczność
KGW własnoręcznie wykonało wieniec w kształcie kosza   z wszystkimi gatunkami zbóż. Było to nowe doświadczenie dla każdej z członkiń, jednak chęć współpracy i motywacja były na tyle silne, że powstał  
przepiękny wieniec.
Podczas spotkań członkinie dzielą się przepisami kulinarnymi oraz
często przygotowują nowatorskie potrawy. Panie interesują się zdrowym
odżywianiem oraz ochroną zdrowia, więc potrawy które przygotowują
są zdrowe oraz pełnowartościowe. Lokalne dania są przygotowywane
na spotkaniach, dzięki temu żadna z członkiń nie ma problemu z serwowaniem ich domownikom. Dodatkowym atutem tych potraw są wykorzystywane często lokalne produkty,  jak np. sery, pieczywo, wędliny
i warzywa z domowego ogródka.
KGW w Grabówiu

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Widawa informuje, o zasadach obowiązujących
przy obsłudze interesantów, dostosowanych do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
1. Interesanci Urzędu Gminy Widawa obsługiwani są:
a) z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:
- platformy ePUAP - /7hnjr2k976/skrytka,
- poczty elektronicznej - poczta@widawa.pl,
- systemu e-Urząd - eurzad.widawa.pl,
b) pocztą tradycyjną,
c) pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
Urząd Stanu Cywilnego/Referat Spraw Obywatelskich: 43 655-75-41
Referat Podatków, Opłat i Windykacji:										 43  655-75-42
Referat Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych: 43  655-75-43
Referat Finansowo – Budżetowy:												 43  655-75-44
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Referat Oświaty i Sportu:																 43  655-75-50
Referat Organizacyjny:																		 43  672-10-34
2. Pisma można składać korzystając z w\w kanałów elektronicznych,
pocztą tradycyjną lub osobiście wrzucić pismo do skrzynek podawczych umieszczonych przy głównym wejściu do budynku urzędu oraz
przy bocznym wejściu od wewnętrznego parkingu urzędu. Każdy dokument poddawany jest 24-godzinnej kwarantannie.
3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu interesantów do budynku urzędu. Powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta jest konieczna lub jej termin został wcześniej
uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę albo z właściwym referatem.
Obowiązują zasady bezpieczeństwa, tj.: dezynfekcja rąk, zasłanianie ust
i nosa oraz odległość od innych osób wynosząca minimum 2 metry.
4. O wszelkich zmianach dotyczących obsługi interesantów będziemy
informować na stronie www.widawa.pl oraz www.bip.widawa.pl
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Liceum w Kolumnie zaprasza
Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać.
Te słowa Ignacego Jana Paderewskiego - patrona ZSO
w Kolumnie – można przeczytać na stronie internetowej szkoły.
Obok historii liceum w Kolumnie, zdjęć uczniów, informacji
o sukcesach znajdziemy tam ofertę na rok szkolny 2021/2022
przeznaczoną dla nowych uczniów. Przybliżmy jej szczegóły.
Co proponujemy tegorocznym ósmoklasistom?
KLASĘ HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWĄ z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego, biologii
KLASĘ BIOLOGICZNO – CHEMICZNĄ z rozszerzonym programem z biologii, chemii i matematyki.
Nauka w naszej szkole umożliwia dalszą edukację na kierunkach uniwersyteckich, w tym medycznych, na akademiach wychowania fizycznego, uczelniach wojskowych oraz na wielu kierunkach politechnicznych.
Dlaczego warto wybrać LO w Kolumnie?
Oto atuty szkoły:
- solidne przygotowanie do matury, wysokie wyniki egzaminu
- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
- wykłady i warsztaty na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej
- patronat Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
- międzynarodowe wymiany młodzieży (z Niemcami od 1993 i Węgrami od 2014)
- ciekawe projekty, np. „Znam swoje prawa” we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
- wieczory poetyckie, spotkania literackie
- wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy
- akcje charytatywne, współpraca z PCK
- projekty uczniowskie, m.in. w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”
- ciekawe zajęcia laboratoryjne w ekopracowni
- zajęcia terenowe, wycieczki o charakterze przyrodniczym
- maratony przedmiotowe (m.in. „Noc biologów”)
- dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe z koszykówki, piłki nożnej
czy lekkoatletyki

- nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
- wyjątkowa atmosfera.
Potrafimy wykorzystać te atuty, wspieramy pasje uczniów, tworzymy dobrą atmosferę pracy.
Jakie są efekty tych działań?
Nasi uczniowie są finalistami etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Teologii Katolickiej, laureatami Olimpiady Filozoficznej, a także finalistami etapu
wojewódzkiego Olimpiady Promocji Zdrowia.
Liceum Ogólnokształcące w Kolumnie od kilku lat jest najlepszą
szkołą w powiecie łaskim w rankingu PERSPEKTYW w kategorii liceów:
- rok 2021 - Tytuł „SREBNEJ SZKOŁY”
- rok 2020 - Tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY”
- rok 2019 - Tytuł „SREBNEJ SZKOŁY”
Wszystkich ósmoklasistów zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej - www.kolumnazso.pl oraz mediów społecznościowych (FB
ZSO im. Ignacego Jana Paderewskiego), gdzie będziemy zamieszczać
materiały promocyjne, a we wrześniu z radością powitamy Was jako
uczniów klas pierwszych.

Łaskich ekslibrisów ciąg dalszy
Do zaprezentowanej wcześniej na łamach „Panoramy Łaskiej” kolekcji łaskich ekslibrisów pragnę dołączyć jeszcze
kilka mniej znanych. Warto chociażby przypomnieć znaki własnościowe nieistniejących już bibliotek w byłych
jednostkach wojskowych na terenie Łasku czy biblioteki przy parafii kolegiackiej. Własny ekslibris posiadała również
biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, a także Szkoły Podstawowej w Okupie.

Niejednokrotnie swoje prywatne księgozbiory opatrywali ekslibrisami znani, nieżyjący już łaskowianie, m.in. Jan Fabisiak, Jerzy Witaszczyk,
Andrzej Owczarek. Te ostatnie księgoznaki stanowią swoisty portret ich
posiadaczy, odzwierciedlający ich indywidualne, niepowtarzalne cechy.
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Wyróżniają się ponadto oryginalnością pomysłu i kunsztem wykonania.
Na szczególną uwagę zasługuje ekslibris Andrzeja Owczarka, zaprojektowany i wykonany przez Norberta Hansa, artystę plastyka z Pabianic.
Feliks Dębkowski
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STOP pożarom traw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina o występującym problemie dotyczącym bezmyślnego
wypalania traw i pozostałości roślinnych. Zjawisko wypalania traw i pozostałości roślinnych przez ludzi pojawia się przede wszystkim
w okresie, późnej zimy oraz wczesnej wiosny. Wówczas rolnicy, właściciele posesji, służby miejskie przystępują do prac porządkowych.
Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień.

Mimo że wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku nierozważni właśnie w ten sposób „oczyszczają”
swoje pola, łąki i trawniki. Nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości roślinne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru, doprowadzając do tego, że giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W latach
ubiegłych prowadzono akcje prewencji społecznej, między innymi kampanię „STOP pożarom traw” podczas której informowano o konsekwencjach wypalania traw i zagrożeniach związanych z tym procederem.
Wiosną na polach, łąkach, nieużytkach i na posesjach występuje
duża ilość suchej trawy i pozostałości roślinnych. Corocznie w tym okresie odnotowuje się pożary tych terenów.
W 2020 roku w okresie wiosennym odnotowano 27 pożarów traw
i nieużytków. Ponadto w tym okresie wystąpiło 9 pożarów lasów. Przypuszczalną przyczyną powstania tych zdarzeń była przede wszystkim
nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Odnotowano
również podpalenia umyślne, w tym przypadki wypalania pozostałości
roślinnych jak i wypalania traw.
By uniknąć pożarów traw i nieużytków, Komenda Powiatowa PSP
w Łasku apeluje o rozwagę. Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych
z tymi pożarami powoduje niepotrzebną stratę czasu wiedząc, że ktoś
inny w tym czasie może wzywać na ratunek lub potrzebować pomocy.
Zakaz wypalania traw zawarto w wielu aktach prawnych, m.in.
ustawie o ochronie przyrody, ustawie o lasach.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do
5000 złotych. W przypadku stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia
wielu osób albo mienia dużej wartości podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zanim podpalisz pozostałości roślinne na polu czy łące, pomyśl ile
czasu i sił poświęcą strażacy, by ugasić pożar, który wymknie Ci się spod
kontroli i jak wiele złego możesz wyrządzić sobie i innym ludziom.
st. kpt. Kamil Perliński
KP PSP w Łasku

ARiMR: wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć,
że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat
wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku,
kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni.
Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje
przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska
naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu
obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona
zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta.
Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w ustawie o ochronie przyrody
oraz w ustawie o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do
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20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru,
który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków,
których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 20142020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę
finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności
o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do
1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane
są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć
się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli
stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
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Wspomnienie o Janie Fabisiaku w 10. rocznicę Jego śmierci

Wierzył w siłę słowa

10 lat temu, 31 marca 2011 roku, zmarł Jan Bolesław Fabisiak – dziennikarz i literat, urodzony i przez całe życie
zamieszkały w Łasku. Poznałem go w początkowych latach 70. ubiegłego wieku, gdy pracował w lokalnej placówce
Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” jako instruktor kulturalno-oświatowy, mający pod
swoją opieką wszystkie kluby „Ruchu” na terenie ówczesnego powiatu łaskiego.
Nie wiedziałem wtedy wiele o jego twórczych poczynaniach, poza
tym, że dekadę wcześniej należał – wespół z Janem Janiszewskim, Eugeniuszem Iwanickim, Rafałem Orlewskim oraz Kazimierzem Świegockim – do legendarnej już wówczas grupy poetyckiej „Grabia 59”. Imponował mi, a zarazem nieco drażnił, swoistą nonszalancją, nonkonformizmem. Nie było jednak w tej postawie lekceważenia czy wyniosłości
wobec kogokolwiek.
W tym czasie studiował zaocznie dziennikarstwo i pamiętam, jak
z pasją opowiadał o poznawanych na uczelni nowatorskich dziedzinach
wiedzy, np. o cybernetyce społecznej. Gdy podjął pracę w redakcji tygodnika „Nad Wartą”, nie śledziłem na bieżąco jego dziennikarskiej kariery.
Czytałem jednak od czasu do czasu niektóre artykuły czy reportaże jego
autorstwa i przyjmowałem je z uznaniem. Podejmował w nich bowiem
tematy bliskie przeciętnemu czytelnikowi, a dodatkowo potrafił zaciekawić sposobem ich ujęcia. By się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do
książki „Przestrzeń i czas”, zawierającej wybór publicystyki Jana Fabisiaka z tamtego okresu. Także cała późniejsza twórczość – gdy był redaktorem naczelnym kwartalnika „Ziemia Łaska” i miesięcznika „Panorama
Łaska” – pokazuje, jak bardzo bliskie mu były sprawy ludzkie, jak starał
się przybliżać sylwetki osób z lokalnego środowiska, których losy godne były docenienia. Warto tu wspomnieć chociażby Wacławę Krupską,
która doświadczyła piekła obozu koncentracyjnego, czy Aleksandra Malinowskiego, żołnierza POW, walczącego o niepodległość Polski.
Swoją pierwszą publikację książkową – „Genesis Grabiensis”, wydaną w 1984 roku, poświęcił członkom wspomnianej wcześniej „Grabi 59”,
podkreślając szczególnie rolę Jana Janiszewskiego, dzięki któremu formacja ta nie tylko zadebiutowała, ale i przyniosła w przyszłości owoce
w postaci kilku karier literackich. W nieco podobnej roli wystąpił Jan
Fabisiak, pragnąc podzielić się swym dziennikarskim doświadczeniem
z młodzieżą łaskiego liceum. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem
powstała – rzadkość jak na tamte czasy – pierwsza drukowana gazetka
szkolna „Żak”.
Kolejną jego publikacją była antologia wierszy „Łaskie strofy”
(1987). Jak napisał we wstępie do niej, pragnął dokończyć przerwane
dzieło Feliksa Rajczaka (zm. w 1985 r.), znanego poety zduńskowolskiego i animatora łaskiej kultury. Jednocześnie chciał w ten sposób ocalić
od zapomnienia utwory powstałe z miłości do grodu nad Grabią. Sam
zresztą takim kreatorem przedsięwzięć społeczno-kulturalnych był niemal do końca swych dni. W 1996 roku przygotował i wyreżyserował
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z okazji jubileuszu 40-lecia Łaskiego Domu Kultury widowisko „Łaskie
tango”. Rok później wydał następną antologię poetycką, zawierającą wybór wierszy młodzieżowej grupy literackiej „Na Progu”. Przypominam
sobie, jak nosił się z zamiarem powołania do życia czegoś w rodzaju klubu zrzeszającego ludzi z pasją, forum dyskusyjnego. I choć ta inicjatywa
nie zakończyła się sukcesem, nie zrażał się niepowodzeniami.
Wkrótce po przeprowadzce na nowo wybudowane osiedle Przylesie udało mu się zintegrować jego mieszkańców poprzez organizowanie
sportowo-kulturalnych festynów. Zapewne wielu członków miejscowej
społeczności pamięta jeszcze niepowtarzalną atmosferę tych imprez
wraz z towarzyszącą im piosenką „Przylesia czar”. Z kolei na 15. rocznicę śmierci Józefa Ryszarda Sarosieka (1999 r.), długoletniego dyrektora
Łaskiego Domu Kultury, opracował specjalny folder, w którym zaprezentował sylwetkę – jak sam to określił – „człowieka wielkiego serca
i talentu”. Tych folderów jego autorstwa, popularyzujących nasze miasto, powstało zresztą wiele.
Nie zabrakło również jego obecności w przestrzeni wirtualnej –
stworzył i prowadził stronę internetową promującą miasto i ludzi z nim
związanych (www.lask-kolumna.pl).
Ostatnie lata życia poświęcił ciężko chorej żonie. Mam żywo w pamięci przejmujący wywiad, jakiego udzielił wtedy jednej ze stacji telewizyjnych, w którym wyrażał swoją solidarność z ludźmi zmagającymi się
z chorobą nowotworową. Do dziś zresztą są jeszcze dostępne na niektórych forach internetowych jego listy skierowane do tych osób.
Gdy go spotkałem na krótko przed śmiercią, nie skarżył się na swój
los. Poza troską o najbliższych nie były mu obojętne także przyszłe losy
Polski. Mam świadomość, że to, co napisałem, stanowi zaledwie niewielki fragment portretu jego osoby. Nie wspomniałem chociażby o powieści
„Bramkarz”, o piśmie „Bezrobotnik”, o uczestnictwie w ruchu esperanckim… Ale nawet na podstawie tej cząstkowej, siłą rzeczy, wiedzy, mogę
z pełnym przekonaniem stwierdzić jedno: Jan Fabisiak wierzył w siłę
słowa, wierzył w taką więź, która przekracza PRZESTRZEŃ i CZAS.
Feliks Dębkowski
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Zabiegi pielęgnacyjne w zabytkowym parku
Park Miejski w Łasku jest parkiem podworskim z połowy XVII w. i ze względu na swoje walory wpisany został do
rejestru zabytków w 1990 r. Powierzchnia parku wynosi 7,76 ha. Najcenniejszym elementem parku jest starodrzew,
który opiera się głównie na polskich, rodzimych gatunkach związanych z siedliskami wilgotnymi, tj. olsy, łęgi i grądy.
Najstarszymi drzewami są wiązy szypułkowe pamiętające czasy, gdy w parku stał dwór rodu Łaskich.
Stan drzew, w szczególności tych starszych, wykazuje różnorodne objawy chorobowe, takie jak ubytki wgłębne czy zamieranie gałęzi związane z naturalnym procesem starzenia. Na obszarze parku
obserwuje się zamieranie drzew, w szczególności wiązów. Związane
jest to m.in. z holenderską chorobą wiązów. Dlatego też planujemy
w tym roku przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie
parkowym, aby poprawić stan drzew, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom parku.

Przeprowadzenie jakichkolwiek prac na terenie Parku Miejskiego wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a procesem poprzedzającym, na podstawie którego zezwa-

la się na powyższe prace, jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej. Dlatego też w marcu, w wyniku zapytania ofertowego
wyłoniony został wykonawca, który do końca kwietnia wykona
inwentaryzację, na podstawie której będzie można przystąpić do
prac związanych z pielęgnacją drzewostanu. Zabiegi te polegać
będą głównie na usunięciu gałęzi suchych, nadłamanych lub zamierających. Rozważyć należy również montaż wiązań w koronach drzew lub ewentualnych podpór. Dokładny zakres prac wyszczególniony zostanie w wykonanej inwentaryzacji.
Na podstawie wyżej wymienionego dokumentu i po wydaniu zezwolenia konserwatora zabytków planujemy wystąpić do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych. Dofinansowanie na prace pielęgnacyjne na terenach zabytkowych wynosi do 90% kosztów zadania, co jest
znacznym wparciem finansowym dla budżetu gminy.
Ponadto gmina Łask jako właściciel terenu zabytkowego zobowiązana jest utrzymywać obiekt w należytym stanie i dbać o bezpieczeństwo jego użytkowników. Dlatego też kilka razy w roku dokonywany
jest przegląd drzewostanu oraz urządzeń parkowych przez pracowników
urzędu celem wyeliminowania ewentualnych zagrożeń.
Anna Kmieć
inspektor ds. zieleni miejskiej UM

Na
PO DAWNYM BRUKU
ULICY KOŚCIELNEJ
Chyba nie było mieszkańca Łasku, który by
nie stąpał po dawnym bruku tej ulicy. Wiodła
ona z rynku do kolegiaty i wyglądała nieco
inaczej niż dziś. Zniknęły niektóre budynki,
w ich miejscu pojawiły się nowe. Z lewej strony widać dzisiejszą siedzibę Muzeum Historii
Łasku, dalej pawilon handlowy, który stanął tu,
gdzie był parterowy dom mieszkalny.
To jedna z nielicznych ciekawszych łaskich
fotografii przypominających klimat dawnego
Łasku…
(Saw.)
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WIELCY BEZIMIENNI? (6)

Wbrew pozorom ci najbardziej zasłużeni dla grodu nad Grabią medycy nigdy
„nie pchali się na afisz”, dlatego wciąż mało o nich wiemy. A przecież należeli
do łaskiej elity i służyli miastu ze wszystkich sił. Dlatego o wielu z nich
zapomniano i nie doczekali się w Łasku należytego uhonorowania.
Właśnie doktor Jerzy Apoloniusz Gliński
należał do grona tych najbardziej oddanych
medyków i odcisnął swój ślad na życiu Łasku
u progu XX wieku. To zastanawiające – nie
pochodził z tego miasta, ale służył mu, dbając
szczególnie o mieszkańców. Za swój obowiązek uważał służyć im na co dzień. Tak zresztą
robiło wielu ówczesnych medyków w Sieradzu, Wieluniu, Piotrkowie czy Radomsku.
Urodził się 30 kwietnia 1873 roku w Wasylówce, na Kijowszczyźnie, jako syn powstańca
1863 roku Wilhelma i Bronisławy z Gimbutów.
W Białej Cerkwi kończy gimnazjum, a potem
rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie
Warszawskim. Patriotyczne wychowanie wyniesione z domu powoduje, że któregoś dnia
uczestniczy w manifestacji ulicznej dla uczczenia insurekcji kościuszkowskiej. Kończy się to
aresztowaniem i kilkumiesięcznym więzieniem
na Pawiaku, a potem zsyłką na dwa lata do guberni permskiej. Jeśli czyta się wspomnienia
wielu rodaków żyjących na zesłaniu, łatwo sobie wyobrazić, co przeżywał młody człowiek
prześladowany za umiłowanie ojczyzny!
Gliński nie załamuje się. Po powrocie kontynuuje studia w Dorpacie na tamtejszym uniwersytecie słynącym z wysokiego poziomu nauczania i liberalnej polityki w stosunku do Polaków. To jedno z nielicznych miejsc w Cesarstwie, gdzie Polacy mogą zdobywać wykształcenie. Po otrzymaniu tytułu doktora wszechnauk lekarskich (1899) trafia do Łasku. Nie jest
to zapewne szczyt marzeń młodego medyka,
ale praca na prowincji stanowi szansę dla Glińskiego. Medyk niesie nie tylko kaganek oświaty i leczy ludzi, musi też walczyć z przesądami,
w Łasku więcej jest znachorów i babek niż medyków z prawdziwego zdarzenia.
Jako ginekolog prowadzi wolną praktykę, jednocześnie leczy okoliczne rodziny ziemiańskie. Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej
dla młodego medyka oznacza przymusowe
przywdzianie munduru zaborcy i uczestnictwo
w działaniach frontowych. Jednocześnie bacznie obserwuje walki i opisuje je w korespondencjach drukowanych na łamach „Tygodnika
Ilustrowanego”.
Ma szczęście, bo udaje mu się wrócić do
Łasku po zakończeniu wojny. Zostaje pomocnikiem lekarza odcinkowego kolei, jednocześnie leczy w miejscowym szpitalu. W 1906
roku obejmuje obowiązki dyrektora tej placówki i pełni je aż do 1916 roku.
Okres I wojny światowej i lata poprzedzające odzyskanie przez Polskę niepodległości,
są dla Doktora czasem wyjątkowej aktywności
społecznej. Jak wielu ludzi zarażonych ideami
pozytywizmu i upatrujących w wojnie nadziei
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na odrodzenie się ojczyzny, włącza się do działalności społecznej. Działa m.in. w Łaskiej
Straży Ogniowej powstałej w 1900 roku (to nie
przypadek, że w tamtych czasach kilku medyków prezesuje straży!), wygłasza odczyty i referaty w kółkach rolniczych. Można też przypuszczać, że wspiera działalność patriotyczną
mieszkańców, wszak wielu ziemian, ze Szweycerami na czele, poświęca majątki na tworzenie
m.in. namiastki polskiego wojska.
W 1908 roku Doktor staje na czele straży
ogniowej i obowiązki te pełni aż do 1917 roku,
czyli przez wiele burzliwych lat w dziejach
Polski. A Łask, choć niewielki i ubogi, jest niejako kwintesencją tego co drzemie pod skórą
kraju. Strażacy nie tylko wsłuchują się w wieści płynące ze stolicy, ale też zasilają szeregi
POW, uczestniczą w patriotycznych wydarzeniach.
Gliński wie jednak doskonale, że straż
musi służyć społeczeństwu, że w tych trudnych
czasach ma być wzorem i nadzieją na lepsze
jutro. Jest dumny, gdy w 1909 roku strażacy
z Łasku zdobywają II miejsce w konkursie
sprawnościowym podczas Wystawy Przemysłu
i Rolnictwa w Częstochowie, za co otrzymują
wielki srebrny medal.
Doktor jest też bystrym obserwatorem,
wie, że przyszłość ojczyzny należeć będzie do
dzisiejszych dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy powstaje chyba po raz pierwszy w dziejach
Łasku lodowisko z prawdziwego zdarzenia.
Doktor udziela się też towarzysko, zostając
ojcem chrzestnym m.in. przyszłego aktora Zbigniewa Rakowieckiego. W tym czasie w Łasku
z małżeństwa z Mieczysławą z Jaroszewskich
(1883-1933) na świat przychodzą dwaj jego synowie: Jerzy (ur./1908 r.) i Jarosław (ur.1911 r.).
Jak przystało na członka tutejszej elity, pasjonuje się też sztuką, wspierając Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (jeszcze
w 1917 roku w dorocznym sprawozdaniu wymieniany jest jako jedyny członek z Łasku).
Nadchodzi rok 1917. W październiku Gliński zostaje lekarzem powiatowym w Warszawie. W roku następnym pracuje w Dyrekcji
Zdrowia Tymczasowej Rady Stanu. Działa też
w towarzystwach lekarskich. Jednak nie zrywa
jeszcze kontaktu z Łaskiem W listopadzie 1918
roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w łaskiej świątyni wygłasza płomienną patriotyczną mowę.
Rok 1921 roku okazuje się przełomowym
w życiu Doktora. W lutym przenosi się do Bydgoszczy, gdzie przy ul. 20 stycznia 20 zakłada
prywatną lecznicę chirurgiczno-ginekologiczną i położniczą. Jednocześnie znajduje czas na
pracę społeczną, m.in. w bydgoskim Związku

Lekarzy, współorganizuje Naukowe Bydgoskie
Towarzystwo Lekarskie na obwód Nadnotecki.
Jako członek władz tego towarzystwa uczestniczy w wielu akcjach na rzecz mieszkańców.
Działa również w Polskim Związku Zachodnim, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”
(jest prezesem jednego z gniazd) i Radzie Artystyczno-Kulturalnej (od 1934). To wszystko
pochłania mu sporo czasu, ale Doktor jest znakomitym organizatorem i godzi obowiązki zawodowe ze społecznymi.
Wybuch II wojny światowej przynosi Bydgoszczy dramatyczne wydarzenia. Wkraczający do miasta Niemcy mają już przygotowane
listy wrogów Rzeszy. Jest wśród tych, którzy
mają być natychmiast aresztowani i zlikwidowani. Potwierdzają to niemal cudem uratowane
i odczytane już po wojnie nadpalone dokumenty. Skąd taka nienawiść wroga? Niemcy z pewnością mszczą się za tzw. prowokację bydgoską, ale trzeba też powiedzieć, że planowo likwidują polską inteligencję, która może stanowić zagrożenie dla państwa Hitlera. Niewiele
wiemy o ostatnich dniach życia Doktora, ale
wiadomo, że zostaje rozstrzelany 1 listopada
1939 roku podczas jednej z egzekucji. Do dziś
nie udało się odnaleźć szczątków J. Glińskiego.
Pamięć o Doktorze przetrwała w Łasku
do dziś. Choć ponad 100 lat temu jego dom
odkupił sejmik, wciąż obiekt ten nazywany
jest willą Glińskiego. Jak na budowniczego
i pierwszego właściciela przystało, dom Doktora przez dziesięciolecia znakomicie zasłużył
się tutejszej służbie zdrowia.
Tutejszemu Towarzystwu Przyjaciół Ziemi
Łaskiej podpowiadam: warto w jakiś sposób
uczcić pamięć Doktora, wszak przez wiele lat
służył ofiarnie temu miastu…
Stanisław Barcz
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Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
na terenie miasta i gminy Łask w dniach 15.04.2021 r. – 12.05.2021 r.
Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godz. 6.00 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. 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

15 kwietnia 2021 r. /czwartek/

Łask:   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, Jodłowa, Jesionowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna,
Szkolna, Topolowa.

16 kwietnia 2021 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.

19 kwietnia 2021 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.

20 kwietnia 2021 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.

21 kwietnia 2021 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.

22 kwietnia 2021 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.

23 kwietnia 2021 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.

26 kwietnia 2021 r. /poniedziałek/

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

27 kwietnia 2021 r. /wtorek/

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

28 kwietnia 2021 r. /środa/

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

29 kwietnia 2021 r. /czwartek/

Gmina: Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Podłaszcze.

30 kwietnia 2021 r. /piątek/

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

4 maja 2021 r. /wtorek/

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

5 maja 2021 r. /środa/

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

6 maja 2021 r. /czwartek/

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

7 maja 2021 r. /piątek/

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

10 maja 2021 r. /poniedziałek/

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

11 maja 2021 r. /wtorek/

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

12 maja 2021 r. /środa/

Gmina: Wronowice Wieś, Orchów.
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Lockdown może uchronić przed coviDEm,
ale nie przed złodziejami tożsamości
Najbliższe tygodnie, a nawet miesiące spędzać będziemy przede wszystkim w domu, intensyfikując
tym samym naszą obecność w internecie – od zakupów w e-sklepach, aż do znacznie poważniejszych
spraw, jak np. szukanie nowej pracy. Tempo cyfryzacji naszego życia, z jakim mamy do czynienia
w ostatnich miesiącach, spowodowało, że nie zawsze jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani.
To stwarza optymalne warunki działania dla zorganizowanych grup przestępczych, pozyskujących
dane osobowe w celu prowadzenia kryminalnej działalności.
Wystarczy jeden nieopatrzny ruch, w postaci np. wysyłki online skanu
dowodu osobistego lub podania zawartych w nim danych, by zasilić zasoby cybergangów. Pamiętajmy: rzetelny pracodawca nigdy nie wymaga
od kandydata do pracy, by ten skanował bądź kserował dowód osobisty!
Takie działania są niezgodne z obowiązującym prawem, poczynając
od ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a kończąc na
ustawie o dokumentach publicznych, która wprost penalizuje kserowanie
dowodów tożsamości, poza wskazanymi w ustawie wyjątkami. Nie należy do nich z pewnością proces rekrutacji – również w sytuacjach, kiedy
odbywa się on w formie zdalnej.
Jeśli zatem w ofercie pracy lub późniejszej korespondencji z rzekomym pracodawcą, pojawia się warunek wysłania kopii dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu, można być praktycznie pewnym, iż anons
zamieściła grupa przestępcza, a zatem zamiast zatrudnienia mogą czekać
nas spore kłopoty.
Podobne problemy oznaczać może skorzystanie z pozornie atrakcyjnej oferty zakupu na raty urządzeń AGD, RTV, sprzętu sportowego
czy innych dóbr codziennego użytku, jeśli zamiast zaufanych dostawców
tego typu usług, takich jak banki czy renomowane platformy e-commerce,
skorzystamy z „super okazji”, to już sama niska cena powinna wzbudzić
nasze poważne podejrzenia. Utrata przelanej na konto przestępcy „pierwszej raty” to w takich przypadkach scenariusz… najlepszy z możliwych.
Jeśli wysłaliśmy oszustom skan dowodu osobistego, możemy być pewni,
iż nie posłużył on do weryfikacji naszej zdolności kredytowej, tylko… no
właśnie, do czego?
Kreatywność przestępców jest nieograniczona
Najpewniej do wyłudzenia kredytu w banku lub pożyczki w instytucji pożyczkowej. Dysponując odwzorowaniem dokumentu tożsamości,
nawet w formie skanu, sprawcy mogą sporządzić dość wiarygodny falsyfikat, który następnie zostanie przedłożony, jako autentyczny dowód tożsamości rzekomego pożyczkobiorcy.
W przypadku zaciągania zobowiązania w kanałach zdalnych oszust
nie musi nawet niczego fałszować, gdyż gros roboty wykonała za niego
sama ofiara, fotografując lub skanując dowód osobisty, prawo jazdy lub
pierwszą stronę paszportu. Dla przestępcy to znacznie lepsza i bezpieczniejsza opcja aniżeli posłużenie się dokumentem skradzionym w tramwaju bądź sklepie – w tym przypadku bowiem ofiara z reguły jest świadoma popełnionego przestępstwa, istnieje więc duże prawdopodobieństwo,
iż o utracie poinformowała Policję oraz bank.
Pozyskanie odwzorowania dokumentu z reguły nie jest traktowane
jako zagrożenie, a wiele osób wręcz nie ma świadomości, że ich dane
osobowe znalazły się w niewłaściwych rękach w zupełnie innym celu niż
były wysłane oraz jakie mogą być tego konsekwencje. W efekcie o dokonanym oszustwie (lub oszustwach – sprawcy często nie poprzestają
na jednorazowym użyciu cudzych danych osobowych!) dowiadujemy się,
odbierając nakaz zapłaty lub zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Roszczenia w takim przypadku mogą iść w dziesiątki/setki tysięcy, a w skrajnych przypadkach nawet miliony złotych. Udowodnienie,
że padliśmy ofiarą cynicznych oszustów jest i żmudne i czasochłonne.
Podobnie może stać się w sytuacji, kiedy sprawcy postanowili z użyciem naszych danych osobowych wyłudzić smartfony, laptopy czy inny
sprzęt elektroniczny od operatora telekomunikacyjnego, zawierając umowę – oczywiście bez zamiaru spłaty kolejnych rat zobowiązania.
Kopie dokumentów tożsamości są też wykorzystywane do rezerwacji
noclegów, i to nie tylko w hotelach i pensjonatach, ale też w prywatnych
mieszkaniach, udostępnianych przez różne serwisy internetowe. W takich
przypadkach właściciel nieruchomości, po wyprowadzeniu się najemcy,
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może zobaczyć gołe ściany, a podejrzenie pada na niewinną osobę, której dane zostały wskazane przy rezerwacji kwatery. W podobny sposób
grupy przestępcze kradną samochody, skutery i rowery z wypożyczalni,
a nawet są w stanie zarejestrować działalność gospodarczą – np. w celu
wyłudzeń podatkowych lub masowych wyłudzeń w e-handlu – wszystko
oczywiście bez świadomości osoby, która mimo woli staje się przedsiębiorcą-przestępcą.
Jak skutecznie i bezpiecznie się chronić?
W starciu z dobrze zorganizowanym, a przy tym bezwzględnym przeciwnikiem, jakim są krajowe i międzynarodowe grupy przestępcze i cybergangi, warto wiedzieć, jak skutecznie zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Koniecznie – niezwłocznie po uświadomieniu sobie utraty dokumentów, albo też przekazaniu ich skanów w niepowołane ręce – trzeba zgłosić
ten fakt do międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. To system wymiany informacji o utraconych dokumentach tożsamości, z którego na bieżąco korzystają banki, instytucje pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni oraz inni dostawcy usług masowych. Zastrzeżenia możemy dokonać osobiście lub zdalnie – np. poprzez ogólnopolski
numer 828 828 828, pod którym możemy także zastrzec utraconą kartę
bankową.
W przeciwieństwie do organów ścigania, które odnotowują jedynie utratę dowodu osobistego, paszportu bądź prawa jazdy wskutek popełnienia przestępstwa, w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
uwzględniane są także przypadki zwykłego zagubienia dokumentów.
W sytuacji, kiedy fizycznie nie utraciliśmy dowodu osobistego, paszportu czy innego dokumentu, jednak jego kopię przekazaliśmy osobom
trzecim, warto również dokonać zgłoszenia do Systemu DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE, po czym niezwłocznie wystąpić do właściwego organu
o wyrobienie nowego dokumentu.
Jeśli ktoś nie posiada rachunku bankowego, także może udać się do
wybranej placówki bankowej, by poinformować o utracie dokumentów!
Zgłoszenia zagubienia lub kradzieży przyjmowane są bowiem także od
osób niekorzystających z żadnych usług sektora finansowego. Jest to
możliwe w wielu bankach komercyjnych i spółdzielczych, których lista
znajduje się na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl.
Zagrożenie jest poważne: w samym tylko sektorze bankowym, tylko
w III kw. ubiegłego roku udaremniono 1.888 prób wyłudzeń kredytów na
łączną kwotę 61,3 mln złotych – w całej gospodarce skala przestępczości
jest znacznie większa.
Dokonując zgłoszenia utraty dokumentu w banku, nie tylko chronisz się przed negatywnymi skutkami przestępczej działalności z wykorzystaniem Twojej tożsamości, ale w istotny sposób pomagasz tworzyć
bezpieczny świat, w którym powody do obaw będą mieli tylko złodzieje
i oszuści.
*
*
*
Artykuł w ramach Kampanii Informacyjnej Systemu
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
Więcej: www.DokumentyZastrzezone.pl
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od
2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów
w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów,
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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KIEDYŚ TURKI, DZIŚ RZYMIANIE…
To jedna z najstarszych tradycji Łasku,
sięgająca korzeniami być może nawet XVII
stulecia. Straż przy Grobie Chrystusa
trzymano w wielu miejscowościach
w Polsce, ale już w końcu XIX wieku – jak
pisał w 1903 roku Aleksander Janowski zwyczaj ten „prawie już zupełnie poszedł
w niepamięć”. Utrzymał się w niewielu
miejscowościach do dziś, m.in. w Łasku.

Straż tzw. Rzymian składa się z 15 osób:
kapitana, dwóch rotmistrzów i 12 żołnierzy.
„Trzymają oni straż podczas nabożeństw Wielkiego Piątku, Soboty i Rezurekcji, 3-krotnie
podczas Ewangelii, Podniesienia i „Agnu Dei”,
straż prezentuje broń, kapitan i rotmistrzowie
obnażają miecze, a żołnierze krzyżują halabardy
i dzidy. Te same honory oddają podczas uroczystej chwili, gdy kapitan intonuje »Zmartwychwstał Pan z grobu«. W tej chwili dwaj żołnierze padają na ziemię ilustrując tekst Ewangelii
św. Mateusza” (…). Wśród uroczystej procesji
rezurekcyjnej straż otacza baldachim, powstrzymując nacisk zgromadzonego ludu” – pisał prawie 120 lat temu wspomniany A. Janowski.

Pełnienie straży u Grobu Chrystusa to wielki zaszczyt i honor, przechodzący często z pokolenia na pokolenie. Kiedyś Rzymianami byli
głównie przedstawiciele łaskich cechów. Strażnikami mogli być tylko mieszkańcy cieszący
się bardzo dobrą opinią.
Skąd się ten zwyczaj wziął w Łasku? Zdaniem nieżyjącego już Tomasza Szweycera
wzięty był w XVI lub XVII w. z archikolegiaty łęczyckiej. Przed wiekami bowiem infułaci łascy byli jednocześnie kanonikami gnieźnieńskimi i łęczyckimi. Początkowo strażnicy
posiadali stroje wschodnie, na głowach mieli
turbany, dlatego nazywano ich Turkami. Około
1900 roku, gdy stroje Turków były już w bardzo złym stanie ówczesny właściciel dóbr łaskich Michał Szweycer, postanowił ufundować
nowe ubiory, wzorowane już na zbrojach rzymskich legionistów.

W 2003 roku Włodzimierz Pałuszyński,
którzy przez kilkadziesiąt lat pełnił obowiązki kapitana Rzymian (jego poprzednik Roman
Renkowski służył w straży 54 lata), wydał
książkę pt. „Rzymianie łascy”, w której znalazły się nie tylko dzieje tej nietypowej formacji
i kolegiaty, ale nietypowe zdarzenia i ciekawostki odnotowane w kronice Rzymian. Oto
dwa z nich:
*Któregoś dnia podczas pełnienia przez
Rzymian warty przy grobie wydarzył się mały
wypadek. W czasie rezurekcji straż trzymali
Stefan Kalinowski i Edward Kędzierski. Kiedy ksiądz podniósł monstrancję i zaintonował
„Zmartwychwstał Pan”, jak nakazywała tradycja, przewrócili się. Pika Edwarda Kędzierskiego mocno uderzyła w nos Stefana Kalinowskiego. Od tej pory nie przewracają się podczas
podniesienia, a jedynie przyklękają na jedno
kolano.
*Przy Grobie Pańskim w czasie Wielkanocy wieszano klatki ze śpiewającymi kanarkami.

MARIHUANA ZAPROWADZIŁA GO ZA KRATKI
Bez codziennego monitorowania przestępczości narkotykowej nie byłoby tej wpadki 43-latka. Analiza różnorodnych sygnałów pozwala zwykle wytypować podejrzanego, a potem zatrzymać go i udowodnić
mu winę. Tak właśnie było w przypadku
mieszkańca gminy Sędziejowice. Gdy policjanci z Łasku zapukali do jego domu,
podejrzany właściciel uprawy znacznej
ilości niedozwolonych konopi był całkowicie zaskoczony. W przeciwieństwie do
stróżów prawa, którzy gdy tylko poczuli
charakterystyczny zapach marihuany byli już pewni, że trafili w dziesiątkę.

W jednym z pomieszczeń policjanci
odkryli suszące się rośliny konopi indyjskich, znaleźli też ponad 1.5 kg marihuany, były również doniczki z uprawianymi
roślinami. Właściciel tej „plantacji” wyjaśnił, że uprawiał konopie na własny użytek, w co oczywiście trudno było uwierzyć. 43-latek został zatrzymany i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za posiadanie
i uprawę znacznych ilości konopi grozi
mu kara pozbawienia wolności do lat 8.
Z pozoru łatwy zarobek zaprowadził
43-latka wprost za kratki.
(p)

PANDEMIA - ŻNIWA DLA OSZUSTÓW

przypadki przekazywania przestępcom przez
starsze osoby swoich oszczędności. Zaniepokojeni ludzie, którzy obawiają się zarażenia
koronawirusem mogą stać się łatwo ofiarą takich oszustw.
Jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia
w domu, powinien skontaktować się ze swoim
POZ. Zachowajmy szczególną ostrożność w
kontaktach z obcymi, którzy mogą podawać się
np. za policjanta, lekarza, żołnierza lub wnuczka. Policja nigdy nie prosi o wypłatę pieniędzy
z banku, przekazanie ich nieznanym osobom
lub pozostawienie we wskazanym miejscu. Nie
dokonujmy też zakupu szczepionek i produktów farmaceutycznych na własną rękę.
W przypadku próby wyłudzenia pieniędzy,
otrzymania „oferty” odpłatnego transportu na
szczepienie, bądź propozycji przyjazdu służb
sanitarnych do pacjenta do domu - należy natychmiast zadzwonić na policję pod numer
alarmowy 112.
(p)

Wyłoniono kandydata
na dyrektora ŁDK
15 bm. komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu
Kultury – jest to Magdalena Kelnerowska, pełniąca ostatnio obowiązki dyrektora tej placówki, od lat z nią związana zawodowo.

Aż trudno uwierzyć, że ludzie w podeszłym wieku, którzy dużo widzieli i przeżyli, są często
naiwni jak dzieci i oddają oszustom dorobek całego swojego życia. A oszuści są coraz bardziej
bezwzględni i stosują wciąż nowe sposoby wyłudzania pieniędzy od osób starszych.
Teraz pojawiły się sposoby wyłudzeń
„na szczepionkę”. To zmodyfikowana metoda „na wnuczka”. Oszuści chcą pozyskać

Działki na sprzedaż
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuję, że w najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na
działki położone w:
- Bałuczu (Młynisko) numer ewidencyjny
503/5 o pow. 1200 m2 z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- Rokitnicy oznaczone numerem 74/1
o pow. 1263 m2   i 74/2 o pow. 1263 m2
również przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku - Wydział Gospodarki
Nieruchomości, pok. nr 40 i 54, numer telefonu
43 676-83-40 lub 43 676-83-54.  
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pieniądze rzekomo na zakup szczepionek,
podają się za pracowników służby zdrowia
albo za członków rodziny i w ten sposób
wyłudzają znaczne sumy pieniędzy. Wprowadzając w błąd, usiłują doprowadzić osoby starsze do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem.
Policja ostrzega: przestępcy informują,
że potrzebna jest pilna wpłata pieniędzy na leczenie bliskiej osoby, która znalazła się w szpitalu. Po przekazaniu gotówki okazuje się, że
bliski nie był zarażony koronawirusem, a pieniądze przejęli nieznani sprawcy.
Pomimo licznych apeli policjantów i akcji profilaktycznych mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, nadal odnotowuje się

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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O.N.E. Quintet, czyli udany powrót„Porcji Jazzu”

Do Łaskiego Domu Kultury wróciły koncerty, wróciła „Porcja Jazzu”. W ramach tego cyklu wystąpiło już
wielu wspaniałych artystów. Tym razem 10 marca w sali widowiskowej wystąpiła grupa O.N.E. Quintet.
Zespół tworzy pięć wspaniałych instrumentalistek. Monika Muc
(saksofon), Dominika Rusinowska (skrzypce), Paulina Atmańska (fortepian), Kamila Drabek (kontrabas) i Patrycja Wybrańczyk (perkusja) to
wybitne przedstawicielki młodego pokolenia muzyków udzielających się
zarówno na scenie jazzowej, jak i awangardowej oraz popowej.
Panie mają na koncie wydany w zeszłym roku debiutancki album
„One”, który zebrał bardzo pozytywne recenzje. Zespół zdążył już otrzymać parę prestiżowych nagród, m.in. został wybrany w 2020 r. przez
krytyków pisma „Jazz Forum” najlepszym zespołem w kategorii „Nadzieja Jazzu”. Rok wcześniej grupa otrzymała wyróżnienie na konkursie
„Ladies Jazz Festival” w Gdyni oraz nagrodę specjalną na „Krokus Jazz
Festiwal” w Jeleniej Górze.
Koncert cieszył się sporym zainteresowaniem, które tylko potwierdziło tezę, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu artystów z publicznością. To co wyróżnia zespół O.N.E. Quintet to niesamowita zdolność
zmiany muzycznego klimatu i umiejętność przejścia od delikatnych
dźwięków do szalonych improwizacji. Dlatego też koncert mienił się
różnorodnymi barwami i odcieniami, oczywiście poczynając od jazzu
jednak z wpływami rockowymi, a nawet hip-hopowymi.
Oprócz autorskich propozycji panie odwołały się również do klasyki
polskiego jazzu, o czym świadczy wspaniała interpretacja i wykonanie
kompozycji Krzysztofa Komedy „Niekochana”. Zespół świetnie rozumie się na scenie i widać jaką dużą radość sprawia im wspólne granie.
Tym graniem grupa sprawiła również wielką radość zgromadzonej pu-

bliczności, która dala temu głośny wyraz, mocno zachęcając zespół do
bisowania.
Po koncercie artystki z O.N.E Quintet wyszły do publiczności porozmawiać i podpisać płyty. To była kolejna udana „Porcja Jazzu” w Łaskim
Domu Kultury.
Michał Jędrasik

Bezpieczniej w autobusach
W autobusach ZKM może dochodzić do różnych zdarzeń,
również tych zagrażających życiu i bezpieczeństwu pasażerów,
a także kierowców. Co robić, by uniknąć tych niebezpieczeństw?
– odpowiedzi na to pytanie starano się znaleźć podczas spotkania
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Łasku z pracownikami Zakładu Komunikacji Miejskiej.
Jak informuje rzecznik prasowy KPP w Łasku, to pierwsze spotkanie
profilaktyczne zapoczątkowało cykl szkoleń dla kierowców i pracowników ZKM w Łasku. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i kierowców autobusu. Uczestniczący w spotkaniu kierowcy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami,
a policjanci odpowiadali na nurtujące pytania oraz przekazywali sugestie
dotyczące sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych.
(p)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej we
współpracy z Muzeum Historii Łasku Biblioteki Publicznej, w 2020 roku wydało książkę
„Historia łaskich organizacji i stowarzyszeń
w I poł. XX wieku”. W jednym z rozdziałów
dotyczących historii harcerstwa w latach 19161950, zamieszczone jest zdjęcie z 24 kwietnia
1946 r. Przedstawia ono grupę reaktywującą po
wojnie łaskie harcerstwo. Z ośmiu mężczyzn
znane są nazwiska pięciu: 1 - Marian Tomczak,
2 - Kazimierz Łakomy, 3 - Ludwik Sobieraj,
4 - Jan Tralewski, 5 - Remigiusz Rendecki.
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Minęło siedemdziesiąt pięć lat od wykonania zdjęcia, ale może komuś z Czytelników uda się rozpoznać pozostałe trzy
osoby?

Czekamy na informacje: nr tel. 43 821-70-62,
e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp.pl lub
osobiście w MHŁ przy pl. 11 Listopada 7.
L. Olszewska, MHŁ
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