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Klika słów o Łasku

Łask położony jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim.

To niemal 20-tysięczne miasto, w którym krzyżują się ważne szlaki drogowe,

przebiega także linia kolejowa. Pozostały obszar gminy zamieszkuje 9 tyś

mieszkańców.
Obecnie, Łask najbardziej wyróżnia stacjonująca w mieście i Gminie Buczek

32 Baza Lotnictwa Taktycznego będąca w strukturach Paktu Północno-

Atlantyckiego wyposażona w samoloty F-16.
Największą atrakcją turystyczną Gminy Łask jest dolina rzeki Grabi.

Rzeka przepływa przez gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część północną

i południową. Cały odcinek Grabi i jej dopływów oraz okoliczne lasy znajdują

się w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Utworzony on został w 1989 r. Jednak

już w 1993 r. Rada Miasta i Gminy w Łasku podjęła decyzje o powiększeniu tego

terenu aż do południowo - zachodniej granicy gminy. Grabia została uznana

za użytek ekologiczny, jest również jedną z najczystszych rzek centralnej Polski.

Odznacza się bardzo dużą bioróżnorodnością oraz bogatą i równie ciekawą

hydrofauną.
Walory krajobrazowe, czystość wód, rozległe łąki i lasy stanowią o dużej

atrakcyjności turystycznej regionu. Gmina Łask corocznie odwiedzana jest

przez mieszkańców głównie Łodzi oraz Pabianic. Szacuje się, że w sezonie

wypoczywa tu kilkanaście tysięcy ludzi, których szczególnie dużo można

spotkać w okolicach Kolumny oraz przy zalewie „Zajączek” w Łasku, na terenie

którego znajdują się boiska do siatkówki plażowej oraz plaża.
Miasto jest nie tylko znaczącym ośrodkiem administracyjnym, ale również

centrum usługowym, oświatowym i kulturalnym. Duży wpływ na dalszy rozwój

miasta będzie miała rozbudowa lotniska oraz szlaków komunikacyjnych między

innymi drogi S8.



W dniu 10 lutego 2009 r. dzięki staraniom Gminy Łask została podpisana

umowa z Województwem Łódzkim na dofinansowanie projektu

pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

(Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom

i energetyka- Działanie II.1 Gospodarka wodno ściekowa)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.
Łączna wartość projektu wynosi 18 943 205,01 zł w tym dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 207 403,75 zł.



Celem projektu jest uporządkowanie i usprawnienie gospodarki ściekowej

poprzez budowę 28 686,07 m kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask,

która powstanie w Łasku-Kolumnie, Mieście Łask, Woli Łaskiej, Orchowie

i Wiewiórczynie.
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej realizowane

są przez cztery firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Odpowiednio:

Zadanie I - Łask Kolumna realizuje firma „MARKBUD” z Poddębic. Umowa

została podpisana dnia 24.06.2009 r. Planowany termin zakończenia budowy

7996,73 metrów kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przepompowni

to 30.09.2010 r.

Zadanie II - Łask

realizuje firma „Instalacje

HTS” z Poznania. Umowa

została podpisana dnia

16.06.2009 r. Planowany

t e r m i n z a k o ń c z e n i a

b u d o w y 3 4 6 9 , 5 0 m

kanalizacji sanitarnej oraz

dwóch przepompowni

ścieków to 30.09.2010 r.

Zadanie I

Zadanie II



Zadanie III

Zadanie IV

Zadanie III - Wola Łaska realizuje Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót

Drogowych „KAN-WO-BUD” z Pabianic. Umowa została podpisana dnia

22.06.2009 r. Planowany termin zakończenia budowy 6129,95 mb oraz jednej

przepompowni ścieków to 30.06.2010 r.

Zadanie IV - Orchów realizuje firma „Müsing” Sp z o.o. ze Szczecina. Umowa

została podpisana dnia 15.06.2009 r. Planowany termin zakończenia budowy

9558,50 m oraz pięciu przepompowni ścieków to 30.09.2010 r.



Zadanie V

Zadanie V- Wiewiórczyn realizowała firma „MARBUD” Sp z o.o. z Poddębic.

Umowa została podpisana dnia 04.06.2009 r. Prace związane z budową

1531,39 m kanalizacji sanitarnej oraz 28 szt. przyłączy zakończyły się dnia

30.09.2009 r. Tym samym Zadanie V Wiewiórczyn jest pierwszym zadaniem

zakończonym w ramach projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy

Łask”

Łą ł śćczna d ugo kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2009 roku to ponad

14 kilometrów. W 2010 roku planowane jest wybudowanie kolejnych

14 kilometrów.



Przedmiotowa inwestycja poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, przeciw-

działać będzie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych

pochodzących ze ścieków komunalnych, ścieków odprowadzanych do gruntu,

a także spływów z obszarów leśnych i rolnych. Stworzy obywatelom warunki

zapewniające podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków. Na terenach

objętych projektem występuje obecnie 280 szamb, są one przestarzałe

i nieszczelne. Dodatkowo część mieszkańców odprowadza ścieki komunalne

wprost do gruntu, najczęściej na pole i w żaden sposób nie są one oczyszczone.

Stwarza to wysokie zagrożenie dla środowiska naturalnego, w szczególności dla

wód powierzchniowych, podziemnych i gruntowych. Realizacja projektu

umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej posesji,

na której znajduje się szambo, które po wykonaniu

i odbiorze przyłącza zostanie zlikwidowane.
Więcej informacji na tematy przyłączenia do nowo

budowanej sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać

w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14

pok.36 II piętro tel. 043 lub w Miejskim

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji ul. Tylna

9, tel. 043 675 51 43
Inwestycja chroni stan środowiska naturalnego

i będzie miała bezpośrednie przełożenie

w długoletniej perspektywie, zwłaszcza dla

równowagi ekologicznej rzeki Grabi, która jest

ważnym obiektem dla rozwoju turystycznego

regionu, skupiającego się zwłaszcza w okolicach

Łasku - Kolumny. Budowa kanalizacji sanitarnej

spowodu je podn ie s i en i e poz iomu us ług

turystycznych, ochronę rzeki Grabi, lepszy stan czystości gleb na terenie gminy

oraz zwiększenie atrakcyjności regionu dla turystów.
Planowany termin zakończenia projektu to koniec 2010 roku.
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