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Z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do 
Paktu Północnoatlantyckiego, w 32. BLT odby-
ła się uroczysta zbiórka, podczas której przypo-
mniano wydarzenia sprzed dwóch dekad i ich 
znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, a także 
udział łaskich żołnierzy w 4 zmianach Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego OIR Kuwejt pod 
flagą NATO (ponad 600). Nasi piloci w mi-
sjach na Bliskim Wschodzie wykonali prawie 
880 lotów.

O służbie i dorobku naszych żołnierzy mó-
wił dowódca 32. BLT płk pil. Tomasz Jatczak. 
W tym ważnym dniu dowódca 32. BLT wrę-
czył żołnierzom wyróżnienia i medale resor-
towe oraz akty mianowania na wyższe stopnie 
wojskowe.

(P) 

20 lat 
W nato
Wstąpienie Polski do NATO w marcu 1999 
roku przyczyniło się nie tylko do całkowitej 
zmiany polityki związanej z naszą 
obronnością, ale i przeobrażenia armii. 
Widać to m.in. na przykładzie 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego i wojska w Łasku. 
Mało kto dziś pamięta, że nad podłaskim 
lotniskiem pojawiło się widmo całkowitej 
jego likwidacji. Dziś lotnisko z F-16 
jest nie tylko symbolem nowoczesności 
naszych sił powietrznych, ale i elementem 
prorozwojowym ziemi łaskiej.

W tym roku kamera ruszyła wraz z nadej-
ściem kalendarzowej wiosny, 21 marca. Tym 
razem nie przyszło nam długo czekać na pta-
sich ulubieńców. Wojtek pojawił się w gnieź-
dzie 31 marca, a po 3 dniach dołączyła do nie-
go Magda. Uczucie łączące boćki jest wciąż 
bardzo żywe, dlatego nie zwlekały z amorami 
i szybko zabrały się za urządzanie swojego 
domu. Pierwszego jajka w gnieździe doczeka-
liśmy się już 12 kwietnia, a później kolejnych 
trzech.

W oku kamery internauci wypatrzyli 
ogromną inwestycję, co wywołało dyskusję 
i wiele pytań o przyszłość łaskich bocianów. 
Spieszymy z wyjaśnieniami i uspokajamy: 
trwa właśnie budowa nowej oczyszczalni ście-
ków w Łasku. Możemy zapewnić, że żadne 
prace nie są i nie będą w przyszłości prowa-

WróciŁy bociany
Internauci z całego świata od dziewięciu lat śledzą losy słynnej bocianiej pary  
z Łasku: Magdy i Wojtka. Transmisja online prowadzona jest całodobowo na stronie  
www.bociany.lask.pl, dodatkowo działa forum i profil na facebooku.

dzone w bezpośrednim sąsiedztwie bocianiego 
gniazda. Same ptaki wydają się niewzruszone 
całym zamieszaniem i ze spokojem obserwują 
pracujących budowlańców. 

MJ



dzina Policyjna 1939 roku”. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpa-
sterskiego poświęcił „Aleję” oraz każdy z dwunastu dębów. Następnie 
odczytano apel pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa. Kolej-
nym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod płytą otwierającą 
„Aleję Dębów Pamięci” i zapalenie zniczy przez harcerzy przy każdej 
tabliczce upamiętniającej bohaterów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli ini-
cjatywę utworzenia „Alei Dębów Pamięci” na ziemi łaskiej, a w szcze-
gólności: Danielowi Błońskiemu - wykonawcy płyty oraz tablic, staro-
ście łaskiemu, burmistrzowi, nadleśniczemu Lasów Państwowych Nad-
leśnictwa Kolumna, harcerzom ZHP w Łasku, dyrektorom i młodzieży 
ze szkół z terenu powiatu oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywil-
nym zaangażowanym w przygotowania.

                                  
fotoreportaż - patrz str. 27                                               KPP w Łasku
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Jesteśmy częścią wspólnoty – Unii Europejskiej. 26 maja br. w godz. 7-21, w lokalach odwiedzanych ostatnio, wybierać  
będziemy 52 eurodeputowanych, reprezentujących nas w 751-osobowym Parlamencie Europejskim. Skorzystajmy  
z historycznej szansy i wybierzmy naszych najlepszych przedstawicieli.
         czytaj także na str. 5 i 6

26 maja br. – Wybory do 
parlamentu europejskiego

W sobotę,18 maja br., w całej Polsce odbędzie się kolejna Noc Muzeów. 
Od kilku lat Muzeum Historii Łasku włącza się tę popularną w naszym 
kraju akcję. W tym roku „gwiazdą” będzie Artur Marcin Nadolski, po-
tomek Samuela Nadolskiego, pierwszego dziedzica majątku łaskiego po 
erze wielkich Łaskich. Spotkanie to uświetni otwarcie wystawy „Wła-
ściciele dóbr łaskich”, na której opisane zostaną wszystkie rodziny szla-
checkie, które posiadały Łask i okoliczne wsie. Całość urozmaici koncert 
muzyczny oraz zajęcia dla dzieci. Szczegółowy program będzie dostęp-
ny na plakatach oraz w internecie. 

Serdecznie zapraszamy! 
Arkadiusz Cieślak

noc muzeóW W Łasku

Z powodu śmierci

Śp. Henryka Sagana
długoletniego Komendanta 

Gminnego OSP w Sędziejowicach
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Rodzinie składają
Wójt Gminy Sędziejowice 
Przewodniczący i Radni 

Rady Gminy Sędziejowice
Prezes wraz Zarządem 

OG ZOSP RP w Sędziejowicach
Komendant Gminny i druhowie 

z OSP gminy Sędziejowice

Pani
Bożenie Trockiej-Dąbrowie
Dyrektorowi Biblioteki Publicznej 

im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Pani Bożenie Kędziak
Inspektorowi Wydziału Oświaty, 

Kultury, Promocji i Spraw Społecznych
 Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

5 kwietnia br. w parku przy ulicy Kilińskiego w Łasku odbyła się 
uroczystość otwarcia „Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą 
poprowadzili: ks. kan. ppłk Krzysztof Majsterek - proboszcz parafii 
wojskowej w Łasku oraz ks. ppor. Jacek Syjud - kapelan Wojewódz-
kiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi. Następnie podczas 
głównych uroczystości w parku przy ul. Kilińskiego, po złożonym mel-
dunku komendantowi wojewódzkiemu policji w Łodzi insp. Andrze-
jowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości, nastąpiło wciągnięcie 
flagi na maszt oraz przywitanie przybyłych gości przez komendanta 
powiatowego policji w Łasku oraz przemówienia okolicznościowe. 
Lektor odczytał listy, które przesłali minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziński oraz komendant główny policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Wśród zaproszonych gości, którzy 
zabrali głos, był senator RP Maciej Łuczak, wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego Robert Baryła, przedstawiciele władz samorządowych 
ziemi łaskiej na czele ze starostą powiatu łaskiego Piotrem Wołoszem 
oraz burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem, kierownik Oddzia-
łu Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkie-
go Urzędu Wojewódzkiego Rafał Jaksa, szefowie zaprzyjaźnionych 
służb mundurowych, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Poli-
cyjna 1939 roku” na czele z prezesem Stowarzyszenia Jarosławem Ol-
brychowskim, przedstawiciele instytucji współpracujących z policją, 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu łaskiego, kadra 
kierownicza, policjanci i pracownicy policji garnizonu łódzkiego oraz 
młodzież szkolna i harcerze.

Uroczystego otwarcia „Alei Dębów Pamięci” dokonał komendant 
wojewódzki policji insp. A. Łapiński wraz ze starostą łaskim, burmi-
strzem, komendantem powiatowym i prezesem Stowarzyszenia „Ro-

uroczyste otWarcie „alei dębóW pamięci”
W ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” uhonorowano pamięć dwunastu ofiar zbrodni katyńskiej 
związanych z ziemią łaską. Uroczystość otwarcia „Alei Dębów Pamięci” zorganizowana została z inicjatywy komendanta powiatowego 
policji w Łasku mł. insp. Piotra Bielewskiego, przy wsparciu burmistrza Łasku, starosty łaskiego oraz prezesa Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 roku”, pod patronatem komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. Wzięli  
w niej udział między innymi policjanci, zaprzyjaźnione służby mundurowe, a także przedstawiciele duchowieństwa, władz 
państwowych, wojewódzkich i samorządowych, uczniowie szkół oraz mieszkańcy powiatu. Przy pamiątkowej płycie otwierającej 
„Aleję Dębów Pamięci” złożono kwiaty, a przy każdym dębie upamiętniającym bohaterów zapłonęły znicze.
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zdaniem burmistrza
Minął pierwszy tydzień bezterminowego strajku nauczycieli organizowanego  
przez ZNP. W gm. Łask wszystkie egzaminy zostały przeprowadzone bez 
zakłóceń – z czego bardzo się cieszę, gdyż uczeń w szkole jest najważniejszy, 
o czym niektórzy zdają się zapominać. 

Za zaistniałą sytuację przepraszam 
uczniów, którzy byli narażeni na stresy. Dzię-
kuję rodzicom wykazującym cierpliwość i nie-
kierującym dzieci do przedszkoli i szkół, gdyż 
byłby problem z zapewnieniem im bezpieczeń-
stwa. Dziękuję nauczycielom, którzy nie pod-
jęli strajku, a także tym, którzy zrezygnowali 
z podjętego strajku, gdyż troska o bezpieczeń-
stwo dzieci i uczniów była dla nich najważniej-
sza. Dziękuję emerytowanym nauczycielom, 
którzy sami się zgłosili do prowadzenia egza-
minów i urzędnikom posiadającym stosowne 
uprawnienia, za pracę w czasie egzaminów.

CO Z SYSTEMEM OŚWIATY

Każdy, kto myśli poważnie o polskim sys-
temie oświaty, godzi się z koniecznością jej 
kompleksowej reformy. Coś chyba jest nie tak, 
skoro dziś normą stały się korepetycje, na co 
wielu rodziców narzeka. W ostatniej Wspólno-
cie (piśmie samorządowym) z dn. 6. kwietnia br. 
jej redaktor naczelny Janusz Król napisał Usta-
wa za ustawą, rozporządzenie za rozporządze-
niem, coraz bardziej ograniczają wpływ samo-
rządów na funkcjonowanie placówek oświa-
towych. Dalej autor wylicza te ograniczenia  
wg zasady - decyzje rząd, odpowiedzialność 
samorząd. Autor podkreśla, że i rodzice nie 
mają wpływu na funkcjonowanie oświaty, co 
jest skandalem. Ostro ocenia działania ZNP - 
pisze tak: Ostatnia akcja ZNP, którego prezes 
groził nawet zablokowaniem promocji uczniów, 
jeśli rząd nie spełni postulatów ZNP, jest obrzy-
dliwym szantażem struktur państwa i rodziców 
z wykorzystaniem dzieci.

ALEJA DĘBÓW PAMIĘCI 

W ramach akcji Katyń 1940 Pamiętamy 
5 kwietnia br. dokonano uroczystego odda-

nia alei 12 dębów w Łasku. Każdy z dębów 
symbolizuje jednego policjanta służącego na 
ziemi łaskiej przed II wojną światową, a za-
mordowanego przez sowietów strzałem w tył 
głowy. Obelisk oraz tablice przy każdym 
dębie wykonał nieodpłatnie niezastąpiony  
Pan Daniel Błoński z Bachorzyna. Obecni na 
uroczystości jej poziomem byli zachwyceni. 
Zarówno komendant wojewódzki policji insp. 
Andrzej Łapiński, jak i komendant powiato-
wy mł. insp. Piotr Bielewski otrzymali wiele 
gratulacji.

Ja mam ogromną satysfakcję z miejsca 
lokalizacji alei. Któż mógłby zakładać 10 lat 
temu, że na tym skrajnie paskudnym nie tyl-
ko w gminie, ale pewnie i w powiecie miejscu, 
dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników 
gminy powstanie skatepark, spacerowe alejki, 
siłownia na powietrzu, a obecnie pamiątko-
wa aleja dębów. To także dowód, jak zmienia 
się nasza gmina. Po drugiej stronie pagórka,  
od strony Łętkowa powstaje największy kuba-
turowo (4 – 5 m głębokości) na terenie naszej 
gminy zbiornik wodny.

DOPŁATY DO CEN WODY

Realizując zobowiązania wyborcze, jesz-
cze w listopadzie ub. roku poleciłem zarządo-
wi MPWiK przygotowanie dokumentów nie-
zbędnych do wprowadzenia systemu dopłat do 
wody i ścieków.

Aby wyeliminować wątpliwości, posłużę 
się cytatami z prowadzonej korespondencji. 
Trzeba było bowiem tak poprowadzić sprawę, 
aby nie powstało jakiekolwiek zagrożenie dla 
wsparcia tego wielkiego (jak na warunki naszej 
gminy) dofinansowania – przypomnę wartość 
całego zadania to ponad 67 mln zł.

Pismem z dnia 6 lutego 2019 Zarząd 
MPWiK informował mnie, iż w dniu 14 li-

stopada 2018 r. po odbytej rozmowie z koor-
dynatorem projektu „Modernizacja oczysz-
czalni ścieków oraz rozbudowa i moderni-
zacja kanalizacji na terenie gminy Łask” 
z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie otrzymaliśmy wiadomość e-mail/…/. 
Fakt nieprzekroczenia kryterium dostęp-
ności cenowej (3%) praktycznie wyklucza 
możliwość wprowadzenia dopłat do wody 
i ścieków dla mieszkańców gminy Łask. 
Jednak korespondencja była dalej prowa-
dzona. 21 marca otrzymałem kolejne pismo  
od Zarządu MPWiK. Z uwagi na jego wagę 
pismo przedstawiam niemal w całości: W na-
wiązaniu do korespondencji z dnia 11.03.2019 
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,  
iż w dniu 18.03.2019 r. otrzymał stanowisko 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące 
możliwości wprowadzenia dopłat. Zgodnie 
z pismem realizacja zadania inwestycyjne-
go /.../ dotyczy tylko i wyłącznie działalno-
ści w zakresie gospodarki ściekowej, a co 
się z tym wiąże analiza finansowa trwałości 
projektu zgodnie z zasadą „zanieczyszczają-
cy płaci” dotyczy tylko i wyłącznie działalno-
ści w tym zakresie. W związku z powyższym 
NFOŚiG w Warszawie pozostawia do decyzji 
Beneficjenta wprowadzenia dopłat do taryf 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wobec wyeliminowania jakiegokolwiek 
zagrożenia dla dofinansowania realizowanego 
kosztownego zadania, na najbliższą sesję RM 
przedstawię projekt uchwały o zastosowaniu 
dopłat do cen wody.

14 kwietnia 2019 r.   
Gabriel Szkudlarek

Sprzątanie odbyło się w sobotę, 13 kwietnia, aura nas nie roz-
pieszczała, ponieważ wiał wiatr i padał śnieg, lecz nie zniechęciło 
to tych, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo. Wielkie podzię-
kowania dla naszej młodzieży, która się zaangażowała, choć mogła 
odpoczywać po egzaminach gimnazjalnych i przed egzaminem ósmo-
klasisty. Młodzi zjawili się punktualnie, zabierając potrzebne worki 
i rękawice.

Na zakończenie sprzątania mieszkańcy chcieli zorganizować 
ognisko, lecz warunki pogodowe na to nie pozwoliły, postanowiono 
zatem odłożyć to na pogodny dzień po świętach.

DR

W czynie spoŁecznym
Mieszkańcy wsi Wola Stryjewska postanowili zrobić przedświąteczne porządki, zbierając zalegające w przydrożnych rowach szkło i plastiki. 
Największe ilości śmieci zalegały w rowach przy niezabudowanej części drogi, co może wskazywać, że śmieci zostawiają nie tylko nasi 
mieszkańcy, dlatego apelujemy do wszystkich, którzy jadą przez naszą wieś - uszanujcie naszą pracę i nie zostawiajcie po sobie wizytówek. 
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26 maja Wybory 
do parlamentu 
europejskiego

SESJE – Rada Miejska w Łasku obrado-
wać będzie 15 maja br. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego. Będzie to sesja ab-
solutoryjna, podczas której po raz pierwszy 
przedstawiony zostanie raport o stanie gminy 
Łask. Z kolei Rada Powiatu Łaskiego prawdo-
podobnie również obradować będzie w maju 
br., ale w chwili zamykania numeru „Panora-
my” nie znaliśmy jeszcze terminu sesji. Ostat-
nia sesja Rady Powiatu odbyła się 18 bm.

DŁUGOLETNIA NAUCZYCIELKA 
Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach Maria Anto-
szewska obchodziła 95 urodziny. „Panorama” 
przyłącza się do gratulacji i najlepszych ży-
czeń!

STARY SZPITAL sprzedany przez łaskie 
Starostwo Powiatowe - cena wywoławcza wy-
niosła 540 tys. zł, na 30 bm. zaplanowano pod-
pisanie aktu notarialnego. Nabywca prawdopo-
dobnie rozważa różne sposoby wykorzystania 
tego leciwego budynku.

REWITALIZACJA coraz bliżej – Urząd 
Miejski w Łasku ogłosił przetarg na zaprojek-
towanie i wykonanie rewitalizacji budynku 
przy pl. 11 Listopada 1 i wykonanie dokumen-
tacji projektowej sąsiedniej kamienicy przy  
ul. Warszawskiej 2. Wraz z rewaloryzacją mu-
rów planowana jest modernizacja wspólnego 
dla obu kamienic podwórka.

KOLUMNA – zakończono budowę sieci 
kanalizacyjnej w południowej części tej dziel-
nicy Łasku. Należy mieć nadzieję, że miesz-
kańcy wykorzystają szansę i podłączą swoje 
domostwa do tej sieci, co wreszcie zaowocu-
je likwidacją kolejnych szamb i bomby eko-
logicznej od kilkudziesięciu lat „tykającej” 
w Kolumnie.

DRZEWA w zielonej Kolumnie – mamy 
satysfakcję, bo już wiele lat temu apelowali-
śmy o zachowanie charakteru dawnej Kolum-
ny i sadzenie nowych drzew. Ostatnio, jak do-
niosły media, posadzono 5 tys. młodych drzew. 
Gdyby tak jeszcze zadbano, by w tej zielonej 
dzielnicy nie wyrastały niczym grzyby po 
deszczu domy nie mające nic wspólnego z let-
niskowym charakterem Kolumny.

O ŁASKU I F-16 na Festiwalu Nauki 
w Dąbrowie Górniczej (25-31 marca br.) – jed-
nym z prelegentów był doskonale znany w gro-
dzie nad Grabią d-ca 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz Nowak, 
który mówił m.in. o roli i zadaniach jednostek 
sił powietrznych RP eksploatujących F-16.

PLANTACJE rzepaku zagrożone – jak 
alarmuje wojewódzki inspektor ochrony ro-
ślin i nasiennictwa w Łodzi pojawił się bardzo 
groźny dla upraw chrząszcz chowacz cztero-
zębny. Niszczy on plony i sprzyja rozwojo-
wi szkodliwych grzybów. Inspektor ochrony  
roślin apeluje o zwalczanie szkodnika.

AURA w kwietniu była typowa dla tego 
miesiąca – mieliśmy nocne przymrozki, opa-
dy śniegu i temperatury plusowe powyżej  
20 stopni. Jedno jest pewne – wiosna już na-
deszła!

W Polsce głosowanie odbędzie się 
w niedzielę – 26 maja w godz. 7–21. Będą 
to czwarte wybory do Parlamentu Europej-
skiego od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r. Zgodnie z postano-
wieniem prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 25 lutego 2019 r. wybierzemy 
w nich 52 posłów. Jest to 5. pod względem 
liczebności reprezentacja w PE. Jeśli Wielka 
Brytania pozostanie w UE, wówczas będzie-
my mieć w PE 51 przedstawicieli (1 wybra-
ny poseł nie obejmie swojego mandatu od 
początku kadencji).

Prawa wyborcze przysługują wszyst-
kim obywatelom polskim, a także obywa-
telom innych państw członkowskich stale 
zamieszkujących w Polsce, ujętym w stałym 
rejestrze wyborców. Dla przeprowadzenia 
tych wyborów Polska podzielona jest na 13 
okręgów wyborczych, a ilość mandatów dla 
poszczególnych okręgów nie jest z góry za-
gwarantowana. Duży wpływ na to, czy w da-
nym okręgu zostaną wybrani eurodeputowa-
ni ma frekwencja. Przy niskiej frekwencji 
w danym okręgu oraz odpowiednim rozkła-
dzie głosów na poszczególne listy wyborcze, 
w danym okręgu może nie zostać wybrany 
żaden deputowany. Dlatego tak ważne jest 
abyśmy uczestniczyli w tych wyborach i po-
pierali kandydatów z okręgu nr 6 obejmują-
cego całe województwo łódzkie. 

Nieodłącznym elementem umożliwiają-
cym przystąpienie do wyborów jest ukończe-
nie w dniu 26 maja br. 18 roku życia i oka-
zanie obwodowej komisji wyborczej doku-
mentu potwierdzającego tożsamość. W zde-
cydowanej większości głosować będziemy 
osobiście, ale możliwe jest także głosowanie 
korespondencyjne (dla wyborców niepełno-
sprawnych o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności), jak i za po-
mocą upoważnionego pełnomocnika (także 
dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukoń-
czyli 75 rok życia). Dla wszystkich wybor-

Europarlament to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. 
Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. W marcu ubiegłego roku Rada 
Parlamentu ustaliła, że okres wyborczy do IX kadencji Parlamentu Europejskiego 
przypadnie między 23 a 26 maja 2019 r. Ponieważ na specjalnym szczycie UE  
10 kwietnia br. postanowiono o opóźnieniu brexitu do 31 października, ale pod warunkiem 
przeprowadzenia przez Brytyjczyków głosowania do PE (jeśli tak by się nie stało, Wielka 
Brytania opuści UE 1 czerwca), wybory mogą odbyć się jednak w 28, a nie 27 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Brytyjczycy prawdopodobnie pójdą do urn 23 maja. 

ców istnieje możliwość głosowania poza 
miejscowością swojego zamieszkania na 
podstawie zaświadczenia o prawie do głoso-
wania, które musimy pobrać z urzędu gminy, 
w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru 
wyborców. Kalendarz wyborczy przewiduje 
terminy na wszystkie czynności wyborcze, 
które wykonywane są w godzinach pracy 
urzędów, i tak: 
- do 11 maja należy zgłosić Komisarzowi 
Wyborczemu w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 
budynek „D”, II piętro, zamiar głosowania 
korespondencyjnego
- do 17 maja przyjmujemy w Urzędzie Miej-
skim w Łasku (pok. 37) wnioski o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania 
poza swoim miejscem zamieszkania można po-
bierać na bieżąco, najpóźniej do dnia 24 maja.

Wyborcy stale zamieszkujący na terenie 
naszej gminy, jak i przebywający tu czaso-
wo, mają także możliwość dopisania się do 
spisu w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania. Wnioski w tej sprawie należy 
składać od 6 do 21 maja.

Dla obsługi wyborców w gminie Łask 
będzie przygotowanych 18 obwodowych ko-
misji wyborczych, mających siedzibę w tych 
samych lokalach, co w jesiennych wyborach 
samorządowych. Szczegółowa informacja 
o siedzibach komisji, obsługiwanym przez 
nie obszarze gminy – na str. 6 „PŁ”.

W Urzędzie Miejskim w Łasku wszel-
kich informacji dot. spisu wyborców, za-
świadczeń o prawie do głosowania udzie-
lamy pod nr tel. 43 676 83 12, w sprawie 
pełnomocnictwa do głosowania i głosowa-
nia korespondencyjnego – tel. 43 676 83 37 
lub osobiście. Zapraszamy także na stronę  
http://www.bip.lask.pl gdzie w zakładce 
Wybory i Referenda zamieszczamy bieżące  
informacje dot. Wyborów do Parlamentu  
Europejskiego 2019. 

Beata Mielczarek 
sekretarz gminy 
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) burmistrz Łasku podaje do wiadomości wyborców 
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej, egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu 
do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, powinien zostać zgło-
szony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 11 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności  
do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do burmistrza Łasku najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Bliższe informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku w pok. nr 12 lub pod nr tel. 43 676 83 12, a w sprawie 

głosowania korespondencyjnego oraz pełnomocnictwa do głosowania - w pok. nr 37 lub pod nr tel. 43 676 83 37.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7 do godz. 21. 
              burmistrz Łasku
               /-/ Gabriel Szkudlarek

O B W I E S Z C Z E N I E
burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2019 roku

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

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

Publiczne Gimnazjum nr 1 
ul. Gabriela Narutowicza 28, 98-100 Łask 

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

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

3 
 

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

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

4 
 

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

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

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

Publiczne Gimnazjum nr 2 
ul. Inki-Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask 

(wejście od ul. Stefana Batorego 31)  

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

Publiczne Gimnazjum nr 2 
ul. Inki-Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask 

(wejście główne od ul. Inki-Danuty Siedzikówny) 

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

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

8 
 

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

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

9 
 

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

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

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

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

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

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

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

ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask 

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

Bałucz 32, 98-100 Łask 

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

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
we Wrzeszczewicach,  

Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask 

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

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

18  Budynek Centrum Dializa Sp. z o. o. Szpital w Łasku Centrum Dializa Sp. z o. o. Szpital w Łasku 
ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask 
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Liczymy, że tak jak w poprzednich latach obchody uświetni obec-
ność znacznego grona absolwentów. Cieszy nas, że wśród nich jest wie-
lu, którzy odnieśli sukcesy na polu zawodowym i osobistym. Z pewno-
ścią do ich grona dołączą tegoroczni absolwenci. 

Sędziejowicka młodzież od wielu lat odnosi znaczące sukcesy 
w prestiżowych konkursach i olimpiadach, np. Konkursie Wiedzy 
o BHP w Rolnictwie, Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie 
Środowiska, Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej czy Olimpiadzie Wie-
dzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym. Do sukcesów naszych 
uczniów należy zaliczyć m.in. I miejsce Damiana Brożyny w fina-

95 lat dobrej tradycji
Chociaż obchody jubileuszu 95-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego  
w Sędziejowicach oraz IX Zjazd Absolwentów zaplanowano na 21 września 2019 roku, 
społeczność szkolna już dziś przygotowuje się do tej ważnej uroczystości. Tak długa 
tradycja przecież zobowiązuje.

8

8

12 maja br. odbędzie się XIV edycja Wo-
jewódzkiego Biegu Pamięci św. Jana Pawła II. 
W tym roku obchodzimy XIV rocznicę śmier-
ci papieża Polaka, który jest również Honoro-
wym Obywatelem Łasku.

Ta sportowa forma pamięci o papieżu Polaku 
od kilku lat cieszy się sporą popularnością wśród 
mieszkańców nie tylko naszego powiatu. Wyda-
rzenie skutecznie wpisało się w świadomość lo-
kalnej społeczności, a lista startowa uczestników 
z roku na rok staje się coraz dłuższa. 

Zgłoszenia przyjmujemy w Starostwie Po-
wiatowym w Łasku, pokój nr 23, oraz drogą 
elektroniczną na adres e-mail: promocja2@
lask.com.pl i na stronie www.rajsportactive.pl/
zapisy

Rafał Szymczyk 

bieg pamięci śW. jana paWŁa ii
Powiat łaski nieprzerwanie od 2006 roku, we współpracy z burmistrzem Łasku i wójtami gmin z terenu powiatu łaskiego, 
organizuje Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W 2019 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje 
następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym.

Procedury i szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać 
w siedzibie PCPR w Łasku. Wnioski można pobrać bezpośrednio w sie-
dzibie Centrum w Łasku, ul. 9 Maja 33, tel. 43 675 37 49 lub ze strony 
internetowej www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

aktyWny samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje,  
że powiat łaski przystąpił do realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” w 2019 roku. Celem głównym programu 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjenta pomocy w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mogą zakładać konta 
od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. 

Absolwenci przeglądają ofertę szkół i wybierają oddziały, do których 
chcą kandydować.

Należy wydrukować jedno podanie, dać do podpisu rodzicom (opie-
kunom prawnym) i zanieść je do szkoły ponadpodstawowej/ponadgim-
nazjalnej pierwszego wyboru. Należy to zrobić do 25 czerwca 2019 r.  
do godziny 12.

Można wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech 
szkołach. 

Absolwent szkoły podstawowej/gimnazjum zanosi kopię świadec-
twa, wyniku egzaminu oraz informacje o osiągnięciach do szkoły pierw-
szego wyboru! Należy to zrobić od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 
2019 r. do godziny 12.

W dniu 16 lipca br. do godz. 12 szkoła, do której uczeń został zakwa-
lifikowany, opublikuje wyniki.

elektroniczny 
nabór do szkóŁ
W roku szkolnym 2019/2020 wzorem lat ubiegłych powiat 
łaski uruchamia procedurę elektronicznego naboru do szkół 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. 

le wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz I miejsce Filipa 
Krawczyka w finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o BHP w Rol-
nictwie.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSR w Sędziejowicach wy-
różnili się także postawą sportową, czym przysporzyli wiele radości ca-
łej społeczności szkolnej. Do sukcesów sportowych należy zaliczyć zdo-
bycie pierwszych miejsc w zawodach powiatowych - uczeń Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych Konrad Kin – I miejsce w biegach 
przełajowych, drużyna chłopców – I miejsce w piłce ręcznej oraz I miej-
sce w piłce koszykowej.
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Nasza młodzież angażuje się także w działalność społeczną i chary-
tatywną, co jest dostrzegane nie tylko lokalnie. Co roku nasi uczniowie 
oddają honorowo krew, ratując w ten sposób ludzkie życie. Uczestniczą 
również w akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku młodzież pomogła 
panu Jarosławowi. Udało się spełnić wszystkie jego prośby. Cieszymy 
się, że nasi wychowankowie są empatyczni i potrafią dzielić się z innymi 
ludźmi.

Nasza szkoła znana jest w powiecie i regionie z kontaktów europej-
skich. Od wielu lat uczestniczymy w programach unijnych: Leonardo da 
Vinci i Erasmus+, dzięki którym uczniowie odbywają praktyki w Bułga-
rii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Portugalii. W przyszłym 
roku w ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie znów wyjadą do 
Włoch, tym razem do Turynu. Warto podkreślić, że każdy z uczestników 
uzyska Europass, czyli dokument potwierdzający kwalifikacje zawodo-
we honorowane we wszystkich krajach europejskich.

Jesteśmy jedyną szkołą w regionie zapewniającą uczniom możliwość 
odbywania stażu za granicą. Dzięki szkoleniom zawodowym w krajach 
Unii Europejskiej nasza młodzież zdobywa dodatkowe umiejętności 
zawodowe i ma łatwiejszy start na europejskim rynku pracy. Wyjazdy  
są też doskonałą okazją do tak ważnych w tych czasach treningów języ-
kowych.

Dzięki staraniom nauczycieli przedmiotów zawodowych, w mar-
cu bieżącego roku uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych uczestniczyli w kursie kelnerskim pierwszego stopnia, który 
przeprowadził Jan Jakimowicz - oficjalny rekordzista Polski w ilości 
trzymanych w jednej dłoni kieliszków do wina (jego rekord to 47 kie-
liszków). Ukończenie kursu podnosi kwalifikacje zawodowe i zwięk-
sza szansę na uzyskanie pracy w restauracjach wyższych kategorii. 
Nasi kursanci, pod czujnym okiem profesjonalisty Jana Jakimowicza, 
zaprezentowali na Dniach Otwartych 27 marca 2019 r. pokaz obsłu-
gi synchronicznej oraz otwierali butelkę wina musującego metodą  
sabrage, czyli szablą. 

 Dobra współpraca i wyjątkowa atmosfera panująca wśród nauczy-
cieli i uczniów od zawsze jednoczyła społeczność ZSR w Sędziejowi-
cach. Świadczą o tym częste spotkania absolwentów. Młodzież z po-
szczególnych roczników co roku przybywa w mury szkoły, organizując 
zjazdy i spotkania.

 W sobotę, 11 maja br., w naszej szkole odbędzie się już dziesiąta 
edycja Memoriału Wojciecha Kabzy - turnieju w piłce siatkowej organi-

zowanego od 2010 roku dla upamiętnienia postaci zasłużonego dyrekto-
ra szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w Memoriale.

Wojciech Kabza był człowiekiem niezwykle cenionym w środowi-
sku sportowym i oświatowym. Za Jego czasów młodzież uzyskiwała 
najwyższe wyniki w sporcie i nauce. Wybudował nowy budynek szko-
ły, stadion sportowy, budynek mieszkalny dla nauczycieli i największą 
w regionie salę sportową z internatem. Był też twórcą szkolnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie” oraz założycielem i wieloletnim pre-
zesem klubu sportowego „Bizon”. Zmarł w 2008 roku w wieku 69 lat. 

Nawiązując do wspomnianych już obchodów 95–lecia szkoły, dyrek-
tor Paweł Kałuda w imieniu całej społeczności szkolnej zaprasza absol-
wentów, którzy opuścili mury Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysła-
wa Grabskiego w Sędziejowicach w latach 1924 – 2019 oraz wszystkie 
zainteresowane osoby do uczestnictwa w tej uroczystości. Nasza szkoła 
jest otwarta dla każdego.

Na zakończenie chcielibyśmy zaprosić uczniów kończących gimna-
zjum i szkołę podstawową do podjęcia nauki w naszej szkole w roku 
szkolnym 2019/20.

Nasze kierunki to: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 
Technikum Rolnicze, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum 
Agrobiznesu oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mechanik – operator 
pojazdów i maszyn rolniczych i kucharz). Podkreślić należy, że dzięki 
wysokim kwalifikacjom i zaangażowaniu naszych nauczycieli uzyskuje-
my wysoką zdawalność egzaminów zawodowych.

Naszym dodatkowym atutem są kwalifikacyjne kursy zawodowe,  
na które uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać w systemie week-
endowym, zdobywając w ten sposób dwa zawody w toku kształcenia. 
Takiej możliwości nie daje żadna inna szkoła w okolicy!

Uczniom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie 
w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły.

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze szczegółami oferty, zapra-
szamy do nas codziennie w godz. 8-15 oraz na naszą stronę internetową: 
www.zsrgrabski.pl

Wszelkie informacje można uzyskać także telefonicznie w sekreta-
riacie szkoły pod numerem telefonu 43 677 10 04.

    dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Rolniczych 

im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach

95 lat dobrej tradycji

elektroniczny nabór do szkóŁ
Jeśli absolwent chce uczęszczać do technikum bądź szkoły bran-

żowej I stopnia, szkoła ta w dniach od 18 lipca br. wyda skierowania  
na badania lekarskie.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której uczeń zo-
stał zakwalifikowany, dostarcza do tej szkoły oryginał świadectwa ukoń-
czenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginał zaświadczenia 

o wynikach egzaminu, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe - także zaświadczenie lekarskie. Uczeń powinien to zrobić  
w dniach 16-24 lipca 2019 r. do godziny 12.

Małgorzata Mysur 
naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska 



gospodynie podsumoWaŁy 
ostatni rok

gaz coraz bliżej

kwiecień 2019 r.

Przedstawiciel PGNiG przedstawił pierwszy etap planu zgazyfiko-
wania wsi Buczek oraz Czestków. Wstępny termin gazyfikacji naszej 
gminy to kwiecień 2020 roku (ze względu na podpisane umowy z gminą 
Buczek, jak i również z indywidualnymi mieszkańcami).

Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski wraz z radnymi oraz sołtysami spotkał  
się z kierownikiem PGNiG w sprawie gazyfikacji  gminy Buczek. Nitka gazowa 
z gminy Łask do gminy Zelów przez gminę Buczek już została uruchomiona 
jesienią ubiegłego roku.

Miło nam poinformować, że gmina Buczek będzie drugą gminą 
w powiecie łaskim, gdzie popłynie gaz ziemny, jak również mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z dofinansowania z budżetu gminy do każdej in-
stalacji w wysokości 3 tys. zł.

Po przeprowadzonych odbiorach zostało uruchomione targowisko 
„Mój Rynek” w Buczku. W pobliżu budynku Urzędu Gminy Buczek 
w centralnym punkcie rynku została wybudowana 4,5-metrowa tężnia 
solankowej w kształcie truskawki. W Buczku – „truskawkowej gminie” 
kształt tężni nie powinien nikogo dziwić.

Na wybudowanym targowisku będą funkcjonować dwa stałe budyn-
ki wyposażone w media (wodę, energię pochodząca z fotowoltaiki) oraz 
zadaszone, oświetlone stoiska targowe przeznaczone na sprzedaż lokal-
nych produktów. 

W centrum Buczku powstał kolejny obiekt, który w ciekawy sposób 
wypełnia przestrzeń publiczną w połączniu z  budynkami Urzędu Gmi-
ny i przede wszystkim będzie służył mieszkańcom gminy, jak również 
wszystkim przejezdnym gościom.

(GB)

tężnia solankoWa 
W centrum buczku
Inwestycja za ponad 2 mln zł jest współfinansowana z funduszy 
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 kwotą ponad 670 tys. zł. Środki unijne 
na rewitalizację targowisk lub obiektów budowlanych będą 
promować lokalne produkty.

Wśród gości byli m.in.: wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, pre-
zes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anna Doliwa, sekretarz gminy 
Buczek Zenona Romankiewicz, sołtys sołectwa Bachorzyn Mieczysław 
Grabarz. W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności SGW w Ba-
chorzynie przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk. 

Rok 2018 na rachunku oszczędnościowym Stowarzyszenia został 
zamknięty saldem dodatnim – 5096,94 zł. Walne Zebranie przyjęło spra-
wozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2018 r., 
udzieliło absolutorium Zarządowi. Podczas zebrania przeprowadzono 
również wybory władz Stowarzyszenia na nową kadencję 2019 - 2022. 

Dziewiąty rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym. 
Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny suk-
ces bardzo aktywnie pracowały, będąc jednocześnie wspierane w swojej 
działalności przez panów z Bachorzyna. Słowa podziękowania za otrzy-
maną pomoc, jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2018 roku, Zarząd kieruje 
do: Bronisława Węglewskiego - wójta gminy Buczek, Anny Doliwy - pre-
zes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, Jolanty Nietupskiej - dyrektor 
GOKiS w Buczku, Daniela Błońskiego z firmy kamieniarskiej w Bacho-
rzynie, Błażeja i Andrzeja Taborowskich z drukarni TAGRAF w Bacho-
rzynie, Krzysztofa Tomczyka - market TOM-KOR w Buczku, Mariusza 
Kowalczyka radnego gminy, Mieczysława Grabarza - sołtysa sołectwa Ba-
chorzyn, Doroty Krysiak i Grażyny Jedryki - pracownic Urzędu Gminy, 
Krzysztofa Kołasińskiego z firmy transportowej w Bachorzynie oraz pań-
stwa Anny i Szczepana Pawlickich, Henryka i Rafała Zelmozer, Marcina 
Lipińskiego, Jacka Goździewicza i Józefa Malinowskiego. 

W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim 
członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczaso-
wą działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów sta-
tutowych Stowarzyszenia.

(KB)

23 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło  
się IX Walne Zgromadzenie Członków (Sprawozdawczo-
Wyborcze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 
(za 2018 rok).



zbiórka odpadóW 
WielkogabarytoWych

kwiecień 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy gminy Buczek, Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. Strach uprzejmie informuje, że w dniach 
29-31.05.2019 r. od godziny 6 na terenie gminy Buczek odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli 
prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

Zwycięzcą tegorocznego dyktanda został Jarosław Jurkowski, któ-
ry tekst napisał bezbłędnie. Drugie miejsce z dwoma błędami zajęła 
Katarzyna Malinowska, a trzecie z trzema błędami – Joanna Hawełek. 
Gratulacje wszystkim uczestnikom złożył wójt gminy Buczek. Nagro-
dy dla tegorocznych zwycięzców ufundowane zostały przez BroWęg 
Wielobranżowe Gospodarstwo Rolne, którego właścicielami są Dominik 
i Bronisław Węglewscy.

Tekst przysporzył trudności wielu piszącym, ale ważne było również 
spotkanie naszych czytelników i miłośników. W oczekiwaniu na wyniki 
uczestnicy i goście mieli przyjemność wysłuchać poetyckiego recitalu 
Andrzeja Wawrzyniaka ze Zduńskiej Woli, któremu towarzyszył syn Da-
riusz Wawrzyniak. 

Biblioteka dziękuje wszystkim uczestnikom oraz paniom sprawdza-
jącym tekst, a mianowicie Agnieszce Badowskiej, Danucie Klemczak 
i Beacie Magdziak.
A teraz można się sprawdzić:

Gotowy był na nadchodzące wyzwania. Niezadługo okaże się, czy 
w ogóle ma talent. Zmełł w ustach ostatni kawałek pizzy, a myśli w jego 
głowie przelatywały niczym Pegaz i tworzyły esy-floresy, bohomazy i nie-
ujarzmiony chaos. Wiedział, że znikądinąd nie może oczekiwać pomo-
cy. Wierzył, że w dwójnasób opłacą się jego tyludniowe przygotowania. 
Zdroworozsądkowo myśląc, powinien spróbować swoich sił w solfeżu 
u organmistrza, bo przecież nie ćwiczył od Sasa do Lasa. Jednakże ha-
banera była jego miłością. Odrodził się jak Feniks z popiołów. Pierwsze 
kroki wykonywał pośród ukwieconych rattanowych (ratanowych) trejaży, 

dyktando 2019 W bibliotece
Już po raz dziesiąty biblioteka gminna w Buczku zorganizowała dyktando dla dorosłych. 24 marca br. do napisania 
kolejnego tekstu zasiadło 39 osób. Najstarszy uczestnik miał 73 lata, a najmłodszy 18 i kilka dni. Większość uczestników  
to mieszkańcy gminy, ale dotarli również miłośnicy ortografii ze Śląska i Opolszczyzny.

na których często siadały kolorowe górówki. Potem przyszedł czas na 
półzwroty i ćwierćobroty. Przygotowanie pokazu na łapu-capu wniwecz 
by obróciło jego marzenia o glorii i sławie, więc cosobotnie męczące 
treningi uznawał za nie zanadto wygórowane. W głowie rozbrzmiewały 
mu słowa: - Niechby tylko nie wygrał! Jego konkurent to dość żwawe 
chuchro. Wciąż humorzasty, lecz chwacki. Nieszczęśnikowi zarzucano 
bylejakość. Nie wzbudzał w nim bezbrzeżnego przerażenia, lecz półtuzin 
dobrych rad nie puszczał mimo uszu. Niechże w końcu odniesie zwycię-
stwo, nawet pyrrusowe i odpocznie na ponadprzeciętnym berżerze”.

29.05.2019 r.
Buczek - wszystkie ulice, Bachorzyn

30.05.2019 r.
Józefatów, Petronelów, Kowalew, Luciejów, Sycanów, Dąbrowa,  
Dąbrówka, Czestków A, Czestków B, Czestków F

31.05.2019 r.
Wola Buczkowska, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Wilkowyja,  
Czestków - Osiedle, Wola Bachorska, Czarny Las, Malenia, Strupiny, 
Sowińce, Grzeszyn, Gucin.

W ramach wystawki odbierane będą:
-  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (np. elementy mebli, meble tapice-

rowane, dywany, wykładziny, okna)
- 20 01 40 Metale (złom metalowy)
-  20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizo-

ry, monitory, komputery-kompletne)
-  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki,  

odkurzacze, drukarki, radia itp.)
-  16 01 03 Zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych  

do 4 sztuk)
-  20 01 23* Urządzenia zawierające freony (np. lodówki, zamrażalki, 

chłodziarki, klimatyzatory)

- 20 01 33* Baterie i akumulatory
- 20 01 10 Odzież
- 20 01 11 Tekstylia

Chemikalia:
- 20 01 13* Rozpuszczalnik 
- 20 01 14* Kwasy opakowania
- 20 01 15* Alkalia opakowania
-  20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności (bardzo tok-

syczne np. herbicydy, insektycydy)
-  20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające niebezpieczne substancje
-  20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje
 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbie-
rane:
-  odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
- szkło poza stolarką okienną,
- odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA!
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godzi-

ny 6 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samo-
chody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. 
Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem tel. 510 220 376.
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Obecny na zebraniach sołeckich wójt gminy Buczek Bronisław Wę-
glewski przedstawiał plany inwestycyjne gminy, omawiał sprawy gospo-
darki komunalnej, odpowiadał na pytania zebranych, odnosząc się często 
do problemów mieszkańców poszczególnych sołectw. 

Choć funkcja sołtysa nawiązuje do czasów staropolskich i ma cią-
głość historyczną, urząd ten powstał wraz z wprowadzeniem na polskich 
wsiach tzw. prawa niemieckiego (XII-XIV w.), to dziś funkcja sołtysa 
ma całkowicie inne znaczenie niż pierwowzór historyczny. Od 1990 r. 
sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, a sołtys jest jej organem wy-
konawczym. Rada gminy w swoim statucie określa obszar i zakres dzia-
łania sołectwa i jego organów. Zebranie wiejskie jest organem stanowią-
cym, uchwałodawczym i kontrolnym, a doradczym rada sołecka.

Do zadań sołtysa należy:
- wykonywanie zadań z zakresu administracji określonych w ustawach 
szczegółowych
- utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy
- prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki posiadanymi skład-
nikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała 
sołectwu do korzystania
- przestrzeganie trybu obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgod-
nie z wytycznymi skarbnika gminy
- sporządzanie rozliczeń z finansowej działalności sołectwa
- reprezentowanie sołectwa w stosunkach cywilno-prawnych i w spra-
wach publicznych
- wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obo-
wiązujących przepisów.

Sołtys, przy wykonywaniu swoich obowiązków, korzysta z pomocy 
Urzędu Gminy. Sołtys korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funk-
cjonariuszom publicznym.

Sołtysi częstokroć łączą swoje funkcje z obowiązkami i funkcją rad-
nego gminy, co jest dobrym rozwiązaniem, gdyż można na forum rady 
gminy przedstawiać na bieżąco problemy mieszkańców i uczestniczyć 
wraz z władzami samorządowymi w ich rozwiązywaniu.

Wybory soŁeckie zakończone
W gminie Buczek, podobnie jak w innych gminach powiatu łaskiego, zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowi włodarze 
sołectw wsparci głosami członków rady sołeckiej zaplanują wkrótce swoje działania dla społeczności lokalnej na najbliższe 4 lata. 

Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla Pana wój-
ta gminy Buczek Bronisława Węglewskiego za to, że był Pan z Nami, 
gdy Nasza córka Julia Walczak zachorowała na nowotwór w styczniu 
2018 r. Dziękujemy za to, że wspierał nas Pan, dzwoniąc nie tylko do nas  
o czym my będziemy pamiętać długo. Słowa nie powiedzą wszystkie-
go, więc niech wyrazi to słowo: DZIĘKUJEMY! Chcielibyśmy również 
podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Buczek, rodzinie oraz na-
szym serdecznym znajomym, ale też osobom spoza gminy Buczek. 

Serdeczne podziękowania
Grzegorz, Monika, Fabian, Julia Walczak 

podziękoWanie
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W każdym zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów 
Związku OSP RP, gminy i powiatu, obecni  byli włodarze Starostwa 
Powiatowego w Łasku oraz Urzędu Miejskiego w Łasku, radni miej-
scy i powiatowi oraz okoliczni sołtysi, dyrektorzy szkół i przedsta-
wicielki KGW oraz członkowie wspierający.

Wszystkie Zarządy OSP otrzymały absolutorium za 2018 r. 
Ustalono plany pracy na 2019 r.

Dyskutowano o budowie nowej strażnicy w Okupie Małym oraz 
nowym samochodzie bojowym. Wiele radości sprawiło powstanie 
15-osobowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w  Wiewiórczy-
nie, to już druga po Okupie, razem mamy w gminie 27 nowych mło-
dych strażaków.

OSP W GMINIE ŁASK

strażacy z osp podsumoWali rok
W okresie od 2 lutego do 23 marca br. w gminie Łask odbyły się zebrania sprawozdawcze w poszczególnych jednostkach OSP: 
Okup, Wrzeszczewice, Sięganów, Bałucz, Anielin, Wiewiórczyn, Łask, Teodory i Kolumna.

W Teodorach Zarząd pochwalił się olbrzymim pucharem otrzy-
manym za zajęcie I miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych 
zorganizowanych w Zduńskiej Woli. W planie mają reaktywację 
drużyny kobiecej.

W OSP w Łasku wyróżniono zasłużonych członków straży tytu-
łami: Honorowy Prezes - Andrzej Owczarek, Honorowy Naczelnik 
- Sławomir Ziętala, Honorowy Członek - Jerzy Patorski, Włodzi-
mierz Pałuszyński i Zbigniew Witaszczyk. W planie mają organiza-
cję Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz  pozyskanie środków 
na nowy samochód pożarniczy.

Władysław Wajszczyk

Powoli zbliżają się ku końcowi prace projektowe prawie 8-hek-
tarowego zalewu. Prof. Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego, 
dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii po-
twierdza, iż przygotowania weszły w decydującą fazę, a wszystko to 
trwało tak długo, bo reżim hydrologiczny Grabi jest bardzo zmien-
ny. Wcześniejsze długotrwałe badania umożliwią w przyszłości 
unikniecie zanieczyszczenia akwenu, co ma duże znaczenie, jako że 
będzie on elementem przyrody, służąc jednocześnie mieszkańcom.

Zdaniem burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, który zna do-
skonale oczekiwania mieszkańców i przy okazji przeprasza za tak 
długie oczekiwanie, 8-hektarowy akwen na Grabi będzie zbiorni-
kiem innowacyjnym pod wieloma względami. Potwierdza to prof. 
M. Zalewski, mówiąc, iż „Zajączek” będzie podzielony na kilka 
stref: biologiczną, rekreacyjna i edukacyjno-kulturalną, biofiltracyj-
ną. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z wieloma nowatorskimi 
rozwiązaniami.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano 4,4 mln zł 
na wspomniana inwestycję. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano 
do 2021 roku. Być może już niedługo uda się rozpocząć roboty bu-
dowlane, by za trzy lata – jak wierzy G. Szkudlarek – obiekt zaczął 
służyć łaskowianom. Gdyby wreszcie udało się sfinalizować długo 

„zajączek” za trzy lata?
Niektórzy powątpiewają w obietnice władz miejskich Łasku, że za trzy lata powstanie zbiornik wodny na Grabi. Sceptycyzm ten 
wynika z tego, że przygotowywania tej inwestycji trwają już wiele lat, a finału nie widać. „Panorama” niejednokrotnie pisała na 
ten temat, wyjaśniając, iż ta przewlekłość wynika z delikatnej materii. Tak, tak – zalew „Zajączek” to inwestycja związana ze 
środowiskiem i nie dość, że wymaga wielu badań i sporej papierologii związanej z ochroną jej naturalnego otoczenia, to jeszcze 
ambicją gospodarzy gminy jest, by przyszły akwen był naprawdę chlubą gminy nad Grabią.

zapowiadany akwen, mieszkańcy grodu nad Grabią zyskaliby wspa-
niałe miejsce do rekreacji.

(P)
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MODERNIZACJA TARGOWISKA W KOLUMNIE
W ramach inwestycji powstanie 14 stołów handlowych, wiata targo-

wa z instalacją elektryczną oraz toaleta publiczna. Ponadto zostaną wy-
dzielone miejsca parkingowe. Targowisko zostanie wyposażone w odpływ 
wody deszczowej do szczelnego zbiornika na wodę opadową. Dodatkowo 
zaplanowano przebudowę i rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyj-
nej, a także rozbudowę instalacji wodociągowej. Nie zabraknie nowego 
oświetlenia i nasadzeń. Wykonawcą został Zakład Budowlany EKOBU-
DOWA z Sieradza, a wartość prac to 1.398.510 zł. Przewiduje się zakoń-
czenie modernizacji targowiska do końca czerwca br.

PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W WIEWIÓRCZYNIE 
ORAZ DROGI GMINNEJ W BORSZEWICACH

Podpisano dwie umowy z firmą WŁODAN Andrzej Włodarczyk 
Spółka Jawna z Porszewic. W ramach inwestycji mieszkańcy Wie-
wiórczyna mogą liczyć na nową nawierzchnię asfaltową i chodnik 
z kostki betonowej. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie tere-
nu, powstaną zjazdy z tłucznia kamiennego, pobocza gruntowe oraz 
oznakowanie pionowe i poziome. Wartość prac to 485.923,27 zł,  
a wykonawca zobowiązał się wykonać prace do 90 dni od zawarcia 
umowy.

W Borszewicach oprócz nowej nawierzchni wykonane zostaną 
pobocza, zjazdy, odwodnienie (przepusty) oraz oznakowanie. Prace 
wyceniono na 827.000 zł. Wykonawca planuje zakończyć przebudo-
wę drogi w lipcu br.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
WRZESZCZEWICE - KIKI

Na odcinku ok. 1 km powstanie nawierzchnia asfaltowa, prze-
pusty, zjazdy oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Prze-
widziano także odwodnienie terenu oraz montaż oznakowania  
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (odcinek ok. 1,5 km). Wykonawcą 
inwestycji jest firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, a wartość prac 
wyniesie 1.249.574,02 zł. Przewidywany termin zakończenia prze-
budowy to czerwiec br.

inWestycje W gminie Łask
Sezon budowlany w pełni. Gmina Łask podpisuje umowy, a kolejne przetargi są już przygotowywane. Poniżej 
przedstawiamy najnowsze inwestycje.

BUDOWA UL. KWIATOWEJ W OKUPIE MAŁYM
Oprócz jezdni asfaltowej na ul. Kwiatowej pojawią się zjazdy, 

pobocza, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz od-
wodnienie terenu. Prace wykona Zakład Budowlany Henryk Mocny 
z Błaszek. Ich wartość to 960.478,62 zł. Wykonawca deklaruje za-
kończenie inwestycji do końca lipca br.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
WE WRZESZCZEWICACH

Świetlice wiejskie to miejsca spotkań i integracji lokalnych spo-
łeczności. Ich rola jest nie do przecenienia. Już niedługo obiekt we 
Wrzeszczewicach otrzyma drugie życie, a kompleksowy remont 
zmieni go nie do poznania. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wy-
grała firma KRIS – BUD Krzysztof Jóźwik z Dębołęki oferując kwo-
tę 545.483,68 zł. Gmina Łask otrzymała na ten cel dofinansowanie  
z UE w wysokości 64 130 zł. Przewidywany przez wykonawcę ter-
min zakończenia robót to sierpień br. 

MJ

Tak dziś wygląda ryneczek w Kolumnie

Oto sołtysi wybrani na nową kadencję:
1.  Sylwia Szczechowicz – sołectwo Aleksan-

drówek
2. Włodzimierz Galus – sołectwo Anielin
3. Kamila Sowała – sołectwo Bałucz
4. Edyta Jasińska – sołectwo Borszewice
5.  Łukasz Piotrowski – sołectwo Budy Stry-

jewskie
6. Monika Kowalczyk – sołectwo Gorczyn
7. Barbara Gułycz – sołectwo Karszew
8. Wojciech Szanda – sołectwo Kopyść
9. Michał Kwieciński – sołectwo Krzucz
10. Marzena Kot – sołectwo Łopatki
11.  Janusz Malinowski – sołectwo Mauryca

W związku z upływem czteroletniej kadencji pełnienia funkcji przez sołtysów i rady sołeckie, w gminie Łask 
w dniach od 11 stycznia do 4 kwietnia 2019 roku odbyły się, w 31 sołectwach, wyborcze zebrania wiejskie. Wybory 
odbywały się głównie w świetlicach wiejskich i domach ludowych, jak również w szkołach. Większość zebrań 
wiejskich wyborczych rozpoczęło się w drugim terminie. Z reguły zgłaszano dwóch kandydatów na sołtysów, 
kilkakrotnie zgłoszono tylko jednego. W wyniku przeprowadzonych wyborów w 11 sołectwach nastąpiła zmiana 
pełnienia funkcji przez dotychczasowego sołtysa. Największą frekwencję, powyżej 50%, odnotowano w sołectwach 
Wrzeszczewice i Wrzeszczewice Nowe, natomiast najmniejszą - 4,35% - w Stryjach Księżych. 

12.  Anna Radgowska – sołectwo Okup Mały
13. Grzegorz Miłosz – sołectwo Okup Wielki
14. Grzegorz Groblewski – sołectwo Orchów
15. Grzegorz Maląg – sołectwo Ostrów
16. Mirosław Baliński – sołectwo Rembów
17. Dariusz Michalak – sołectwo Remiszew
18. Stanisław Bordowicz – sołectwo Rokitnica
19. Zbigniew Jaworski – sołectwo Sięganów
20. Marcin Binas – sołectwo Stryje Księże
21.  Piotr Szymczak – sołectwo Stryje Paskowe
22. Sławomir Sobór – sołectwo Teodory
23. Janusz Bilski – sołectwo Wiewiórczyn
24.  Marzena Wojtulewicz – sołectwo Wola 

Bałucka

25.  Przemysław Księski – sołectwo Wola Łaska
26.  Danuta Rychlik – sołectwo Wola Stryjew-

ska
27. Wanda Kubera – sołectwo Wronowice
28.  Wojciech Marianowski – sołectwo 

Wrzeszczewice
29.  Agnieszka Gamoń – sołectwo Wrzeszcze-

wice Nowe
30. Waldemar Seliga – sołectwo Wydrzyn
31. Bogusława Wasiak – sołectwo Zielęcice.

Ewa Krysiak-Miksa
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UM
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Ustaw silne hasło
-  Silne hasła to takie, które składają się z wielkich i małych liter, cyfr 
i znaków specjalnych.
-  Trudne do wykrycia są hasła nie związane z charakterystycznymi da-
nymi, które można przypisać do danej osoby, np. miejscem urodzenia, 
imieniem bliskiej osoby itd.

Jakie hasła nie są bezpieczne?
-  Hasła poniżej 8 znaków
-  Hasła będące imieniem lub nickiem
-  Zbiór samych cyfr
-  Hasło bez znaków specjalnych
-  Hasło wykorzystane w wielu serwisach

Kiedy użytkownik proszony jest o wymyślenie hasła zawierającego 
DUŻĄ literę - w 90% przypadków będzie to pierwsza litera wyrażenia. 

Jeśli poproszony jest o zastosowanie w swoim haśle cyfr: 
- zazwyczaj użyje dwóch cyfr - pewnie będzie to rok urodzenia, 
- kolejnym częstym wyborem jest zastosowanie na końcu wyrazu czte-
rech cyfr – często jest to aktualny rok kalendarzowy,
- popularne zakończenie hasła to jedna cyfra – często 1, a następnie 
w kolejności są 3 cyfry. 

Gdy potrzebujemy użyć znaku specjalnego – to chętnie wybieramy ! 
Takie przyzwyczajenia pozwalają przewidzieć hakerom jakiej struktury 
hasła używamy.

Jak stworzyć bezpieczne hasło?
- Powinno się ono składać z przynajmniej 8 znaków
- Powinno zawierać małe i wielkie litery (Aa, Bb, Cc...), cyfry 
(1234567890) oraz znaki specjalne (!@#$%^&*)

Niektóre znaki specjalne i cyfry są podobne do liter i można ten fakt 
wykorzystać przy tworzeniu silnego hasła, np.:

I = !
a = @
E = 3 
S = $
O = 0
Do budowy hasła może posłużyć ulubione zdanie, np.:

ŻYRAFY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ NA  
ŚCIANY

jak tWorzyć 
bezpieczne hasŁa?

Następnym krokiem jest wybranie pierwszych liter do stworzenia 
hasła:
ŻYRAFY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ NA 
ŚCIANY

Na koniec zamieniamy litery na znaki specjalne, dodajemy cyfry 
oraz inne elementy bezpiecznego hasła:

ZWDSPWNS → 29Zwd$Pwn$85
Dodane cyfry są zmodyfikowanym i rozdzielonym rokiem (1985), 

gdzie cyfra 1 została zastąpiona cyfrą 2.
Alternatywnym rozwiązaniem jest manager haseł, który jest progra-

mem komputerowym tworzącym i przechowującym mocne hasła (skła-
dające się z przypadkowych znaków). 

Regularnie zmieniaj hasło
- Zrób z tego nawyk (zmieniaj je np. pierwszego dnia każdego miesiąca 
razem z opłacaniem rachunków)
- Jeśli masz problemy z zapamiętaniem hasła, nie musisz zmieniać całe-
go hasła - wystarczy, że w jakiś sposób je zmodyfikujesz

Stosuj różne hasła do różnych serwisów
- Nie używaj tego samego hasła do wielu serwisów (np. do bankowo-
ści internetowej, poczty e-maila czy serwisów społecznościowych). Jeśli 
któreś z kont zostanie przejęte przez hackera, pozwoli to uchronić twoje 
pozostałe dane.
- Profiluj trudność hasła do tego, jak ważne dla Ciebie informacje ono 
chroni.
- Wyłącz automatyczne zapamiętywanie haseł w swojej przeglądarce in-
ternetowej.
- Nie zapisuj nigdzie swoich haseł i numerów PIN.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w sieci!
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z najwięk-

szych 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. 

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

Hasła, które tworzymy do naszych internetowych kont, mają za zadanie chronić nasze dane i zapewnić nam bezpieczeństwo  
w sieci. Jednak według badań 50 proc. Polaków nie zmienia regularnie PIN-u i hasła do bankowości internetowej. Tworzymy też 
hasła bardzo łatwe do złamania przez przestępców internetowych. A jak tworzyć bezpieczne hasła?

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzie-
ci. Mogły samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, np. poszukując 
skrobi w produktach żywnościowych, sprawdzając czy produkty są kwa-
śne, czy zasadowe, obserwując przez mikroskop kultury zdrowych bak-
terii i rysując wg własnych wyobrażeń „złe bakterie”. Dzieci poznawały 
też bakterie wychodowane z brudnych rąk, rożne pleśnie itp.

Na koniec dzieci poznały produkcję żelek, wiele było zawiedzio-
nych, że nie można ich zjeść. Każde dziecko za udział w warsztatach 
otrzymało dyplom. 

J.K.

przedszkolacy biotechnologami
Dzieci z grupy „Muchomorki” Przedszkola Publicznego nr 4  
im. „Leśne Skrzaty” w Łasku uczestniczyły w warsztatach „Razem 
odkrywamy tajemnice biotechnologii”. Warsztaty poprowadziły 
studentki Koła Biotechnologiczno - Mikrobiologicznego (SKN 
BIO - MIK) z Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia zorganizowała 
wychowawczyni Jolanta Kuśmirowska.
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Z 200 urzędów w Polsce, które korzystają z platformy mapa.
inspire-hub.pl, łaski ratusz zajął 9 miejsce i został uhonorowany 
pamiątkową statuetką.

Przejrzysty komunikat dotyczący udostępniania danych tema-
tycznych (w tym planistycznych), jest nie tylko spełnieniem wy-
mogów ustawowych nałożonych na gminy, ale również jest ideal-
nym rozwiązaniem dla nowoczesnego społeczeństwa, które ocze-
kuje ułatwień w poruszaniu się w cyfrowym środowisku. Stanowi 
wartość dodaną dla jednostki - kreuje wizerunek nowoczesnego 
Urzędu, otwartego na potrzeby mieszkańców.

Jak działa system udostępniania informacji przestrzennej  
w Łasku?

Na stronie www.lask.pl dostępna jest zakładka – System In-
formacji Przestrzennej Gminy Łask. Można tam zapoznać się ze 
wszystkimi obowiązującymi miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP) oraz aktualnym Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Łask  
(SUIKZP). Na mapie gminy Łask (tereny miasta oraz tereny 
wiejskie), przedstawione jest nie tylko Studium i nie tylko plany 
miejscowe wraz z legendą, ale również tereny, dla których wy-
dana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego, a także wszystkie nadane punkty adresowe. Każdy 
może odnaleźć interesującą go działkę zgodnie z numerem ewiden-
cji gruntów i sprawdzić czy na tym terenie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego i jakie jest przeznaczenie 
działki. Jeśli nie ma obowiązującego planu miejscowego, to moż-
na sprawdzić czy dla działki była wydana decyzja o warunkach 
zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Podobnie wygląda sytuacja ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące w granicach ca-
łej gminy), gdzie można każdej działce o określonym nr ewidencji 
gruntów przypisać określony sposób zagospodarowania.

Dodatkowo można zapoznać się z ofertą inwestycyjną,  
która została opracowana w 2017 r. Pokazane są tereny będące 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łaski ratusz Wyróżniony

 

Urząd Miejski w Łasku został wyróżniony w organizowanym przez Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych plebiscycie „Liderzy 
Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE 2018”.

zarówno własnością gminy Łask, jak i innych podmiotów. Tereny  
te mogą stosunkowo szybko i łatwo uzyskać preferowane w ofer-
cie przeznaczenie.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie wy-
pisu i wyrysu z MPZP, SUIKZP oraz o wydanie zaświadczenia 
z MPZP/SUIKZP poprzez zakładkę – Wypis Wyrys. Złożenie 
wniosku z jednoczesnym wniesieniem opłaty skarbowej poprzez 
przeglądarkę internetową, możliwe jest bez konieczności wizyty 
w urzędzie.

Oprócz, wyżej wymienionych usług, mieszkańcy i inwesto-
rzy gminy posiadają możliwość zgłaszania wniosków oraz uwag 
podczas trwających procedur planistycznych za pomocą portalu 
partycypacji społecznej (http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/
gmina_lask) oraz możliwość zgłaszania usterek w infrastrukturze 
gminnej (dostępne na portalu mapowym). 

Ewa Iwaszkiewicz-Beridze

Po raz pierwszy na łódzkich Targach Turystycznych „Na 
styku kultur” pojawiło się Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej 
Róży. Jak na początek tego typu promocji ziemi łaskiej  
i miłośników róż, w tym także hodowców – debiut wypadł bardzo 
dobrze. Znakomicie zaaranżowane przez gminę i pasjonatów róż 
stoisko przyciągało wielu zwiedzających, uświadamiając przy 
okazji, że i Łask jest dziś prężnym ośrodkiem różanych upraw.

Informacji o Stowarzyszeniu i różach udzielali na targowym sto-
isku działacze tej organizacji z prezes Janiną Marciniak na czele, była 
też do niedawna zastępczyni burmistrza Łasku Janina Kosman, jedna ze 
współtwórczyń Festiwalu Róż w tym mieście (w tym roku już siódma 
edycja), a i sam burmistrz Gabriel Szkudlarek reklamował róże i Łask  
w hali EXPO. Miłośnicy „królowej kwiatów” mogli zapoznać się nie tylko  
z historią plantacji różanych w Łaskiem, ale i cennymi poradami. Jednym 

TARGI TURYSTYCZNE „NA STYKU KULTUR”

Łask i róże W hali eXpo
słowem - mieliśmy doskonałą promocję miasta, które w ostatnich latach 
nie było raczej obecne na wspomnianych targach.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy także inne łaskie akcenty w hali 
EXPO, promujące gminę, m.in. stoisko browaru „Koreb” oblegane przez 
zwiedzających, jako że oferta tej firmy jest teraz naprawdę imponująca, nie 
brakowało też degustatorów świetnych wyrobów łaskiej mleczarni, szcze-
gólnie żółtych serów. 

Tradycyjnie na targach nie zabrakło oferty turystycznej różnych re-
gionów kraju, a także zagranicy, m.in. Ukrainy, ale naszą uwagę zwróciło 
szczególnie stoisko sieci miast Cittaslow, do której niedawno przycumo-
wał Rzgów. A może i Łask przystąpi do tego elitarnego grona? 

(P) 
zdjęcia – patrz str. 28
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W festiwalowych koncertach wezmą 
udział wybitni polscy, w tym łódzcy artyści 
oraz goście z Niemiec, Szwecji, Kazachstanu 
i Stanów Zjednoczonych.

7 lipca 2019: „NO TO... BACH”, wyko-
nawcy: Ewa Piasecka - klawesyn, Katarzy-
na Przybylska - flet, Krzysztof Kulis - orga-
ny, Magdalena Hudzieczek-Cieśla – sopran.

Muzyka J. S. Bacha wypełniła życie wielu 
pokoleń przed nami, przemawia do nas wciąż 
żywym językiem i zachwycać będzie jesz-
cze następne pokolenia, wnosząc do ich ży-
cia piękno, szlachetność i dobroć Zaryzyko-
wałabym twierdzenie, że stopień zbliżenia do 
jego sztuki może być słusznie traktowany jako 
miara kultury muzycznej. 

W programie znajdą się utwory przodków 
wielkiego Jana Sebastiana oraz jego synów.

14 lipca 2019: „MUZYCZNE PASJE 
RODZINY RACZYŃSKICH”, wykonaw-
cy: Monika KUSZYŃSKA-RACZYŃSKA 
– vocal, Kuba RACZYŃSKI – saksofon, 
Krzysztof RACZYŃSKI - akordeon oraz 
zespół w składzie 4-osobowym. 

Rodzina Raczyńskich, to trzy odmien-
ne osobowości artystyczne, a jednak potrafią 
tworzyć jedną muzykę wspólnie.

Senior Krzysztof Raczyński jest auten-
tycznym człowiekiem renesansu w naszych 
czasach; z wykształcenia i zawodu włókien-
nik, ekonomista, twórca ratujących życie 
i zdrowie biomateriałów (autor ok. 40 pa-
tentów w tym zakresie) i muzyk autodydak-
ta, upodobał sobie instrumenty klawiszowe, 
a szczególnie akordeon. Nagrał dwa albumy 
z muzyką akordeonową na kilku różnych 
akordeonach, a posiada ich w swoim muzycz-
nym studiu całą kolekcję.

Junior Kuba Raczyński, absolwent Wy-
działu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Kato-
wickiej Akademii Muzycznej jest multiin-
strumentalistą, m.in. jednym z najbardziej 
błyskotliwych w kraju saksofonistów, solistą, 
kompozytorem, aranżerem i liderem własnego 
zespołu grającego muzykę swingowa i jazz. 
Występuje na całym świecie, zdobył 5 nagród 
głównych na festiwalach jazzowych. Na co 
dzień pracuje z żoną Moniką Kuszyńską, byłą 
wokalistką zespołu Varius Manx, piosenkarką 
nurtu pop. Monika, matka ich dwojga dzieci, 
poruszająca się na wózku inwalidzkim pisze 
teksty piosenek, które Kuba Raczyński kom-
ponuje i aranżuje. Wspólnie stworzyli m.in. 
piosenkę prezentowaną na festiwalu Eurowi-
zji w r. 2015 zatytułowany „In the Name of 
Love”.

21 lipca 2019: „ŚPIEWACZY RÓD 
SPYCHALSKICH - WEHIKUŁEM CZA-
SU DO LAT MIĘDYWOJNIA”, wykonaw-

III MIĘDZYNARODOWY LETNI FESTIWAL MUZYCZNY W ŁASKIEJ KOLEGIACIE

klany i rody muzyczne
Oferta koncertowa III Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego w Łasku, w tym roku nosząca tytuł „RODY I KLANY 
MUZYCZNE”, składa się z programów prezentujących słynne historyczne i współczesne rodziny różnych specjalności muzycznych: 
kompozytorów (m.in. rodu Bachów), instrumentalistów i śpiewaków (m.in. Raczyńskich, Kaczmarków i Spychalskich) oraz grupy 
twórców, którzy zapisali się w literaturze muzycznej jako piewcy określonego stylu. 

cy: Anna Spychalska i Romuald Spychalski 
- wokal, 4-osobowy zespół, efektowna opra-
wa świetlna.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas 
przemian, które dotknęły przede wszystkim 
obyczajowość, ale nie ominęły też kultury 
i sztuki, w tym muzyki. To czas wielkich ka-
baretów i rewii. Obecne w programie szla-
giery tamtego czasu, autorsko zaaranżowane 
przez znakomitych muzyków Marcina Rutę 
i Marcina Sakturę, w połączeniu z głosami 
Anny i Romualda Spychalskich przenoszą 
nas do muzycznego świata tworzonego przez 
klan najlepszych poetów, satyryków i kom-
pozytorów i niezapomnianych aktorów-wo-
kalistów, takich jak m.in. Hanka Ordonówna, 
Zula Pogorzelska, Eugeniusz Bodo, Ludwik 
Sempoliński czy Jan Kiepura. Propozycja 
koncertowa jest ściśle związana z promocją 
płyty CD Anny i Romualda Spychalskich  
pt. „Retro”. 

28 lipca 2019: „RODZINA SAKSO-
FONÓW”, wykonawcy: Jacek DELONG 
i Adam WOJTASIK – saksofony: soprano-
wy, altowy, tenorowy, barytonowy, basowy, 
fortepian i półplaybacki.

Ten najmłodszy z instrumentów obecnych 
w orkiestrze symfonicznej, rozpowszechniony 
w orkiestrach wojskowych, tanecznych i jaz-
zowych, zbudowany i opatentowany dopiero 
w połowie XIX wieku, do niedawna nie mógł 
się jeszcze poszczycić zbyt bogatą literaturą 
solową. Jednak współcześni kompozytorzy 
dostrzegają walory saksofonów i poświęcają 
im coraz więcej uwagi oraz weny twórczej. 

5 sierpnia 2019: „NIEZAPOMNIANE 
MELODIE WIEDNIA”, wykonawcy: Jo-
lanta Bobras - sopran, Elena Łomonoso-
va – sopran koloraturowy (Kazachstan), 
Szymon Jędruch – tenor, Maciej Łabecki 
– skrzypce, Robert Stefański-klarnet oraz 
Taras Hlushko (Ukraina)- fortepian.

Muzyka, związana z naddunajską stolicą, 
zwłaszcza ta z XIX w. i przełomu wieków, 
nieodmiennie nas porywa i zachwyca. Jak to 
się stało, że Wiedeń wytworzył wokół siebie 
tak niepowtarzalną, niezwykłą aurę muzycz-
ną?

Tajemnica tkwi w złożoności stylistycznej 
tej muzyki, bo znajdujemy w niej elementy 
zarówno włoskiej kantyleny, jak i madziar-
skiej witalności, słowiańskiego sentymenta-
lizmu i wiedeńskiej wytworności, elegancji, 
trudnego do nazwania wiedeńskiego esprit 
Muzyczna atmosfera Wiednia oddziaływała 
na przełomie XIX i XX wieku na twórców ca-
łej Europy – przeważnie Czechów, Węgrów, 
Francuzów, Niemców i kompozytorów in-
nych nacji. Meldowali się oni w Wiedniu, któ-

rego teatry stawały się z czasem ich domem, 
a oni zdobywali uznanie i miłość publiczno-
ści tworząc „muzyczny klan” wypowiadający 
się w swojej sztuce w jednolitym wiedeńskim 
stylu. 

11 sierpnia 2019: POLSKA LIRYKA 
PATRIOTYCZNA (Moniuszko, Chopin, 
Żeleński), wykonawcy: Jolanta GZELLA 
- mezzosopran, Ziemowit Wojtczak - bas - 
baryton, Maciej Włodawski - baryton, Ra-
fał GZELLA – fortepian.

Repertuar koncertu nawiązuje do tragicz-
nych wydarzeń politycznych, jakimi były 
rozbiory oraz represje po powstaniach listo-
padowym i styczniowym, które przytłoczyły 
społeczeństwo polskie tamtych czasów. Fun-
damentalne znaczenie dla zachowania naro-
dowej tożsamości miała w tym okresie wokal-
na twórczość Fryderyka Chopina i Stanisława 
Moniuszki pisana do tekstów największych 
poetów okresu romantyzmu i pozytywizmu. 
Istnieje pogląd, że Chopin bronił polskości 
w Europie, a Moniuszko w kraju. Najpięk-
niejsze strofy powstałe z ducha patriotyzmu, 
umuzycznione przez wybitnych kompozyto-
rów wykonywać będą cenieni łódzcy śpiewa-
cy, profesorowie Akademii Muzycznej w Ło-
dzi.

18 sierpnia 2019: „MUZYKA, KTÓ-
RA POWADZI DO STWÓRCY” – Melodie 
na Psałterz Polski uczynione, wykonawcy: 
Barbara ROGALA - sopran (Polska), Ro-
man OTT - saksofony (Niemcy), Anders 
GROP - kontrabas (Szwecja), Grzegorz 
ROGALA - puzon (Polska), Frank Parker 
- perkusja (USA).

Tematami dla solistki i zespołu jazzowego 
są teksty psalmów przełożone na język polski 
przez Jana Kochanowskiego, opracowane mu-
zycznie przez Mikołaja Gomółkę. 

25 sierpnia 2019: „MARZENIA SIĘ 
SPEŁNIAJĄ, czyli belcanto rodziny Kacz-
marków”, wykonawcy: IWONA - sopran, 
PIOTR - tenor, ADAM - tenor, WOJTEK 
- baryton KACZMARKOWIE oraz zespół 
„ALLA VIENA” w składzie: Adam MANI-
JAK - fortepian, Marta NIEDŹWIEDZKA 
- skrzypce, Mariusz BARSZCZ - klarnet, 
Jan NIEDŹWIEDZKI - kontrabas, To-
masz WROCŁAWSKI – perkusja.

Jedyna w Europie śpiewająca w klasycz-
nym stylu bel canto muzyczna rodzina KACZ-
MARKÓW – Iwona i Piotr oraz ich dwaj 
muzykalni synowie 15-letni Adam i 19-letni 
Wojtek - daje dowód niezwykłej aktywności 
w kulturze, co we współczesnym świecie zda-
rza się bardzo rzadko. 

(KP)
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W skład Rady Społecznej zostali po-
wołani: Tomasz Fraszka - jako przewodni-
czący, wyznaczony przez wójta gminy Sę-
dziejowice, Paweł Buczkowski - członek, 
przedstawiciel wojewody łódzkiego oraz 
przedstawiciele wybrani przez Radę Gmi-
ny Sędziejowice, jako członkowie: Danuta 
Kardas, Anna Kopeć i Marcin Rzepa. Trzy 
osoby zasiadają w składzie Rady kolejną 
kadencję.

Na pierwszym posiedzeniu zwołanym 
przez Radę Gminy Sędziejowice w dniu  
1 kwietnia br. Rada Społeczna GOZ 
uchwaliła swój regulamin oraz zapozna-
ła się ze stojącymi przed nią zadaniami. 
W posiedzeniu uczestniczyli: wójt Da-
riusz Cieślak, sekretarz gminy Mirosław 
Potasiak (dotychczasowy przewodniczą-
cy Rady) oraz kierownik GOZ Marek 
Mroczek.

noWa rada spoŁeczna
Od 28 marca br. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach działa nowa 5-osobowa Rada Społeczna, 
będąca organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy i wójta oraz doradczym kierownika GOZ.  
Do jej podstawowych zadań należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 
zbycia, zakupu lub przyjęcia darowizny sprzętu medycznego, zakresu działalności GOZ, przyznawania nagród  
oraz rozwiązywania stosunku pracy z kierownikami GOZ. Ponadto Rada Społeczna przedstawia kierownikowi 
GOZ wnioski i opinie dotyczące: rocznych planów i sprawozdań finansowych, w tym inwestycyjnych, kredytów 
bankowych i dotacji, podziału zysku oraz regulaminu organizacyjnego. 

Organizatorzy przewidzieli dla miesz-
kańców i przybyłych gości mnóstwo atrak-
cji rozłożonych na dwa dni. Odbędą się 
m.in.: Piknik Motocyklowy, Mistrzostwa 

1-2 czerwca br. na placu przy Stadionie Gminnym w Sędziejowicach odbędzie się święto gminy, które od bieżącego 
roku zyskało oficjalną nazwę - „MotoFolk Sędziejowice 2019”.

w Armwrestlingu, Przegląd Zespołów Roz-
rywkowych oraz Regionalny Festiwal Folk-
loru „Spotkanie nad Grabią”. - Robimy 
wszystko, żeby nasza oferta trafiła w gusta 

motofolk – sędziejoWice 2019
każdego mieszkańca, bez względu na wiek 
czy zainteresowania. Pierwszego dnia mo-
tywem wiodącym będzie piknik motocyklo-
wy, natomiast drugiego skupimy się na tym, 
co w naszej historii mamy najcenniejszego, 
czyli kulturze folklorystycznej. Oprócz tego, 
drugiego dnia mnóstwo atrakcji czekać bę-
dzie na najmłodszych. Wszystko to uzupeł-
nione koncertami i występem najsłynniej-
szej, polskiej ławeczki – zapowiada Dariusz 
Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Gwiazdami, które wystąpią na MotoFol-
ku, będą zespoły Long & Junior i Krywań. 
Czas mieszkańcom umilą aktorzy z serialu 
„Ranczo” - kabaret KaŁaMaSz. 

Organizatorami imprezy są: wójt gminy 
Sędziejowice, grupa motocyklowa Forever 
Young, Gminny Ośrodek Kultury w Sędzie-
jowicach, Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne Gminy Sędziejowice, Sędziejowice na 
plus i Urząd Gminy Sędziejowice.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce wydarzenia znaleźć można na stronie  
internetowej  www.gminasedziejowice.eu  
oraz profilu na facebooku www.facebook.
com/motofolk

Wiktor Komorowski
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Pod takim hasłem 21 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Sędziejowicach zorganizowano dzień profilaktyki szkolnej z udziałem 
strażaków z PSP w Łasku oraz policjantów z KPP w Łasku. W ramach 
zajęć dzieci dowiedziały się jak praktycznie udzielać pierwszej pomocy, 
jak być widocznym i bezpiecznym na drodze, czy jak zachowywać się na 
szkolnym korytarzu. Był to wyjątkowo pożyteczny sposób zagospodaro-
wania czasu w pierwszym dniu wiosny.

jestem śWiadomy – 
będę bezpieczny i zdroWy

Ogółem w całej gminie w wyborach na funkcję sołtysów zgłoszono 
35 kandydatów, więc tylko w 10 sołectwach odnotowano po dwie kandy-
datury. Nowi sołtysi zostali wybrani w 11 sołectwach, tj. Brzeski, Dobra, 
Grabica, Kamostek, Kozuby, Marzenin, Podule, Osiny, Sędziejowice, 
Sędziejowice-Kolonia i Żagliny. W pozostałych sołectwach mieszkańcy 
potwierdzili wyborem swoje zaufanie do osób pełniących funkcje sołty-
sa w poprzedniej kadencji. Do jedenastu 3-obowych i czternastu 5-oso-
bowych rad sołeckich wybrano łącznie 103 mieszkańców. Zebraniom 
wyborczym przewodniczyli radni RG w obszarze okręgów wyborczych,  
w których zostali wybrani, a w większości zebrań uczestniczył wójt gmi-
ny Dariusz Cieślak, mając okazję zapoznania się z bieżącymi sprawami  
i problemami nurtującymi mieszkańców poszczególnych wsi.       

                MP

W okresie od 18 marca do 16 kwietnia 2019 r. we wszystkich 25 sołectwach gminy Sędziejowice odbyły się zebrania zwołane przez 
wójta w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na kolejną tym razem 5-letnią kadencję.

Wybrano soŁtysóW i rady soŁeckie



WmuroWano kamień Węgielny 
pod budoWę WidaWskiego 
komisariatu policji
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Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji o gotowości do odbycia uroczystego ape-
lu przez dowódcę uroczystości. Następnie zgodnie z obowiązującym ce-
remoniałem, po odczytaniu, podpisaniu i poświęceniu aktu erekcyjnego 
nastąpiło jego wmurowanie przez wójta gminy Widawa Michała Włodar-
czyka oraz projektanta i wykonawcę inwestycji, biuro projektowe i nad-
zór budowlany reprezentowane przez Marcina Bartosia.

Minister J. Brudziński podkreślał potrzebę budowy komisariatów 
policji w takich miejscowościach jak Widawa, aby mieszkańcy mieli po-
czucie bezpieczeństwa, a funkcjonariusze policji mogli pracować w god-
nych warunkach. Przypomniał, że widawski komisariat to kolejna inwe-
stycja w ramach rządowego programu modernizacji policji.

Budowa nowej siedziby komisariatu jest realizowana na działce 
przy ulicy Nowy Rynek, na gruncie przekazanym przez samorząd gminy 
Widawa. Koszt całkowity inwestycji wynosi 3.224.124,96 zł z budżetu 
KGP, na co składają się prace projektowe i budowlane 2.834.980,96 zł 
oraz wyposażenie 389.144 zł. Samorząd przekazał działkę pod budowę 
komisariatu wartości 31.400 zł. Swoim działaniem posterunek obejmo-
wać będzie dwie gminy powiatu łaskiego: Widawa i Sędziejowice.

Nowy budynek został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi współ-
czesnymi standardami. Ma to być obiekt dwukondygnacyjny o po-
wierzchni użytkowej ok. 300 metrów kwadratowych. Przewidywany ter-
min zakończenia budowy to grudzień 2019 roku.

Posterunek policji powstanie właśnie w Widawie dzięki staraniom 
wielu osób – między innymi wójta Michała Włodarczyka oraz senato-
ra Macieja Łuczka, posła Piotra Polaka, wiceprzewodniczącego sejmi-
ku łódzkiego Krzysztofa Ciebiady, a także komendanta wojewódzkiego  
policji w Łodzi Andrzeja Łapińskiego.

Dzięki tej inwestycji policjanci uzyskają funkcjonalną i nowoczesną 
siedzibę na miarę XXI wieku, a mieszkańcy, wygodny i łatwy dostęp  
do policji.

Katarzyna Kałuża

W piątek, 12 kwietnia br., w Widawie nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod siedzibę nowego komisariatu 
policji. W uroczystości udział wzięli: minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Joanna Kopcińska, poseł na Sejm RP Witold Waszczykowski, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, 
marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska,  
z-ca komendanta głównego policji mł. insp. Tomasz Szymański, starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk, kapelan Garnizonu Policji w Łodzi ksiądz ppor. Jacek Syjud, proboszcz parafii w Widawie 
ks. Jarosław Leśniak, inni przedstawiciele władz samorządowych województwa, policjanci z Widawy na czele z komendantem 
komisariatu policji asp. szt. Radosławem Błaszczykiem oraz kadra kierownicza Garnizonu Łódzkiego. Przybyłych gości powitał 
komendant wojewódzki policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.



stop uzależnieniom
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Jak co roku, nie zabrakło życzeń, wspól-
nej modlitwy, poświęcenia pokarmów oraz 
wspaniałej, świątecznej atmosfery. Kulty-
wowanie tradycji, wspólna organizacja i uro-

śniadanie Wielkanocne
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Przygotowania do tej 
uroczystości trwały przez kilka dni, a ich efektem były piękne dekoracje, stroiki i ozdoby, przypominające o wyjątkowych charakterze 
nadchodzących świąt, wykonane w pracowni plastycznej przez podopiecznych.  Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy 
świąteczne - żurek, biała kiełbasa, faszerowane jajka oraz serniki, wielkanocne baby. Wszystkie te potrawy zostały przygotowane 
przez uczestników ŚDS w ramach treningu kulinarnego. Uroczystość uświetnił występ artystyczny grupy teatralnej ,,Dąb”,  
która wierszami i pieśniami wielkopostnymi wprowadziła obecnych w świąteczną atmosferę. 

Uczniowie szkół z gminy wykonywali 
prace plastyczne w trzech kategoriach wieko-
wych: 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat. Łącznie 
komisja konkursowa uhonorowała 101 dzieci 
– wszystkich uczestników konkursu. Najlepsze 
prace w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zostały uhonorowane przyznaniem I, II, 
III miejsca oraz wyróżnień.

Uroczystość rozpoczął Grzegorz Nami-
rowski - przewodniczący GKRPA, który wy-
raził aprobatę dla tak dużej liczby młodzieży, 
która widzi różnego rodzaju uzależnienia jako 
zagrożenie dla kształtującej się osobowości 
dorastającego człowieka. Z kolei wójt gmi-
ny Michał Włodarczyk gratulował wszyst-
kim adeptom sztuk plastycznych. Do życzeń 
i gratulacji dołączył Robert Rusiniak - czło-
nek Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, który przeprowadził ze 
zgromadzonymi dziećmi dyskusję o alkoholu 
jako substancji trującej. Następnie przystąpio-

4 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla uczestników 
corocznego konkursu plastycznego nawiązującego do tematyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia, ogłoszonego przez wójta 
gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pn. „Jestem wolny – uzależnieniom STOP”.

Wyróżniono też prace następujących auto-
rów: Kacpra Galuś ze SP w Chociwiu i dzie-
ci ze SP w Widawie - Aleksandry Zarzecznej, 
Nikoli Kasprzyk, Marii Krawczyńskiej, Fili-
pa Ścisło i Katarzyny Banasiak. Pozostałym 
uczestnikom wręczono dyplomy i upominki 

W kategorii wiekowej 13 – 16 lat przy-
znano nagrody:
I miejsce – Jakub Gac z gimnazjum w Widawie 
II miejsce – Kacper Lisowski z gimnazjum 
w Widawie
III miejsce – Karolina Skrzypczyńska z gimna-
zjum w Chociwiu.

Ponadto wyróżniono prace Aleksandry 
Luter z gimnazjum w Chociwiu oraz Wiktorii 
Matusiak i Mileny Kuśmierek – z gimnazjum 
w Widawie. Pozostali uczestnicy otrzymali dy-
plomy i upominki. 

Nagrody zostały sfinansowane ze środków 
GKRPA. 

Emilia Konieczna

czyste śniadanie stanowią doskonały element 
terapii, uczestnicy nabywają umiejętności, 
które mogą wykorzystać w życiu codzien-
nym. Razem z uczestnikami i pracownika-
mi Ośrodka do wielkanocnego stołu zasie-
dli zaproszeni goście: wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Widawa Sławomir Stępnik, sekre-
tarz gminy Widawa Agnieszka Galuś, ksiądz  
Kamil Kacprzykowski, skarbnik gminny Wi-
dawa Ewa Wartałowicz, pracownicy Gmin-
nego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wi-
dawie oraz rodzice i najbliżsi podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dąbrowie Widawskiej.

Wszyscy złożyli sobie życzenia, skoszto-
wali smakowitych potraw oraz miło spędzili 
wspólnie czas. Śniadanie wielkanocne w ŚDS 

w Dąbrowie Widawskiej należy już do tradycji 
kultywowanej od ponad 20 lat.

Małgorzata Kaźmierczak

no do uhonorowania wszystkich uczestników 
konkursu dyplomami, nagrodami oraz słody-
czami. 

W kategorii wiekowej 7 – 9 lat przyznano 
nagrody następującym osobom:
I miejsce - Maja Irzykowska (SP Chociw) 
II miejsce – Maja Augustyniak (SP Chociw)
III miejsce – Zuzanna Piątek (SP Chociw)

Ponadto przyznano 4 wyróżnienia dla 
dzieci ze SP w Chociwiu, otrzymali je: 
Julia Olczak, Krystyna Budzyńska, Maja 
Ochocka i Maja Kowalczyk. Pozostałym 
uczestnikom wręczone zostały dyplomy 
i upominki. 

W kategorii wiekowej 10 – 12 lat przy-
znano nagrody: 
I miejsce – Julia Stępień (SP Widawa)
II miejsce – Daria Góra (SP Widawa)
III miejsce ex aequo – Mikołaj Krata i Wiktor 
Wojtczak (SP Widawa).
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Grupy integracyjne są mniej liczne, składają się z 20 dzieci, w tym 
4 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W grupie pracują równocześnie dwie nauczycielki: nauczyciel prowa-
dzący oraz nauczyciel wspomagający, który wspiera dzieci z orzecze-
niem, podczas realizacji zadań edukacyjnych. Dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnie uczestniczą w zajęciach in-
dywidualnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-
ną. W ramach procesu kształcenia specjalnego dzieci korzystają z terapii 
logopedycznej, zajęć z psychologiem, rewalidacji indywidualnej oraz 
szeroko pojętej rehabilitacji, na którą składają się zajęcia z fizjoterapeu-
tą, terapia ręki i motoryki małej oraz terapia SI. 

W kwietniu br. w przedszkolu powstała doskonale wyposażona no-
woczesna sala do terapii integracji sensorycznej (SI). W prawidłowym 
rozwoju u większości dzieci współdziałanie układów zmysłów rozwija 
się podczas zwykłych, codziennych aktywności dziecka. Dziecko stop-
niowo poznaje otaczający je świat, odbiera i poznaje stale płynące i ota-
czające bodźce oraz uczy się na nie reagować. Jeśli proces integracji 
układów zmysłów jest zaburzony może pojawiać się wiele problemów 
w rozwoju psycho-ruchowym, uczeniu się i zachowaniu dziecka. Roz-
wój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dzieci 
w wieku przedszkolnym. Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu 
dziecka do wykonywania aktywności, które mają wyzwalać odpowied-
nie reakcje na bodźce sensoryczne. Mają one charakter przyjemnej i inte-
resującej zabawy, która jest podstawową aktywnością dziecka.

K. Rzeźniczak

integracja u leśnych skrzatóW
W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku funkcjonują dwie grupy integracyjne, zostały one utworzone w odpowiedzi 
na potrzeby rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu integrację 
realizujemy jako formę wspólnej zabawy, nauki oraz wzajemnej pomocy. Praca w grupach integracyjnych, tak jak w pozostałych 
grupach, oparta jest o Program Wychowania Przedszkolnego. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w życiu przedszkolnym. 

W kwietniu br. spotkaliśmy się na wielkanocnych warsztatach rę-
kodzieła, podczas których dzieci stworzyły z filcu zabawne koszyczki 
w kształcie żabek. Dodatkowo mali artyści ozdabiali według własnych 
projektów jajka. Zajęcia były również okazją do rozmów na temat zwy-
czajów wielkanocnych w rodzinnych domach dzieci. Radosna atmosfera 
pozostała do samej Wielkanocy.

Kolejne spotkanie Akademii Małych Artystów odbędzie się w maju br. 
O szczegółach biblioteka informuje na swoim profilu facebookowym 
oraz za pomocą plakatów. 

M.Z.

Warsztaty Wielkanocne 
W bibliotece
Zajęcia plastyczne organizowane w Bibliotece Publicznej w Łasku 
zawsze cieszyły się powodzeniem. W grudniu 2018 r. w filii 
dla dzieci powołano do działania Akademię Małych Artystów. 
Najmłodsi mieszkańcy Łasku mogą spotkać się z rówieśnikami, 
wykazać się swoją kreatywnością i rozwijać zdolności plastyczne 
na organizowanych cyklicznie zajęciach. 

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Łasku mł. bryg. 
inż. Sławomir Wągrowski cieszy się z takiej sytuacji, choć jest ostrożny,  
bo wielu mieszkańcom wciąż brakuje wyobraźni i wypalają trawy, co czę-
sto prowadzi do olbrzymich strat materialnych, a nawet ludzkich tragedii.

(P)

jedna trzecia to pożary traW
W ubiegłym roku w Polsce odnotowano prawie 149,5 tys. 
pożarów, z czego jedna trzecia to pożary traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych. Odnotowywano je głównie w marcu 
i kwietniu. W chwili pisania tej informacji (16 bm.) strażacy 
z PSP w Łasku nie stwierdzili jeszcze drastycznego wzrostu 
liczby płonących traw, choć słoneczna pogoda i brak opadów 
deszczu mogą zmienić sytuację z dnia na dzień. 

Piszemy o A-1, bowiem wiąże się ona z drogą ekspresową S-8 i per-
turbacje komunikacyjne dotkną także mieszkańców naszego regionu. Po-
jazdy korzystać będą z jednej jezdni, na której ruch zaplanowano w obu 
kierunkach. Zalecamy ostrożność, a jeśli jest to możliwe – warto korzy-
stać z objazdów drogami krajowymi lub wojewódzkimi.

Wspomniany odcinek A-1 powstanie w śladzie istniejącej już auto-
strady, jednakże zamiast asfaltu będzie miał dwie dwupasmowe jezdnie 
(z pasem awaryjnym) z betonu. Nowością będzie przebudowa węzła 
„Piotrków Trybunalski Zachód” umożliwiająca skręt z kierunku Łodzi 
w kierunku Warszawy i z Warszawy na Łódź, co dotychczas nie było 
możliwe.

Wybudowanie odcinka A-1 od węzła „Tuszyn” (w pobliżu Srocka) 
kosztować będzie ok. 479 mln zł.

(P)

kŁopoty na a-1
Ruszyła budowa jednego z 4 odcinków najważniejszej autostrady 
w kraju A-1 – od węzła „Tuszyn” do węzła „Piotrków Trybunalski 
Południe”. Realizuje go konsorcjum Budimex – Strabag. 
Wykonawcy mają 32 miesiące na zrealizowanie inwestycji.  
Dla kierowców rozpoczął się jednocześnie bardzo trudny okres, 
bowiem wszystkie roboty wykonywane będą przy pełnym ruchu.
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Na 

To zdjęcie przedstawiające burzenie łaskiej 
cerkwi pochodzi prawdopodobnie z początków 
1938 roku. Ówczesne władze miejskie szybko 
uporały się z tym problemem i z pejzażu Łasku 
zniknął obiekt bardzo malowniczy, o oryginalnej 
architekturze. Czy dobrze się stało, że go zbu-
rzono – na to pytanie może sobie odpowiedzieć 
każdy z nas. Faktem jest, że w wielu pobliskich 
miastach cerkiewki ocalały, jak choćby w Łodzi 
czy Piotrkowie, i nic złego się nie stało…

(Saw.)

rozbiórka cerkWi
Dziś już wiemy na sto procent,  
że burzenie cerkwi na ziemiach polskich 
w drugiej połowie lat trzydziestych było  
posunięciem politycznym. Spowodowało 
ono, że z powierzchni ziemi zniknęło 
wówczas kilkaset tego typu obiektów, często 
cennych architektonicznie. Oczywiście 
oficjalnie mówiono o likwidacji śladów 
zaborów i rusyfikacji,  ale faktycznie  
po raz kolejny budzono demony i do głosu 
dochodziła bezmyślność oraz nienawiść.

Lasy Nadleśnictwa Kolumna znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódz-
kiej oraz dużych miast: Pabianic, Łasku, Siera-
dza i Zduńskiej Woli, co wpływa na dużą pene-
tracje lasów przez ludność.

Charakterystycznym elementem Nadle-
śnictwa Kolumna jest to, że w obrębie Ry-
dzyny występują różnorodne drzewosta-
ny, z dużym udziałem gatunków liściastych,  
zaś w obrębach Kolumna i Zduńska Wola wy-
stępują uboższe siedliska - drzewostany sosno-
we z niewielkim udziałem gatunków liściastych.

nasze lasy
Co wiemy o naszych lasach? Jaki drzewostan w nich dominuje? Jaka jest lesistość w regionie wchodzącym w skład Nadleśnictwa 
Kolumna? – to pytania, które zadajemy sobie często. Odpowiedź na nie znaleźliśmy na stronie internetowej Nadleśnictwa Kolumna.

Lesistość, czyli stosunek powierzchni zaj-
mowanej przez lasy do powierzchni ogólnej, 
w Nadleśnictwie Kolumna wynosi 21,29%. 
Największą lesistością charakteryzuje się po-
wiat sieradzki (w granicach zasięgu terytorial-
nego Nadleśnictwa), gdzie wynosi 30,24%, 
i powiat pabianicki z 29,92%, natomiast naj-
mniejsza lesistość występuje w powiecie piotr-
kowskim i przyjmuje ona wartość 8,69%.

Oprócz dużych kompleksów leśnych, ta-
kich jak: lasy w okolicy Tuszyna, Rydzyn, 
Dłutowa, Dobronia, Sędziejowic i Sieradza, 

znaczną część powierzchni leśnej nadleśnic-
twa stanowią drobne kompleksy leśne poło-
żone wśród lasów prywatnych lub terenów 
rolnych.

Lasy Nadleśnictwa Kolumna położone  
są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej 
części dzielnicy Sieradzko-Opoczyńskiej, 
w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim. Teren 
mezoregionu znajduje się w naturalnym za-
sięgu występowania głównych lasotwórczych 
gatunków drzew, takich jak: sosny pospolitej, 
świerka pospolitego, jodły pospolitej, buka 
zwyczajnego.

Teren Nadleśnictwa Kolumna stanowią 
rozległe równiny peryglacjalne z rozsianymi 
wyspowo obszarami wydmowymi, gdzie roz-
piętość wzniesień ponad poziom morza kształ-
tuje się na poziomie 130-280 m. Lasy Nadle-
śnictwa Kolumna znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej oraz dużych 
miast takich jak: Pabianice, Łask, Sieradz 
i Zduńska Wola.

Specyfiką lasów w zasięgu terytorialnym 
Nadleśnictwa Kolumna (podzielonego na trzy 
obręby) jest to, że obręb Rydzyny charaktery-
zuje się różnorodnością drzewostanów - z du-
żym udziałem gatunków liściastych, kiedy zaś 
w obrębach Kolumna i Zduńska Wola wystę-
pują uboższe siedliska - głównie drzewostany 
sosnowe z niewielkim udziałem gatunków li-
ściastych.
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Gdy zbierałem materiały o Franciszku 
Karpińskim, natrafiłem na opublikowaną jego 
fotografię. Uderzyło mnie niesamowite po-
dobieństwo ojca i syna. Franciszek wygląda 
niemal tak samo jak Światopełk. I pomyśleć, 
o Światopełku Karpińskim, skandalizującym 
poecie i satyryku międzywojnia wywodzącym 
się z Łasku, napisano wiele artykułów, podczas 
gdy jego ojciec Franciszek (nie mylić z jednym 
z najwybitniejszych poetów oświecenia, 1741-
1825), wzięty architekt i utalentowany twórca 
wielu różnorodnych budowli, przez pewien 
okres związany z Łaskiem, jest postacią nie-
mal całkowicie zapomnianą. Wiele trudu kosz-
towało mnie ustalenie miejsca jego pochówku 
i odnalezienie niemal zapomnianej dziś mogiły.

Gdy wreszcie na Starym Cmentarzu przy 
ul. Ogrodowej w Łodzi stanąłem u stóp ka-
miennego nagrobka, z trudem odczytałem ob-
szerny napis poświęcony zmarłemu. Aż dziw, 
że dotąd nikt nie zainteresował się bliżej tym 
pracowitym i utalentowanym architektem.

Kim był Franciszek  Andrzej Karpiński, 
ów inżynier, projektant wielu budowli, którego 
spuścizna czeka wciąż na opracowanie i przy-
bliżenie czytelnikom? Dlaczego zapomniano 
o nim nie tylko w Łasku, gdzie przez kilka lat 
mieszkał i tworzył, ale i w Łodzi, której po-
święcił niemal ćwierć wieku swojego aktyw-
nego życia?

Urodził się 3 grudnia 1874 roku we wsi 
Stodoły, w ówczesnym powiecie opatowskim 
(12 km od Opatowa). W 1904 roku kończy 
Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersbur-
gu, uzyskując stopień inżyniera cywilnego   
1. stopnia. Praktykę odbywa w Petersburgu, 
następnie w 1907 roku trafia wraz z żoną Hen-

Franciszek Karpiński…

… i jego syn Światopełk Karpiński

Tropami  rodziny  poety  Światopełka

zapomniany 
franciszek karpiński 
O poecie Światopełku Karpińskim rodem z Łasku napisano już niemal wszystko. Nawet  o jego bujnym życiu towarzyskim 
i podbojach miłosnych. Natomiast bardzo mało wiemy o jego ojcu, który w swoim czasie był wziętym architektem. Właśnie 
po ojcu Franciszku pozostały budowle równie trwałe jak wiersze syna.

ryką z Brochockich i dwójką dzieci (Wanda 
i Zbigniew) do Łasku, gdzie obejmuje posa-
dę inżyniera i architekta powiatu łaskiego.  Tu  
27 marca 1907 roku przychodzi na świat jego 
syn Światopełk, późniejszy poeta i satyryk.

Ze wspomnień starszej siostry poety – Wan-
dy Dreckiej, która pod koniec swojego praco-
witego życia wielokrotnie zaglądała do Łasku, 
m.in. na zaproszenie ówczesnej dyrektor biblio-
teki publicznej Krystyny Kosierb i przy różnych 
okazjach, a także w listach, wspominała za-
równo brata poetę, jak i ojca, wynika, że w po-
dwórzu domu, w którym mieszkali w centrum 
Łasku, znajdował się areszt, „dom z frontu był 
piętrowy i tam na I-ym piętrze urodził się mój 
brat, Światopełk. Potem mieszkaliśmy jeszcze 
dwa lata w miejskim domu narożnym, który bu-
dował mój ojciec na tej samej ulicy. Z radością 
odnalazłam go wśród rysunków Jerzego Knopa, 
jako dawny Urząd Miasta. Tylko wydaje mi się, 
że dom ten jest poszerzony, za naszych czasów 
był mniejszy i nieotynkowany. Wydaje mi się, 
że tylko to budował mój ociec w Łasku. Wiem, 
że w Pabianicach budował kościół neogotycki, 
który stoi na drodze do Łasku”.

Wspominając lata dzieciństwa po prawie 
osiemdziesięciu laty, W. Drecka nie pamięta-
ła wielu szczegółów związanych z pracą za-
wodową ojca, o co zresztą nie można mieć 
pretensji. A Franciszek w tamtych latach jest 
osobą niezwykle aktywną zawodową. Projek-
tuje wiele budowli i  nadzoruje ich realizację, 
liczne zamówienia sprawiają, że porusza się 
po rozległym terenie. Prawdopodobnie już 
wówczas nie układa mu się życie rodzinne,  
co ostatecznie doprowadza do wyjazdu z Ła-
sku jesienią 1911 roku i osiedlenia się w Łodzi 

(ul. Piotrkowska 107), gdzie pełni obowiązki 
inżyniera powiatu łódzkiego. Jednak opuszcze-
nie  grodu nad Grabią nie jest równoznaczne 
z przecięciem wszystkich związków z ziemią 
łaską – nadał realizuje różnorodne projekty na 
tym terenie, jednak coraz bardziej angażuje się 
w działalność zawodową w powiecie łódzkim.

W samym Łasku jego autorstwa z tego 
okresu jest reprezentacyjny budynek u zbiegu 
ul. Narutowicza i Kościuszki (tu później urzę-
dowały władze miejskie), jest on także projek-
tantem domu dla  jednego ze znanych niegdyś 
mieszkańców, w Restarzewie k. Widawy pro-
jektuje kościół św. Andrzeja (wzniesiony w la-
tach 1913-1924).

Wybuch I wojny światowej krzyżuje wiele 
życiowych planów F. Karpińskiego. Jako pod-
dany cara powołany zostaje w szeregi armii ro-
syjskiej. Wraz rodziną mieszka w Gatrzynie na 
Krymie i w Dobrawie w Orszy. Buduje drogi 
i drewniane mosty,  m.in., na Dnieprze w Ro-
saśnie oraz Dubrownie, w Pustynce k. Orszy 
wznosi most kolejowy na Dnieprze.

Po zakończeniu działań wojennych, 
w czerwcu 1918 roku  powraca do kraju, obej-
mując ponownie – jak wspomina po latach 
- stanowisko inżyniera okręgu łódzkiego. Za-
mieszkuje w Łodzi przy ówczesnej ul. Dziel-
nej 37 (dziś Narutowicza). Niestety, w 1922 
roku ostatecznie rozpada się jego małżeństwo, 
a żona po rozwodzie wychodzi ponownie za 
mąż za Włodzimierza Sulimierskiego, właści-
ciela majątku Zielencice. Dzieci pozostają przy 
ojcu.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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Sadźmy więc róże, bo wczesna wiosna, podobnie jak jesień, jest 
także dobrą porą do nasadzeń. Jeśli kupujemy róże z nagim 
korzeniem, pamiętajmy, aby nie dopuścić do przesuszenia bryły 
korzeniowej. Przed wsadzeniem należy umieścić krzew na kilka 
godzin w wodzie. Podobnie postępujemy z różami kupionymi 
w pudełkach kartonowych. W tym przypadku należy roślinę 
wyjąć, przeciąć folię, w której znajdują się zwinięte korzenie, 
wysypać znajdujący się tam torf i wstawić krzew do wody. 
Oglądamy korzenie, przycinamy zbyt długie usuwając części 
obumarłe lub uszkodzone. 

W tym czasie przygotowujemy dołek – powinien być na tyle duży, 
aby korzenie się w nim swobodnie zmieściły. W dołku rozkładamy ko-
rzenie, aby się nie podwijały. Do zasypania najlepiej użyć ziemi próch-
nicznej, kompostowej. Pamiętajmy o tym, aby po obsypaniu krzewu 
miejsce okulizacji znalazło się 3-5 cm pod ziemią. Po zasypaniu korze-
ni ziemię ubijamy i obficie podlewamy. Zarówno jesienią, jak i wiosną, 
usypujemy wokół krzewu kopczyk z ziemi na wys. 15-20 cm, aby uchro-
nić nowo posadzoną roślinę przed nadmierną operacją słoneczną. Kop-
czyk wiosenny rozgarniamy po 4-5 tygodniach, gdy stwierdzimy, że róża 
się przyjęła.

przy sadzeniu róż…

Już od rana 2 kwietnia nasi bohaterowie ubrani na niebiesko (przed-
szkolaki i uczniowie) składali wielką, patchworkową, niebieską żarówkę, 
jako symbol autyzmu, wiary i nadziei. Następnie dzieci wraz z nauczycie-
lami i wychowawcami wyruszyły w teren, odwiedzając różne instytucje 
użyteczności publicznej, propagując wiedzę na temat spektrum autyzmu, 
wręczając własnoręcznie wykonane szydełkowe, niebieskie żaróweczki 
oraz pyszne ciasta wykonane przez rodziców naszych podopiecznych. 

autyzm – zrozum i zaakceptuj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, jak co roku włączył się aktywnie w obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat 
Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. W tym roku obchody pod hasłem: „AUTYZM – ZROZUM I ZAAKCEPTUJ” trwały cały tydzień.

Sadźmy więc róże jak nas namawia poeta, bo również w naszych za-
bieganych czasach ich niekwestionowane piękno i długowieczność mają 
moc przetrwania trudnych lat, służą dla ozdoby i są symbolem lepszego 
jutra.

Warto nadmienić, że wiersz „Przy sadzeniu róż…” napisał Seweryn 
Goszczyński i dedykował go swojemu przyjacielowi Michałowi Szwey-
cerowi, łaskiemu przyjacielowi patriocie, także miłośnikowi róż. 

Janina Kielanowicz-Marciniak
prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży

W tym dniu zawitali do: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miej-
skiego, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Państwowej Straży Pożarnej, 
policji, Łaskiego Domu Kultury, PCPR, MGOPS, szpitala oraz łaskich 
przychodni lekarskich. W kolejnych dwóch dniach osoby zainteresowa-
ne mogły odwiedzić SOŚW. Każdy chętny mógł zobaczyć, jak wygląda 
dzień pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz można było uczest-
niczyć w indywidualnych konsultacjach z terapeutami ośrodka. Następ-
ne spektakularne, niebieskie wydarzenie, które odbyło się w czwartek, 
to prezentacja spektaklu teatralnego pt. „Jestem” w reżyserii Adama 
Łoniewskiego, a zrealizowanego przez uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Czerninie. Było to niezwykle wymowne, wzru-
szające i niesamowicie piękne widowisko.

W ostatnim dniu akcji odbyła się w Ośrodku IV Powiatowa Konfe-
rencja „Autyzm – Zrozum i Zaakceptuj”, zorganizowana dla dyrektorów, 

pedagogów, nauczycieli i rodziców. W konferencji uczestniczyła m.in. 
wicestarosta Teresa Wesołowska, dyrektorzy Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Pabianicach i Łasku oraz członkowie organizacji i sto-
warzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaprosiliśmy 
wspaniałych prelegentów: Magdalenę Charbicką - wiceprezesa Fundacji 
z ASPI-racjami w Łodzi, Monikę Pełszyk - superwizora terapii behawio-
ralnej, dr Radosława Piotrowicza - wykładowcę Akademii Pedagogiki 
Specjalnej oraz Magdalenę Rybińską - psychologa z PPP w Łasku. Było 
bardzo ciekawie, konkretnie i niezwykle inspirująco.

Osoby ze spektrum autyzmu są wśród nas! Bądźmy wrażliwi, tole-
rancyjni i otwarci na neuroróżnorodność!

Sadźmy, przyjacielu róże!
Długo jeszcze, długo światu
Szumieć będą śnieżne burze: 
Sadźmy je przyszłemu latu!
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22 marca br. na Lotnisku Chopina w War-
szawie na naszych wspaniałych zawodników, 
wracających z Special Olympics World Ga-
mes Abu Dhabi 2019, czekał tłum kibiców, 
członków rodzin i zaproszonych gości. Polska 
Reprezentacja Olimpiad Specjalnych liczyła  
90 osób w tym 64 zawodników, którzy rywa-
lizowali w 17 dyscyplinach sportowych. Nasz 
olimpijczyk - Radosław Łaguniak - uczeń Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

Zakończyły się Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi i Dubaju, które odbywały się w marcu 2019 r. W pamięci 
setek tysięcy kibiców z całego świata zostaną niezwykłe emocje rywalizacji sportowców ze 190 krajów, hollywoodzki rozmach ceremonii 
otwarcia i zamknięcia, które pełne były występów artystów, gwiazd światowego formatu oraz przesłanie, by poznać bliżej sportowców 
z niepełnosprawnością intelektualną i zobaczyć ich niezwykłą determinację, która sprawia, że wbrew różnym przeciwnościom 
z sukcesem uczestniczyli w największych zawodach Special Olympics na świecie.

go w Łasku powrócił do Polski pełen emocji, 
oczarowany atmosferą i magią Igrzysk.

26 marca br. w sali gimnastycznej naszego 
Ośrodka odbyło się uroczyste powitanie Rad-
ka. Polska ekipa niepełnosprawnych intelek-
tualnie sportowców opuściła Bliski Wschód 
z rekordowym dorobkiem 69 medali, w tym 
aż 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych. 
Radosław na arenach sportowych w Abu Dha-
bi w bowlingu wywalczył: 4 miejsce w grze 
podwójnej, 6 miejsce w grze drużynowej  

Zwycięska drużyna będzie reprezentować 
nasze województwo w Mistrzostwach Polski 
Szkół Podstawowych. 

OTO Kolejność końcowa mistrzostw: 
1. ZSO - SP nr 4 Łask (Kolumna), pow. łaski
2. SP Ksawerów, pow. pabianicki 
3. SP nr 9 Skierniewice, pow. skierniewicki 
4. SP nr 13 Bełchatów, pow. bełchatowski 

koszykarki z kolumny mistrzyniami WojeWództWa
27 marca br. w Skierniewicach odbyły się mistrzostwa województwa łódzkiego w koszykówce dziewcząt szkół 
podstawowych. Po bardzo emocjonujących bojach najlepsza okazała się reprezentacja SP nr 4 z Kolumny, która pokonała 
w meczach grupowych SP nr 9 ze Skierniewic 22:18 oraz SP nr 199 z Łodzi 30:22. W decydującym meczu o mistrzostwo 
województwa młode zawodniczki z Kolumny wygrały z SP Ksawerów 24:18.

Z trenerskiego punktu widzenia mecz okazał się strzałem w dzie-
siątkę, gdyż przeciwnik był świetnie przygotowanym pod wzglę-
dem taktycznym i technicznym rywalem. Mimo starań zawodników 
z UMKS Korab Łask lepsi okazali się gospodarze, wygrywając spo-
tkanie 5:2. 

W myśl zasady: „dobra gra jest obowiązkiem, nie zwycięstwo” dla 
trenerów Korabia najważniejszym celem jest przygotowanie indywidu-
alne każdego zawodnika. Takie spotkanie pozwala sprawdzić umiejętno-
ści indywidualne i zespołowe drużyny na tle rywali spoza okręgu łódz-

W marcu br. drużyna UMKS Korab Łask 2007 prowadzona przez trenerów Wiesława Siębora i Tomasza Matysiaka 
udała się na mecz kontrolny z drużyną CRACOVIA Kraków 2008.

5-6. SP nr 199 Łódź 
5-6. ZSP nr 6 Tomaszów Maz., pow. toma-
szowski. 

Skład zawodniczek, które brały udział 
w turnieju finałowym: Bączyk Martyna, De-
remoniec Martyna, Dziurlikowska Amelia, 
Florczak Paulina, Gawrońska Milena, Kuras 
Aleksandra, Lisiecka Helena, Milczarek Ma-

kiego, a także pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski do planowania 
dalszego cyklu szkoleniowego.

Dzięki uprzejmości gospodarzy łaski klub piłkarski mógł zwiedzić 
centrum treningowe CRACOVII Kraków, a późnym popołudniem obej-
rzeć mecz ekstraklasy: CRACOVIA Kraków – Zagłębie Sosnowiec 
(2:1). Po tak wyczerpującym weekendzie zawodnicy z UMKS Korab 
z kolejnym cennym doświadczeniem na koncie wrócili do Łasku, mając 
nadzieję, na dalszą współpracę z drużyną CRACOVIA Kraków. 

WS

ria, Młynarczyk Natalia, Nowakowska Wero-
nika, Wilczek Wiktoria, Wróblewska Karolina.

Ponadto w turniejach powiatowych i pół-
finale wojewódzkim szkołę reprezentowały: 
Barbara Lisiecka, Anna Sałagacka, Aleksandra 
Walczak, Amelka Piotrowska.

Jarosław Wełna 
opiekun zespołu

i 6 lokatę w grze pojedynczej (w grze singlowej 
konkurował o medal z zawodnikami z: Anglii, 
Kanady, Syrii, Węgier, Austrii, Afryki i Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich).

Nasz uczeń jest żywym przykładem tego, 
że wola i determinacja pozwala przezwyciężać 
wszelkie trudności, osiągać sukcesy i sięgać po 
marzenia. Sportowcy Olimpiad Specjalnych 
zmagają się ze wszystkimi emocjami towarzy-

szącymi rywalizacji sportowej – znają radość 
zwycięstwa, ale także gorycz porażki. Tak jak 
każdy, czasem zmagają się ze zmęczeniem lub 
bólem. Ich medale (chociaż w  idei ruchu Olim-
piad Specjalnych medale nie są najważniejsze) 
są wspaniałą pamiątką i ważnym symbolem 
przełamywania własnych barier i walki nie 
tylko o lepszą kondycję fizyczną, ale także po-
prawę umiejętności społecznych, otwieranie na 
świat. Sportowcy Olimpiad udowadniają sobie 

i wszystkim dookoła, że są ważną częścią na-
szego społeczeństwa.

3 kwietnia w Pałacu Prezydenckim odbyło 
się uroczyste spotkanie zawodników olimpij-
skich z prezydentem RP.

Ewelina Słomczyńska
przewodnicząca klubu „Aplauz”  

Olimpiad Specjalnych, 
Oddział Łódzki przy SOSW w Łasku
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Przypominamy, że wpłaty podatków od 
nieruchomości, a także rolnego i leśnego za 
2019 r., należy dokonywać na indywidualny 
rachunek bankowy, podany w decyzji podat-
kowej.

komunikaty

noWe pojemniki

30 kwietnia br. upływa termin wniesienia 
opłaty od posiadania psów za rok 2019. 
Opłata od posiadania jednego psa 
w kwocie 48 zł płatna jest jednorazowo 
bez wezwania, na rachunek: Bank 
PEKAO SA I O/Łask 91 1240 3288 1111 
0000 2807 7365. Od wpłat dokonywanych 
w banku PEKAO S.A. I O/Łask nie będzie 
pobierana prowizja bankowa. 

Spółka „EKO-REGION” kończy w gminie 
Łask wymianę pojemników 240 l w kolorze 
zielonym z żółtą klapą, przeznaczonych na tzw. 
„surowce suche” na nowe w kolorze żółtym  
z przeznaczeniem na metal i tworzywa sztucz-
ne. Jest to podyktowane rozporządzeniem mi-
nistra środowiska w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów, z dnia 29.12.2016 r., z późn. 
zm. Od lipca br. będzie obowiązywała nowa 
umowa na wywóz odpadów. W tym czasie po-
jawią się niebieskie kosze na papier, a PSZOK 
w Łasku będzie przyjmował dodatkowo meta-
le, odzież oraz papier.

Ważniejsze imprezy w maju
kulturalne

sportowe

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Cały mój świat” – spotkanie  

z podróżnikiem Tomaszem 
Walkiewiczem połączone  
z wystawą jego fotografii 

maj BP w Łasku, Galeria 
pod Korabiem 

BP w Łasku 

2. Koncert pieśni Stanisława 
Moniuszki w wykonaniu 
Moniki Kolasy-Hladikovej  

2 
godz. 16 

Galeria z Fortepianem ŁDK 

3. 
 

Obchody świąt 1-3 Maja: 
1 Maja - Święto  Pracy  
2 Maja - Dzień Flagi RP  
 
 
3 Maja - Święto Konstytucji  
3 Maja  

 
 
2  
godz. 10  
 
3  
godz. 10.30 

 
 
plac 11 Listopada  
 
 
kolegiata łaska,  
plac 11 Listopada  

 
 
burmistrz Łasku, ZHP 
 
 
starosta łaski, dowódca  
32. BLT 

4. Wykład w Uniwersytecie  
III Wieku pt. „Opowieści  
o wiedeńskiej rodzinie 
Straussów” wygłosi  
mgr Ewa Jaśkiewicz  

7 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

5 Festyn rodzinny „Przedszkolak 
Europejczykiem” 

11 
godz. 10-14 

PP nr 4  w Kolumnie Ministerstwo Inwestycji  
i Rozwoju, PP nr 4  
w Kolumnie 

6. Koncert Papieski w wykonaniu 
Orkiestry Dętej i gości 

11 sala widowiskowa ŁDK 

7. Milonga – wieczór taneczny 11 Galeria z Fortepianem ŁDK 
8. Koncert Flamenco 15 sala widowiskowa ŁDK 
9. Noc Muzeów i otwarcie 

wystawy „Właściciele majątku 
łaskiego” 

18 Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku - MHŁ 

10. Piknik Rodzinny 18 Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa  
w Teodorach 

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Teodorach, 
Wiejskie Stowarzyszenie 
„Nasze Sprawy” 

11. Wykład w Uniwersytecie  
III Wieku pt. „O zegarkach 
prawie wszystko…”  
mgr Gabriel Bartkiewicz 

21  
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

12. Finisaż wystawy fotografii 
Fundacji im. Brata Alberta 

22 Galeria z fortepianem Fundacja im. Brata Alberta, 
ŁDK 

13. Piknik rodzinny z Fundacją 
Brata Alberta 

23 ogród ŁDK Fundacja im. Brata Alberta, 
ŁDK 

14. Międzypowiatowe potyczki 
matematyczne uczniów szkół 
podstawowych i III klas 
gimnazjów 

24 SP nr 1 w Łasku, PG 
nr 1 w Łasku   

OPRU „Asymptota”,  
SP nr 1 w Łasku, PG nr 1  
w Łasku 

15. Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne  

25 PG nr 1 w Łasku ŁDK 

16. Obchody 100-lecia OSP  
w Sięganowie 

25 OSP Sięganów Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego OSP RP  
w Łasku, OSP Sięganów 

17. GrandOff – Najlepsze 
Niezależne Krótkie Filmy 
Świata – maraton filmowy 

29 sala widowiskowa ŁDK 

 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. „Pływajmy razem” – rodzinna 
sztafeta pływacka, konkurencje 
pływackie dla najmłodszych 

2 
godz. 12 

pływalnia kryta w Łasku CSiR 

2. Mecz piłki nożnej seniorów – 
liga okręgowa - MULKS Łask 
– MKS Zduńska Wola 

5 
godz. 16 

CSiR – stadion MULKS Łask 

3. XIV Wojewódzki Bieg 
Pamięci Jana Pawła II 

12 kolegiata łaska, otwarcie 
biegu – ul. Warszawska 13 

powiat łaski, gminy 
powiatu łaskiego, 
proboszcz parafii  
NP NMP w Łasku 

4. Mecz piłki nożnej - liga 
okręgowa MULKS Łask – LKS 
Unia Sulmierzyce 

19  
godz. 16 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

5. Mecz piłki nożnej - liga 
okręgowa - MULKS Łask – 
LZS Brąszewice 

25  
godz. 17 

CSiR – stadion MULKS Łask 

6. Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego dla młodzików  
i juniorów młodszych  
w klasach szkolnych: 
Mistrzostwa KMLiK XVIII 
Łaski Piknik Modelarski   

26-27 
 

lotnisko w Łasku/ 
boisko CSiR  

KMLiK, ŁDK, 32. BLT, 
powiat łaski  

 
 
 
 

Przed nami VI edycja Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich. Przedszkole 
Publiczne nr 4 im. „Leśne Skrzaty” 
w Łasku zaprasza na Festyn Rodzinny  
pt. „Przedszkolak - Europejczykiem”, 
który odbędzie się 11 maja w godz. 10-14.

W programie festynu znajdują się m.in. 
warsztaty tworzenia lasu w słoikach. Na dzie-
ci czekać będą animatorzy, którzy wymalują 
na buźkach maluchów to, co im się zama-
rzy, oraz przeprowadzą ciekawe gry i zaba-
wy sportowe, a bajkową atmosferę wprowa-
dzi pokaz baniek mydlanych. Każde dziecko 
będzie mogło stworzyć własne balonikowe 
zwierzątko, a nadwątlone siły pokrzepić prze-
kąską: musem owocowym i słodkim lizakiem. 
Wszyscy milusińscy będą mogli również 
korzystać z dmuchanego placu zabaw. Aby 
dzieci dobrze zapamiętały i miło wspomina-
ły wspólnie spędzone chwile podczas festynu 
otrzymają drobne upominki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przy-
pomnijmy - dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi istnieje podjazd do budynku przed-
szkola oraz specjalnie dostosowana toaleta na 
parterze.

MJ

„przedszkolak – 
europejczykiem”

FESTYN RODZINNY
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Na łaskim cmentarzu zebrali się mieszkań-
cy, aby upamiętnić 79. rocznicę zbrodni katyń-
skiej. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem 
hymnu państwowego. Następnie burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek powitał przybyłe dele-
gacje i przypomniał okoliczności postanowie-
nia najwyższych władz sowieckich, na mocy 
którego dokonano mordu polskich elit. Ofia-

pamięci ofiar katynia

aleja dębóW pamięci

Od 2007 roku  13 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przyświeca mu oddanie hołdu ofiarom 
stalinowskiej zbrodni, a opiera się na kultywowaniu pamięci, gdyż aby mogła przetrwać, musiała najpierw stawić czoła wszechobecnej 
dezinformacji i kłamstwu, mającemu za cel zatajenie tożsamości zbrodniarzy.

rami tego rozkazu był nie tylko kwiat polskiej 
armii, ale również przedstawiciele inteligencji 
z wielu środowisk. Przez lata cierpiały całe ro-
dziny, które zmuszane były do życia w strachu 
i okłamywania dzieci, nie mówiąc im prawdy o 
losie, jaki spotkał ich ojców. 

Po burmistrzu głos zabrali posłowie 
na sejm RP Tomasz Rzymkowski i Paweł  

Rychlik oraz senator RP Maciej Łuczak. Póź-
niej modlitwę odmówił ksiądz kapelan Krzysz-
tof Majsterek. Na zakończenie zgromadzone 
delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą Polaków poległych i pomordowanych 
na Wschodzie.

MJ



 

Z RÓŻĄ  NA TARGACH
TURYSTYCZNYCH


