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Żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego po raz kolejny wspólnie z Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi zorgani-
zowali w Łasku zbiórkę krwi. Dzięki licznej grupie krwiodawców udało 
się zebrać prawie 10 litrów krwi. Każda kropla jest bezcenna, zwłaszcza 
teraz, gdy krwi tak bardzo brakuje w polskich szpitalach. Niestety, krwi 
nie można kupić, ani niczym zastąpić. Gorąco zachęcamy do regularnego 
oddawania krwi i wspierania takich inicjatyw.

Michał Kolad
oficer prasowy 32. BLT

ŻołNIERSKA KREW 
RAtujE ŻYcIE

Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży przy współpracy 
z gminą Łask zorganizowało 13 czerwca br. różany 
kiermasz. Na pl. 11 Listopada wystawili się lokalni 
producenci królowej kwiatów. Można było zakupić 
sadzonki, a także zasięgnąć rad od ekspertów, którzy 
chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

KIERMASZ RÓŻANY 
W łASKu

10 czerwca br. mogliśmy oglądać częściowe zaćmienie słońca. Takie ob-
serwacje są zawsze wielką frajdą, kolejne zaćmienie będziemy mogli zo-
baczyć niedługo, bo już 25 października przyszłego roku.

Fot. Michał Janiszewski

ZAćMIENIE SłońcA

Szkółkarze przygotowali dla mieszkańców ogromny wybór róż 
rabatowych, pnących, parkowych, a także okrywowych i minia-
turowych. Kupione okazy z pewnością udekorują wiele ogrodów 
i działek. 

Z dziennikarskiego obowiązku przypomnijmy, że Łask jest praw-
dziwym kwiatowym zagłębiem. Pracuje tu ponad 30 hodowców, którzy 
działają nie tylko w kraju, ale i na rynkach zagranicznych. To profesjo-
naliści w swoim fachu, którzy tworzą nawet nowe odmiany róż, a swoją 
pasją zarażają kolejne pokolenia. 

Warto wspomnieć, że podczas kiermaszu na miejskim rynku dzia-
łał punkt promujący szczepienia przeciw COVID-19. To właśnie sy-
tuacja epidemiczna i obowiązujące przepisy uniemożliwiły po raz ko-
lejny organizację lokalnego święta kwiatów. Liczmy, że w przyszłym 
roku pandemia będzie zaledwie złym wspomnieniem i spotkamy się 
na Festiwalu Róż w Łasku.

MJ

Przypominamy, że swoją pracę przez telefon wykonują nadal rach-
mistrzowie spisowi, którym nie można odmówić przekazania danych w 
ramach spisu powszechnego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru telefo-
nu 22 828 88 88. 

W Łasku w dniu 12 sierpnia 2021 r. w godz. od 9-14 przed SP nr 5 
przy ul. Inki - Danuty Siedzikówny zaparkuje spisobus, w którym bę-
dzie można spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021. 

MJ

RuSZAjĄ RAcHMIStRZoWIE
GUS informuje, że od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczęli 
wywiady bezpośrednie. Skontaktują się z osobami, które 
dotychczas nie spisały się samodzielnie przez internet, infolinię 
ani też nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
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Polscy lotnicy osiągnęli spektakularny sukces udowadniając swój 
potencjał i talent. 100 000 bezpiecznie i bezawaryjnie wylatanych go-
dzin pokazuje, że tradycje lotnicze i gen mistrzowskiego latania jest 
kontynuowany przez kolejne lotnicze pokolenia Rzeczypospolitej. Im-
plementacja F-16 uwolniła zapał i entuzjazm ludzi w lotniczych mun-
durach, którzy wreszcie dostali narzędzie do realizacji swoich pasji 
i ambicji z pożytkiem dla naszego kraju – mówił dowódca 2 Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak. Przypomniał 
on też, że nasz kraj był pierwszym w byłym Układzie Warszawskim, 
wdrażającym nowoczesny zachodni system uzbrojenia.

Od momentu przylotu F-16 do Polski maszyny te nie tylko 
chroniły granice kraju, ale też wykonywały wiele misji poza na-
szymi granicami. Nowoczesny system taktyki lotniczej, nowa or-
ganizacja i kultura szkolenia lotniczego, a także nowoczesna baza 
sprawiły, że polskie lotniska, na których stacjonują F-16, należą 
dziś do najnowocześniejszych w Europie. Osiągnęliśmy dobry po-
ziom współpracy z NATO, będący znakomitym punktem wyjścia 
do przyjęcia F-35, jeszcze nowocześniejszych maszyn.

„Jastrzębie” po 100 000 godzin nalotu 6 znajdują się dziś 
w miejscu, o którym marzyły pokolenia naszych lotników, a bia-
ło-czerwona szachownica jest symbolem sukcesu i dumy.

Wykorzystano artykuł kpt. Anny Issel

100 tYS. godZIN NAlotu F-16
Jesienią tego roku obchodzić będziemy 15-lecie służby F-16 w Siłach Zbrojnych RP, natomiast 28 maja br. 
świętowano przekroczenie 100 000 godzin nalotu na tych wielozadaniowych maszynach. 

Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad stu lat cieszy się nie-
słabnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne insceni-
zacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe. Jestem prze-
konany, że każdy z tych walorów zapewni również pomyślność naszej 
akcji. O własnym sposobie i oryginalnym kształcie jej realizacji zdecy-
dują ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że na-
wet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych 
zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija 
i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam na-
dzieję, że razem powtórzymy ten sukces.

NARodoWE cZYtANIE 2021
Szanowni Państwo, podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, 
mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości 
i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” 
weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” odbędzie się także w grodzie nad Gra-
bią, gdzie pieczę nad wydarzeniem obejmie tradycyjnie Biblioteka Publiczna w Łasku. 
O szczegółach akcji będziemy informować w kolejnych numerach „Panoramy”.

Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę,  
4 września 2021 roku. Zjednoczmy się tego dnia wokół nieprzemijają-
cych wartości naszego literackiego kanonu, aby czerpać radość z bycia 
razem przy wspólnej lekturze.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Młodzi Modelarze-Lotnicy na Start, jest to cy-
kliczna impreza organizowana od 50 lat, prze-
znaczona dla młodzików. Modelarze Klubu 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego ŁDK 
wystartowali w ogólnopolskich zawodach  
w Rudnikach zorganizowanych przez Aeroklub 
Częstochowski w niedzielę, 30 maja br. Pomi-
mo trudnych warunków atmosferycznych uda-
ło się rozegrać 5 kategorii. Najlepsi z Łasku: 

W kat. F1A/M - modeli szkolnych szy-
bowców:
- Roch Grobelny - uzyskał I miejsce
- Natalia Kuzańska - uzyskała III miejsce

W kat. F1N - modeli szybowców wyrzu-
canych z ręki:
- Wojciech Zawlik - uzyskał I miejsce
- Natalia Kuzańska - uzyskała III miejsce

łAScY ModElARZE NA ZAWodAcH W cZęStocHoWIE

W kat. S6A – modeli rakiet z taśmą hamu-
jącą:
- Karol Olszewski - uzyskał I miejsce

- Wojciech Zawlik - uzyskał II miejsce
- Roch Grobelny - uzyskał III miejsce.

Andrzej Pikosz
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ZdANIEM buRMIStRZA
Kiedy zostałem burmistrzem Łasku moim 

marzeniem było wybudowanie kanalizacji sa-
nitarnej we wszystkich sołectwach graniczą-
cych z miastem i to konsekwentnie realizu-
jemy, w wyniku czego powstało w ostatnich  
10 – 11 latach 60 km kanalizacji sanitarnej.

NIEWĄTPLIWE SUKCESY
Zakończyliśmy budowę 2,5 km kanalizacji 

we Wronowicach, a teraz otrzymujemy dofi-
nansowanie unijne na budowę 2,4 km w Gor-
czynie. Warto przypomnieć, że efektem pierw-
szego, złożonego w 2009 r., wniosku było uzy-
skanie 75% dofinansowania na 29 km kanali-
zacji sanitarnej – najkosztowniejsze zadanie to 
ul. Kilińskiego (kolektor główny), a najdłuższy 
odcinek to Orchów.

Jak my niegdyś, dziś inni samorządowcy 
przyjeżdżają do nas oglądać naszą oczyszczal-
nię i marzą, aby mieć podobną. To duże, a na-
wet bardzo duże osiągnięcie. Malkontentów 
nie brakuje. Twórczość jednego z nich do dziś 
przechowuję. 

Demagogii i zakłamania nie mógł jednak 
znieść spokojnie Pan Grzegorz Waligóra spe-
cjalista z Warszawy z zakresu krajowego pro-
gramu gospodarki wodno – ściekowej. Owe-
mu malkontentowi odpowiedział: Inwestycje 
i działania Waszego MPWiK uchroniły gminę 
przed widmem ogromnych kar UE, które grożą 
Polsce, a raczej polskim samorządom! Posia-
dając jedną z nowocześniejszych oczyszczalni 
w Polsce, zyskało Wasze środowisko, a kwota, 
którą płacą mieszkańcy, jest i tak poniżej śred-

Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie z powodu nie spełnienia wymogów 
dyrektywy tzw. ściekowej z 1991 r., która powinna być wdrożona do 2015 roku. Wysokie kary 
grożą samorządom gminnym, czyli mieszkańcom. Gmina Łask nie jest zagrożona. 

niej w tej wielkości gminie. Nierentowne inwe-
stycje, które nawet w części nie przyniosły ta-
kich rezultatów środowiskowych u niektórych, 
zaowocowały kosztem nawet kilkudziesięciu zł  
za metr woda/ścieki i to dopiero jest dramat. 

Podkreślmy, ceny wody i ścieków nie za-
twierdzają organy gminy a Wody Polskie,  
tj. administracja rządowa powołana właśnie 
dlatego, aby nie zawyżać bez uzasadnienia cen 
wody i odbioru ścieków. Na prowadzone inwe-
stycje MPWiK pozyskał 35-milionowe dofi-
nansowanie unijne. I ostatnie zdanie – pytanie 
Pana Prezesa MPWiK do malkontenta: Cieka-
we co by Pan napisał pod postem, gdyby dzi-
siejsza cena za ścieki nie wynikała z inwestycji 
tylko naliczonych kar. Dla czytającego ze zro-
zumieniem sprawa oczywista.

NAJCENNIEJSZY DAR
9 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących w Kolumnie uczestniczyłem w uro-
czystości odznaczenia sztandaru Odznaką 
Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Udekorowanie sztandaru jest efektem oddania 
znacznych ilości krwi przez młodzież naszego 
Liceum Ogólnokształcącego. 

Przypomnijmy, że gmina Łask jako jedna 
z niewielu gmin prowadzi Liceum. Zdajemy 
sobie wszyscy sprawę jak cennym darem jest 
krew. Krwi nie da się niczym zastąpić. Dlate-
go na najwyższy szacunek zasługują honoro-
wi krwiodawcy, a także wszyscy, którzy przy-
czyniają się do propagowania tej wspaniałej 
idei. Ze swej strony zobowiązałem się wobec 

przedstawiciela PCK do pomocy w organizacji 
w naszym mieście punktu promującego krwio-
dawstwo.

UROCZYSTOŚĆ W SKRZYDLE
28 maja uczestniczyłem w uroczysto-

ściach związanych z 100 tys. godzin nalotu 
samolotu wielozadaniowego F-16. Uroczy-
stości organizowane były przez dowódcę  
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Po-
znaniu gen. Ireneusza Nowaka. W skład 
Skrzydła wchodzą dwie eskadry: w Pozna-
niu i eskadra na lotnisku Łask. F-16 to sa-
moloty wielozadaniowe o wysokich walo-
rach bojowych. Warto zauważyć, że jednym  
z 3 pierwszych polskich pilotów, którzy 
w połowie 2006 roku ukończyli szkolenie 
w USA, był ówczesny ppłk Dariusz Mali-
nowski, który następnie dowodził eskadrą 
w Łasku oraz w stopniu pułkownika 32. BLT.
Obecnie jest generałem dywizji.

W Łasku służyło wielu doświadczonych, 
noszących wężyki generalskie, pilotów. Obok 
gen. Malinowskiego dość wspomnieć genera-
łów Jana Śliwkę, Jacka Pszczołę czy w/w do-
wódcę Skrzydła gen. Ireneusza Nowaka. War-
to było z zaproszenia skorzystać, bo to chluba,  
że na ziemi łaskiej znajduje się tak elitarna jed-
nostka Wojska Polskiego, a lotnisko Łask jest 
jednym z najnowocześniejszych w świecie lot-
nisk wojskowych.

14 czerwca 2021 r.   
Gabriel Szkudlarek

Na zdjęciu od lewej: drugi - inspektor Sił Powietrznych generał dywizji pilot Jacek Pszczoła, drugi od prawej dowódca generalny Rodzajów 
Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika i dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał brygady pilot Ireneusz Nowak



cjalistycznego sprzętu z kilku jednostek woje-
wództwa łódzkiego. Na szczęście nie było ofiar 
w ludziach.

Na razie strażacy nie chcą mówić o przy-
czynach kolejnego już w ostatnich latach po-
żaru w tej samej firmie, trwa bowiem docho-
dzenie i ono odpowie na wszystkie pytania. 
S. Wągrowski zwraca jedynie uwagę na to, 
że lokalizacja składowiska i sposób groma-
dzenia odpadów utrudniał prowadzenie akcji 
gaśniczej.

czerwiec 2021 r.

14

SESJE – 16 bm. odbyła się sesja Rady 
Miejskiej Łasku, podczas której burmistrz Ga-
briel Szkudlarek otrzymał jednogłośnie abso-
lutorium. Obrady zdominowała dyskusja nad 
raportem o stanie gminy za 2020 r., a także 
trwający wciąż pożar składowiska odpadów 
w Woli Łaskiej (obok piszemy na ten temat). 
Sporo dyskutowano również na temat 2 planów 
miejscowego zagospodarowania. 

10 czerwca br. odbyła się sesja Rady Po-
wiatu, podczas której udzielono absolutorium 
dla Zarządu (z 16 radnych 13 głosowało za,  
2 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głoso-
wania). Radni zajmowali się także m.in. oceną 
stanu sanitarnego powiatu w 2020 r. i funkcjo-
nowaniem PUP.

ATTACHÉ LOTNICZY USA płk Gary 
Bishop gościł w 32. BLT – dowódca 2 Skrzy-
dła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg pil. Ire-
neusz Nowak mówił o zadaniach Skrzydła, zaś 
dowódca Bazy płk. pil. Tomasz Jatczak przed-
stawił plany rozwojowe lotniska. Amerykański 
gość spotkał się tez z żołnierzami USA stacjo-
nującymi w 32. BLT.

OSP DYSKUTUJĄ – w jednostkach 
ochotniczych straży powiatu łaskiego trwa 
dyskusja nad projektem nowej ustawy o OSP. 
Zebrania z udziałem przedstawicieli PSP są 
okazją do zgłaszania wielu postulatów i wnio-
sków. Druhowie akceptują dodatki do emerytur 
dla szczególnie zasłużonych, korygują jednak 
wiele innych rozwiązań.

CENTRUM KOLUMNY już w nowej 
szacie – kończą się roboty związane z prze-
budową pl. Szarych Szeregów w tej dzielnicy 
Łasku, pojawiły się pierwsze nasadzenia, nowe 
ławki, ostatnie warstwy asfaltu. Inwestycja 
wartości ponad 4 mln zł będzie wkrótce zakoń-
czona. Szerzej na ten temat - w następnym nu-
merze „PŁ”. 

IV ŁASKI DZIEŃ PODRÓŻNIKA  
im. Tomasza Dronki – wznowiono po rocznej 
przerwie. Miłośnicy turystyki z tej okazji za-
planowali spływ kajakowy (8-kilometrowy)  
na trasie Ldzań – Łask i rajd rowerowy.

382 TONY – tyle odpadów wielkoga-
barytowych przyniosła tegoroczna zbiórka  
w gminie Łask. Jest to wynik lepszy niż w roku 
ubiegłym, w którym zebrano 294 tony. Przypo-
minamy, że cały rok działa Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlo-
kalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

BOCIANY tej wiosny nie przyleciały 
do Łasku na teren oczyszczalni ścieków przy  
ul. Kilińskiego, zawieszono więc internetowe 
relacje online z bocianiego gniazda. To zdarzy-
ło się dotąd tylko raz w trakcie realizowania 
od 2010 roku bardzo popularnej akcji „Łaskie 
Bociany”. Co stało się z naszymi skrzydlatymi 
przyjaciółmi, czy doszło do tragedii i śmierci 
ptaków?

AURA w czerwcu – nareszcie pojawiło się 
słońce i wysokie, prawie letnie, temperatury. 
Druga połowa czerwca to czas upałów docho-
dzących do 35 st. C w cieniu. Końcówka mie-
siąca ma obfitować w gwałtowne burze.

Znaleźliśmy się w momencie, gdy mamy 
więcej zabezpieczonych dawek szczepion-
ki niż na nią chętnych. Zbliżające się waka-
cje i znoszenie obostrzeń sprawiają wrażenie,  
że najgorsze już za nami, a wiele osób odkłada 
ewentualne szczepienie na czas po urlopie. 

Eksperci ostrzegają przed nadmiernym 
optymizmem i przewidują nadejście jesie-
nią kolejnej fali zachorowań. Szacuje się, że 
do osiągniecia odporności zbiorowej potrze-
ba zaszczepić minimum 70% populacji. Do  
21 czerwca wykonano w Polsce 26 494 562 
szczepienia, jednak tylko 11 190 284 osób jest 
w pełni zaszczepionych. 

Na szczeblu lokalnym sytuacja również 
nie wygląda zbyt dobrze. W gminie Łask, do 
21 bm. przynajmniej jedną dawkę szczepionki 
przyjęło 11 671 mieszkańców, w pełni zacze-
pionych jest 7 324. Statystyki jasno pokazują, 
że jeśli nie nastąpi powszechna mobilizacja, 
to za kilka miesięcy czeka nas kolejna walka 

WcIĄŻ ZbYt MAło SZcZEpIEń
Do niedawna szczepionki przeciw covid-19 były towarem niezwykle pożądanym. Wiele 
osób stało za nimi w długich kolejkach, a nawet jechało setki kilometrów, tylko po to, 
aby jak najszybciej się zaszczepić. Obecnie trzecia fala pandemii ustępuje. Dziennie 
notowanych jest ok. 200 nowych przypadków zachorowań. I choć ciągle niepokoi dość 
duża liczba zgonów, to można zaobserwować społeczne rozluźnienie. 

z koronawirusem. Czas gra tutaj kluczową rolę, 
dlatego nie odkładajmy szczepień na później. 
Chrońmy zdrowie i życie swoje oraz bliskich. 

Zapisać na szczepienie można się za po-
średnictwem infolinii (989), sms (880 333 333 
lub 664 908 556), Internetowego Konta Pacjen-
ta lub dzwoniąc bezpośrednio do wybranego 
punktu. Przypominamy, że w Łasku szczepie-
nia odbywają się w przychodni przy ul. Po-
lnej (tel. 43 676-33-55) oraz w szpitalu przy  
ul. Warszawskiej (tel. 43 676-10-11). Osoby, 
które będą chciały zaszczepić się przeciw ko-
ronawirusowi, ale mają trudność z dotarciem 
do punktu szczepień, mogą skorzystać ze spe-
cjalnie zorganizowanego transportu. Gmi-
na Łask udostępnia nr telefonu 43 676-83-71 
w celu przekazywania niezbędnych informacji 
dla osób chcących skorzystać z transportu do 
punktów szczepień oraz zbierania informacji 
o potrzebach w tym zakresie. 

MJ

Jak nas poinformował oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Łasku Sławomir Wągrowski, akcja 
gaśnicza, w której uczestniczyły 33 zastę-
py straży i 105 strażaków, trwała 20 godzin  
i 18 minut. W walce z pożarem uczestniczyła 
m.in. grupa ratownictwa chemiczno – ekolo-
gicznego z Łodzi, a także wojskowa straż po-
żarna. Pożar zlokalizowano już około godziny 
20, ale składowisko dogaszano jeszcze na-
stępnego dnia. W walce z ogniem użyto spe-

poŻAR W WolI łASKIEj
15 bm. ok. godz. 15.20 strażacy otrzymali informację o pożarze w Woli 
Łaskiej. Okazało się, że po raz kolejny na terenie spółki TWK-ZAG płonie 
składowisko odpadów, głównie z tworzyw sztucznych. Ogień objął 400 m 
kwadratowych składowiska, nad którym unosił się czarny dym.
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Na stan jakości powietrza atmosferycznego w gminie Łask mają 
wpływ: 
- zanieczyszczenia pochodzące z procesów spalania paliw związane ze 
zbiorowym i indywidualnym ogrzewaniem pomieszczeń 
- zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu 
- zanieczyszczenia pochodzące z procesów produkcyjnych 
- zanieczyszczenia wynikające z pylenia wtórnego z odsłoniętej po-
wierzchni terenu
- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, 
zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru
- zanieczyszczenia naturalne (np. niektóre procesy biologiczne, pożary 
lasów).

Emisja zanieczyszczeń z emitorów o niskiej wysokości (od kilku, 
kilkunastu do maksymalnie 40 m) – nazywana „niską emisją” - jest 
szczególnie uciążliwa dla środowiska. Duża ilość tych emitorów i nie-
korzystne warunki rozprzestrzeniania na ograniczonym terenie kształtu-
ją poziom stężeń w ich najbliższym otoczeniu. Charakterystyczną cechą 
niskiej emisji jest jej sezonowość. W okresach grzewczych notuje się 
wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych. Drugim 
ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne, 
obejmujące takie substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatycz-
ne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja 
ta, wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na szlakach 
komunikacyjnych, wykazuje tendencję wzrostową. Szczególnie wysokie 
zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania pa-
liw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach głównych ulic, 
przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących 
przez obszary o zwartej zabudowie.

Zanieczyszczenie powietrza jest „niewidzialnym zabójcą”. Zatrute 
wymienionymi powyżej substancjami powietrze ma bezpośredni wpływ 
na zdrowie ludzkie, roślin i zwierząt oraz żywotność całych ekosyste-
mów. Do ciężkich chorób przewlekłych, powodowanych przez zanie-
czyszczenia powietrza należą:
- przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
- astma oskrzelowa
- rozedma płuc i oskrzeli
- przewlekłe zapalenie oskrzeli
- alergie
- niewydolność płuc
- nowotwory płuc.

Nasze codzienne wybory mają również wpływ na jakość powietrza, 
tak więc my sami możemy zrobić bardzo dużo dla poprawy jakości po-
wietrza. 

Dlatego zacznij od dziś:
- Nie spalaj odpadów
- Zainwestuj w sprawny piec grzewczy i dobrej jakości opał
- Zamiast jechać samochodem skorzystaj z transportu publicznego lub 
roweru
- Zmniejsz zapotrzebowanie na energię cieplną w domu i pracy
- Zainwestuj w energooszczędne urządzenia, zarówno w domu,  
jak i w miejscu pracy
- Wykorzystuj odnawialne źródła energii
- Wybieraj produkty lokalne, by ograniczyć transport lądowy i lotniczy
- Zaangażuj się w działania na rzecz ochrony powietrza.

W Łasku przy ul. Narutowicza 28 od 26 października 2020 r. funk-
cjonuje stanowisko pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, na którym prowadzone są następujące pomiary:

NISKA EMISjA – „cIcHY ZAbÓjcA”
Powietrze  i  jego  zanieczyszczenia

Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów środowiska, który jednocześnie 
decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zanieczyszczenia powietrza są bardzo niebezpieczne, gdyż ze względu na 
mobilność mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie pozostałe elementy środowiska.

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny) 
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny) 

dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny) 
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny) 
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny) 

Usytuowanie i metodyka pomiarów spełnia wymagania, które po-
zwalają na odniesienie wyników pomiarów do norm jakości powietrza 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz roz-
porządzeniu ministra środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w po-
wietrzu.

Dzięki prowadzonym pomiarom mieszkańcy mają aktualne infor-
macje o stanie jakości powietrza i konieczności podejmowania działań 
ograniczających zarówno emisję, jak i wpływ zanieczyszczenia na zdro-
wie ludzi.

Osiągnięcie dobrej jakości powietrza w Polsce wymaga zdecydowa-
nych działań i zaangażowania na wielu poziomach. W zakresie praw-
nym wprowadzono wymagania jakościowe dla paliw dopuszczonych do 
sprzedaży dla gospodarstw domowych oraz wymagania dla kotłów małej 
mocy dopuszczonych do obrotu i sprzedaży.

 Na terenie województwa łódzkiego uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego wprowadzone zostały ważne dla użytkowników pieców 
terminy:
-  od 1 maja 2018 r. zamontować można w budynkach ogrzewanie typu piec 

czy kocioł posiadające certyfikat klasy 5 oraz certyfikat „Ekoprojektu”
   -  Certyfikat klasy 5 – dokument potwierdzający weryfikację zgodności 

z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcz-
nym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 5000 kW, 
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez 
akredytowaną jednostkę.

   -  Certyfikat „Ekoprojektu” – dokument potwierdzający weryfikację 
zgodności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE w odniesieniu do wy-
mogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany 
przez akredytowaną jednostkę.

-  od 1 stycznia 2023 r. na terenie województwa łódzkiego wprowadza 
się zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emi-
syjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

-  od 1 stycznia 2027 r. na terenie województwa łódzkiego wprowadza 
się zakaz korzystania z kotłów i pieców spełniających wymogi emisyj-
ne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy Łask podjęcia się wymian 
pieców starej generacji w maju br. w Urzędzie Miejskim w Łasku pro-
wadzony był nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realiza-
cję zadań stanowiących przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony 
powietrza, obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicz-
nych kotłów oraz pieców na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych 
na nowoczesne urządzenia grzewcze. Środki na ww. dotacje pochodzą 
z budżetu gminy Łask.

Ponadto informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program dofinansowań do 
wymiany pieców pn. „Czyste Powietrze”. Obecnie wprowadzono w nim 
możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór prowadzony jest 
w trybie ciągłym.

Małgorzata Gawlikowska 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku
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Powyższe wyróżnienia przyznano:
- Klaudii Rajkowskiej z Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Zalesiu - II miejsce - III grupa wiekowa (szkoły pod-
stawowe klasy V-VIII)  
- Weronice Świątczak z Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - wyróżnienie 
- II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

upoMINKI dlA WYRÓŻNIoNYcH
W dniu 31 maja starosta łaski Piotr Wołosz wraz z radnym powiatu łaskiego Florianem Podębskim wręczyli 
w ramach uznania za udział w Eliminacjach Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu 
Plastycznego upominki dla trójki dzieci, których prace zostały wyróżnione.

11 czerwca br. została podpisana umowa z Firmą Usługowo-Han-
dlową „MARTOM” MARIUSZ RUBAJCZYK z siedzibą w Zduń-
skiej Woli, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Łączny koszt 
zadania ma wynieść 682 249,16 zł. Przedmiotem umowy jest wyko-
nanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika  
na odcinku ok. 570 m od ronda przy S-8 do Ośrodka Zdrowia”. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
a) poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 5,5-6,0 m

cHodNIK jAK MARZENIE W MARZENINIE
W celu szybszego poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Marzenina, na jednym ze spotkań starosta łaski Piotr Wołosz wraz 
z naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Bartoszem Wojtasem 
zaproponowali wariant, który umożliwia modernizację odcinka drogi od węzła trasy S-8 do ośrodka zdrowia w Marzeninie. 
Warunkiem powyższej inwestycji było partycypacja gminy Sędziejowice w połowie kosztów. Na sesji Rady Gminy Sędziejowice  
31 maja br. radni gminy podjęli uchwałę o wsparciu finansowym dla powiatu łaskiego w kwocie 300 000,00 zł. 

b) budowę chodników z kostki betonowej o długości ok. 570 m 
i szerokości 2 m
c) wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej z zachowa-
niem istniejącej szerokości i obowiązujących przepisów
d) budowę 4 odcinków kanalizacji deszczowej, likwidację rowów 
przydrożnych w ciągu projektowanych chodników oraz przebudowę 
odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami.

Zakończenie realizacji inwestycji wraz z jej odbiorem nastąpi 
w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy. 

27 maja br. otwarto oferty na „Przebudowę drogi powiatowej 
nr 2332E, ul. Lubelska w Łasku wraz z budową odwodnienia”. 
Złożono 9 ofert, najkorzystniejsza okazała się firmy WŁODAN 
Sp. z o.o. Sp.k. Porszewice 31; 95-200 Pabianice, z zaoferowaną 
ceną brutto 2 874 174,01 zł.

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje m.in. rozbiórkę ist-
niejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, do-
stosowanej do obciążenia 115 kN/oś, przebudowę drogi powiato-
wej, rozbiórkę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, 

pRZEbudoWA ul. lubElSKIEj W łASKu
budowę ścieżki pieszo-rowerowej, rozbiórkę istniejących i budowę 
zjazdów w ciągu drogi powiatowej, rozbiórkę istniejących i budo-
wę dojść do furtek, przebudowę skrzyżowania z ul. Piaskową (DG 
103275E), wyposażenie techniczne drogi, budowę przykanalików 
kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie infrastruktury telekomuni-
kacyjnej i elektrycznej (rury osłonowe), wykonanie robót ziemnych, 
wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów, wykona-
nie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

- Zuzannie Bechler z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu - wy-
różnienie - II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV).
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Wykonawca firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. określiła termin za-
kończenia realizacji zadania na 27.07.2021 r. Prace przebiegają sprawnie 
i wszystko wskazuje na to, iż remont zostanie zakończony dużo wcze-
śniej.

Inwestycja obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej jezdni, remont 
obustronnych poboczy i odmulenie istniejących rowów przydrożnych.

Powiat łaski na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 
nr 2305E Wola Buczkowska - Gucin na odcinku o długości  
ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 483 w kierunku Gucina” 
otrzymał ze środków budżetu województwa łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 
dofinansowanie w wysokości 282 300,00 zł. 

Trwają prace przy „Leśnym Skwerze” w Kolumnie, m.in.  na odcinku 
ulicy Piotrkowskiej  trwa modernizacja chodników, ponieważ powsta-
nie tam przejście dla pieszych. Poprawione zostaną również rozjazdy, 
odwodnienie oraz wpusty studzienek chłonnych. Wykonane zostanie hu-
musowanie. W ten sposób zmieni się nie tylko ten fragment Kolumny, 
ale poprawi się jednocześnie bezpieczeństwo pieszych.

bEZpIEcZNIEj pRZY 
„lEśNYM SKWERZE”

W dniach 10-14 bm. Oliwia Langowska, uczennica I Liceum Ogólno-
kształcącego w Łasku brała udział w Ogólnopolskich Zawodach Strze-
leckich „Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty Rzutek” we Wrocła-
wiu. Oliwia zajęła 5. miejsce. Starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta  
Teresa Wesołowska, członek Zarządu Barbara Potasiak oraz etatowy czło-
nek Zarządu Robert Szczepaniak w ramach uznania wręczyli upominki  
za tak wspaniałe osiągnięcie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

pIĄtE MIEjScE W ZAWodAcH 
StRZElEcKIcH ucZENNIcY Z I lo

pRZEbudoWA ul. lubElSKIEj W łASKu
Dofinansowanie dla powiatu łaskiego wyniesie 70%. Na powyższe 

zadanie w dniu 18 bm. w Starostwie Powiatowym w Łasku wojewo-
da łódzki Tobiasz Bocheński podpisał umowę z powiatem łaskim, któ-
ry reprezentowali starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa  

Wesołowska oraz główna księgowa - Nina Włodarczyk. Również w ła-
skim starostwie wojewoda łódzki podpisał umowy na dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z samorządowca-
mi z ośmiu powiatów. W tym samym dniu podpisano umowę z firmą  
WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k., która ma na wykonie zadania 120 dni.
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Na taką wiadomość mieszkańcy gminy 

czekali od lat. Choć gaz ziemny jest paliwem 

ekologicznym, budowa gazociągów postępuje 

bardzo wolno, co związane jest m.in. z dużymi 

kosztami i opłacalnością tego typu inwestycji.

RuSZYłA gAZYFIKAcjA bucZKu

Gmina Buczek złożyła wniosek o dofinansowanie OZE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV: Gospodarka 
niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2.: Odnawialne źródła 
energii.  

Celem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji 
energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
na potrzeby osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Buczek. 

doFINANSoWANIE oZE
W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót montażowych zwią-
zanych z budową 158 mikroinstalacji fotowoltaicznych i 10 instalacji 
solarnych w budynkach jednorodzinnych w gminie Buczek. Instalacje 
wykorzystujące energię słoneczną będą służyć produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej do bieżącej konsumpcji w budynkach, w których zo-
staną zamontowane. 

Wartość projektu to: 2.264.374,80 zł, z czego możliwe jest do pozy-
skania ze środków europejskich 1.778.251,00 zł. 

Zakończono prace związane z budową dróg wewnętrznych na 
osiedlu w Buczku. Wykonawca wybudował drogi wewnętrzne 
na nowym osiedlu mieszkaniowym „Truskawkowym”, 
kończąc roboty w dniu 27 maja br. Za kwotę 737 777 zł brutto 
wykonano od podstaw, po ułożeniu podbudowy z tłucznia 
kamiennego i warstwy asfaltu na odcinku o łącznej długości  
898 m, nową nawierzchnię na ulicach Dukat, Elsanta i Faworytka. 
Całość sfinansowana została z budżetu gminy.

oSIEdlE tRuSKAWKoWE Z NoWYMI dRogAMI

Wykonanie dróg znacznie poprawi komfort mieszkających tego 
osiedla. Nowa nawierzchnia asfaltowa i wprowadzone oznakowanie 
pionowe oraz poziome poprawi bezpieczeństwo poruszających się 
pojazdów i pieszych.

Wójt  gminy  
Buczek wydał  
p o z w o l e n i e 
d l a  f i r m y 
M E G A L I T  

z siedzibą w Połańcu, działającej na 
rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy  
w Łodzi, na zajęcie pasa drogowego na po-
trzeby budowy sieci gazowej średniego ci-
śnienia w m. Buczek dla ulic: Prosta, Osie-
dle Młodych, Górna, Parcela, Słoneczna, 
Poprzeczna, Cicha, Krótka, Główna - na 
okres od 25 maja br. do 9 czerwca br. 
Sieć gazową układano od istniejącej nitki  
w m. Bachorzyn do Buczku.
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Jeśli w wakacje chcesz spędzić miłe chwile w bi-
bliotece, oferujemy Ci następujące atrakcje.Ponie-
działki, wtorki, środy - od godziny 11:00 do 15:00. 
W programie:
- Warsztaty „Mój witrażowy świat”
- Plastyczne „Czary - Mary”         
- Koralikowy zawrót głowy
- Literackie gry i zabawy

9 lipca - NOC W BIBLIOTECE (dla dzieci od 
10 lat)  - „Buczek - Kraina Duchów i Skarbów”  

WAKAcjE W bIblIotEcE (lIpIEc)

Każdy dzień w przedszkolu jest przyjemny i ciekawy. Najlepiej wiedzą 
o tym przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Buczku.

17 maja br. na dzieci czekała niezwykła niespodzianka – czekolado-
we warsztaty. Przedszkolaki samodzielnie ,,produkowały” czekoladowe 
serduszka dla mamy i taty (wręczyły rodzicom na uroczystości z okazji 
ich święta) oraz słodką niespodziankę dla siebie. Samodzielne tworzenie 
słodkości sprawiało dzieciom wielką radość i frajdę. Z chęcią ozdabiały 
swoją czekoladę jadalnymi dodatkami. Podczas zajęć uczestnicy dowie-
dzieli się jak i z czego powstaje czekolada oraz jakie tajemnice skrywa. 
Małe łasuchy miały również okazję spróbować słodkości z czekoladowej 
fontanny. 

Słodki dzień na długo pozostanie małym cukiernikom w pamięci.

MAlI cuKIERNIcY

6 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka na stawach w Buczku odbyły się 
zawody wędkarskie. Do zawodów przystąpiło 43 uczestników, najmłod-
szy z zawodników miał 2,5 roku, a najstarszy 15 lat. Zawody wygrał 
Norbert Marczak, który złapał ryby o wadze 1600 g, złapał on również 
największą rybę - leszcza o wadze ponad 0,5 kg. Drugie miejsce zajął Jan 
Zawiasa, który miał 1200 g ryb, a trzecie miejsce ex aequo Emilia Wol-
ska i Oliwia Wolska, które miały po 930 g ryb. Najczęściej łowionymi 
rybami były płocie, ukleje, leszcze, krąpie. Po zawodach dzieci mogły 
skorzystać z atrakcji - zabawy w dmuchanych zamkach oraz ogniska.

Organizatorzy zapewnili dla wszystkich biorących udział w zawo-
dach napoje i słodkości. Na koniec zostały rozdane nagrody oraz dla 
wszystkich uczestników upominki rzeczowe. Organizatorzy dziękują 
wszystkim sponsorom, dzięki którym odbyły się te zawody.

ZAWodY WędKARSKIE I REKoRdoWY lESZcZ

POKAZ ILUZJI - Występ Półfinalisty 
„Mam Talent” Damiana Spętanego!
4 lipca - Sala GOKiS Buczek (wstęp wolny - 
godzina 17)
18 lipca - Szkoła Podstawowa w Czestkowie 
(wstęp wolny - godzina 17)

Na wszystkie zajęcia w bibliotece - liczba 
miejsc ograniczona!

Zapisy w bibliotece, kontakt telefoniczny  
- 43 677 44 43.             ZAPRASZAMY!

Polska jest w trakcie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko chorobie COVID-19, który ma na celu zagwarantowanie  
bezpieczeństwa i skuteczności szczepień pośród obywateli kraju. Aktualnie w Polsce dostępne są szczepionki produkowane przez 4 firmy 
farmaceutyczne PfizerBio/NTech, AstraZeneca, Moderna oraz Johnson&Johnson. Każda ze szczepionek przeszła odpowiednie procedury 

dopuszczenia do obrotu w krajach Unii Europejskiej.  

Warto się zaszczepić bo chronisz siebie i innych, uratujesz komuś życie, pomożesz zwalczyć pandemię, a przede wszystkim zyskasz  
spokój -  Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Buczku przy ul. Prostej (43-677-40-29) codziennie wykonywane  
są szczepienia, dzięki czemu narodowa odporność rośnie. 

Gmina Buczek zapewnia również transport dla osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień (43-677-40-11).

Pamiętaj, że to dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

CHROŃ  SIEBIE 
I INNYCH!
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Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie zawsze dużo 
pracują. Mimo trwającej pandemii 
prowadzą swoją działalność statutową, 
z zachowaniem wszelkiej ostrożności, pod 
nadzorem prezes Stowarzyszenia Jadwigi 
Ratajczyk. 

W 2021 r. członkinie wspólnie z mieszkań-
cami Bachorzyna złożyły do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek na realizację, w ramach 
projektu „Sołectwo na Plus”, swój lokalny pro-
jekt pn. „Nasze miejsce na Ziemi – świetlica 
wizytówką sołectwa”. Po pozytywnym rozpa-
trzeniu przez Urząd Marszałkowski, projekt, 
który mieszkańcy chcą realizować w br., bę-
dzie polegał na dokończeniu prac z ostatnich 
dwóch lat, poprzez nowe ogrodzenie terenu 
w miejscach starego, zdemontowanego. Nowe 
ogrodzenie zagwarantuje bezpieczeństwo 
mieszkańcom sołectwa podczas uczestniczenia 
w różnych imprezach okolicznościowych.

Panie ze stowarzyszenia zgłosiły się rów-
nież do udziału w konkursie „Sołtys na plus 
województwa łódzkiego”, i proponując sołtysa 
Bachorzyna Mieczysława Grabarza.

Ponadto w 2021 roku członkinie przystąpi-
ły do dwóch konkursów:
- Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa 
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie 
aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiej-
skich na rzecz lokalnych społeczności. Koło 
zaprezentuje swoje sukcesy, osiągnięcia oraz 
podejmowane działania na rzecz społeczności 
lokalnych i kultywowania tradycji,

bAcHoRZYńSKIE SgW W cZAS pANdEMII

- Konkurs Kulinarny 
Zadaniem członkiń będzie przygotowanie tra-
dycyjnego dania regionalnego. Członkinie 
Stowarzyszenia zgłosiły do konkursu swoją, 
niepowtarzalną i wyjątkową „Konfiturę ba-
chorzyńskich babek”, w której dominującym 
składnikiem jest truskawka, pochodząca z za-
głębia truskawkowego gminy Buczek oraz ra-
barbar i mięta.

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich z Bachorzyna ciężko pracują na każ-
dy sukces, ale też potrafią czerpać przyjemność 
z turystyki. Przynajmniej dwa razy w roku 

27 maja był kolejnym dniem pełnym atrakcji dla dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Buczku. Placówkę odwiedziła 
policjantka z Powiatowej Komendy Policji w Łasku oraz 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku i Maleni, 
którzy przybliżyli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze oraz wyjaśnili jak trzeba się zachować w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia.

Dzieci mogły z bliska zobaczyć wozy strażackie, każdy maluch mógł 
poczuć się jak strażak, gdy założył ubiór bojowy. Dodatkowo goście opo-
wiedzieli jak bezpiecznie bawić się w pomieszczeniach czy na świeżym 
powietrzu. 

W związku z Dniem Dziecka przedszkolaki miały możliwość wyko-
rzystania natychmiast wiedzy dotyczącej bezpiecznej zabawy na atrak-
cjach zapewnionych przez Urząd Gminy w Buczku, finansowanych 
w ramach projektu „Bezpieczny Przedszkolak”. Atrakcje były nie tylko 
praktycznym wykorzystaniem przekazanej wiedzy, ale i uatrakcyjniły 
dzieciom realizację projektu „Bezpieczny Przedszkolak”.

Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspomnienia i wiedza 
pozostaną zapewne na długo.

uczestniczą w wycieczkach turystyczno-krajo-
znawcze, poznając piękno naszego kraju. Bę-
dąc na takich wyjazdach, organizują również 
spotkania z koleżankami z tamtejszych kół go-
spodyń. W br. zaplanowały wyjazd w maju do 
Wieliczki – Zakopanego, a w sierpniu do Dar-
łówka.

Stowarzyszenie dba również o otoczenie 
Świetlicy Wiejskiej, m.in. poprzez usuwanie 
chwastów czy koszenie trawy. Obecnie sama 
świetlica wraz z terenem do niej przylegającym 
staje się centrum - wizytówką Bachorzyna.
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Odbędą się m.in. wakacyjne zajęcia pla-
styczne z naszymi instruktorami - Aleksym 
Nowakiem i Agą „Malagą” Świstek. Ponieważ 
są to bardzo pomysłowi i kreatywni artyści, 
przygotujcie się na wiele niespodzianek.

Bardzo interesująco zapowiadają się rów-
nież warsztaty Michała Makulskiego, opiekuna 
grupy wokalnej „Spółka z o.o.”. Oczywiście 
będzie wspólne śpiewanie, ale przy okazji rów-
nież przygotujcie się na parę niespodzianek, 
jeśli pozwoli pogoda. Animacje, gry i zabawy 
- tego również nie zabraknie. 

Każde dziecko bez wyjątku jest kreatyw-
ne i ma nieograniczoną wyobraźnię, wystar-
czy odrobina motywacji. W rozwoju młode-
go człowieka bardzo ważne jest korzystanie 
z własnych możliwości, instruktorzy ŁDK 
pozwolą im je odkryć i twórczo wykorzy-
stać. Oczywiście gwarantujemy indywidual-
ne podejście do każdego z uczestników i jego 
możliwości oraz potrzeb. Zapewniamy mate-
riały i akcesoria.

WAKAcYjNA oFERtA łdK dlA dZIEcI I MłodZIEŻY
Wakacje to  doskonała okazja do wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łaski Dom Kultury 
przygotował specjalną propozycję dla dzieci i młodzieży, czyli ofertę zajęć warsztatowych. Będzie ona 
możliwie najbardziej różnorodna i proponująca wiele ciekawych  form aktywności.

l Impreza plenerowa pn. „Letnie wibracje” 
- boisko ORLIK w Kolumnie - 21 lipca (środa) 
godz. 15 - impreza dla dzieci i młodzieży o te-
matyce ekologicznej. Gry i zabawy ruchowe 
z animatorami, konkurencje rozwijające róż-
ne sprawności (szybkość, celność, budowanie 
konstrukcji itp.). Warsztaty w zakresie sadze-
nia i pielęgnacji roślin. W przygotowanej prze-
strzeni naszykujemy wspólnie skrzynie, które 
wypełnimy roślinami, dzieci same je posadzą 
dostając wcześniej instrukcje, dzięki czemu 
pozostawią po sobie ślad, a także taki element 
wypełni przestrzeń. Każdy uczestnik otrzymu-

AKtYWNIE Z cSiR je pamiątkowy dyplom. Prace wykonane pod-
czas warsztatów można zabrać do domu 
l Impreza plenerowa pn. „Letnie wibra-

cje” - boisko „Orlik” w Łasku - 28 lipca (środa)  
godz. 15 - impreza dla dzieci i młodzieży o te-
matyce hip-hopu, animacje taneczno-ruchowe, 
wykorzystujące koordynację, gibkość, spręży-
stość i szybkość, sportowe zadania i konkur-
sy taneczne, warsztaty, malowanie czapeczek 
w stylistyce hip-hopowej, każdy uczestnik 
otrzyma gładką jednobarwną czapeczkę, którą 
sam ozdobi z użyciem flamastrów, klejów, po-
sypek, itp., nie zabraknie muzyki i… dyplomów. 
l Turnieje wakacyjne w piłce nożnej, street-

ballu i siatkówce plażowej - „Orlik” w Łasku 
i w Kolumnie. Boisko „Orlik” w Łasku i w Ko-

Po raz kolejny zapraszamy naszych Czytelników, wszystkich 
pasjonatów fotografii oraz miłośników Kolumny, do naszej 
Galerii pod Korabiem na wystawę prac fotograficznych Marcina 
Dybalskiego. 

Wystawę można oglądać od czerwca do końca sierpnia 2021 r. Foto-
grafie Marcina już teraz można nabyć w formie magnesów, a od września 
także w postaci kalendarzy, m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej.

Od 1 lipca do 31 sierpnia zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia 
udziału w zabawie czytelniczej „Wakacyjne Bingo Książkowe”. W ra-
mach „Aktywnych Wakacji” Filia dla dzieci zaprasza do bezpłatnego 
wypożyczania gier planszowych, audiobooków i książek z pomysłami 
na spędzenie wolnego czasu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji pt. „Pocztówka 
z wakacji”. Inicjatywa ma na celu promowanie wysyłania pozdrowień  
z podróży w wersji papierowej. Polega na przesłaniu na adres bibliote-
ki pocztówki z ciekawymi pozdrowieniami z wakacyjnego wypoczyn-

lAto W łASKIEj bIblIotEcE

W ramach działań profilaktycznych plano-
wane są również spotkania z ratownikiem me-
dycznym, strażakami oraz policją i harcerzami. 

Pod koniec letnich warsztatów planowa-
ny jest „Piknik na pożegnanie wakacji”. Bę-
dzie można obejrzeć sceniczny, profilaktyczny 
spektakl teatralny „O tym jak Psi Patrol poznał 
Cyber Wiedźmę”, przestrzegając dzieci przed 
negatywnymi skutkami uzależnienia od me-
diów cyfrowych, pokazując jak cudownie moż-
na zorganizować czas na świeżym powietrzu. 
Do tego odbędzie się pokaz mega baniek my-
dlanych, będzie można również skręcać balo-
ny. Najmłodsi zajmą się poszukiwaniem skar-
bu, a wszyscy uczestnicy pikniku będą mogli 
wziąć udział w dodatkowych konkursach.

Na warsztaty dla dzieci i młodzieży obo-
wiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. 
Dokładnych informacji można zasięgnąć pod 
numerem telefonu Łaskiego Domu Kultury  
43 675-37-13.

Michał Jędrasik

lumnie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 
13-21, sobota i niedziela, godz. 12-20.
l Kąpielisko miejskie na zalewie nadzoro-

wane przez ratowników WOPR - od 26 czerw-
ca do 29 sierpnia 2021 r., codziennie w godz. 
11-18.
l Pływalnia kryta w Łasku czynna przez 

całe wakacje: od poniedziałku do piątku 
w godz. 14-21, sobota i niedziela w godz. 9-16.

Zapraszamy!

ku. Na autora najbardziej oryginalnych czeka nagroda - niespodzianka! 
Ponadto z nadesłanych kart powstanie letnia wystawa. Szczegóły na FB  
i stronie biblioteki.

Wakacyjna zmiana godzin pracy Filii dla dzieci w Łasku: w dniach 5-30 
lipca Filia czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8-16, w środy w godz. 
8-12. W sierpniu Filia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
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Czerwiec w całym kraju zaczął się wspaniałą słoneczną pogodą, 
dlatego coraz częściej myślimy o wypoczynku na świeżym powie-
trzu i miejscach, w których ochłodzimy się zażywając kąpieli. Należy 
jednak pamiętać, aby to robić w miejscach bezpiecznych, to znaczy: 
-odpowiednio przygotowanych i oznakowanych, będących pod nad-
zorem ratowników lub osób dorosłych. Będąc nad wodą nie zakłócaj 
odpoczynku innym, krzykiem i popychaniem, nie wrzucaj przedmio-
tów do wody, nigdy nie wchodź do wody gdy jesteś sam, korzystając 
z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu. 

Rodzice zadbajcie o bezpieczeństwo całej rodziny, sama droga na 
wakacje niesie ze sobą wiele zagrożeń i niejedna rodzina w wybra-

WAKAcjE, ZNÓW będĄ WAKAcjE…
Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i ładowania akumulatorów na następny rok nauki dla uczniów, pracy dla 
ich nauczycieli i wychowawców. To już drugie wakacje podczas trwającej epidemii spowodowanej koronawirusem 
i nadal musimy przestrzegać zalecanych obostrzeń dla swojego bezpieczeństwa i naszych bliskich. Mamy coraz 
więcej zaszczepionych osób dorosłych, zaczęły się szczepienia młodzieży, jak również i dzieci, dlatego podczas 
wyjazdów wszyscy zaszczepieni będą w bardziej komfortowej sytuacji, a ich poczucie bezpieczeństwa wzrośnie. 

ne miejsce odpoczynku nie dojedzie. Należy pamiętać, aby przed po-
dróżą sprawdzić czy samochód jest sprawny, a kierowca wypoczęty. 
Jadąc wiele kilometrów na wymarzone wakacje, pamiętajmy o prze-
rwach w czasie podróży. 

Przestrzegając wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa miło 
spędzimy czas z naszymi bliskimi z pożytkiem dla naszego zdrowia 
i życia. 

Na te nadchodzące wakacje wszystkiego najlepszego dla dzieci, 
młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów!

Danuta Rychlik
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku

Zarząd Rejonowego Oddziału Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Łasku w dniu 18 maja br. 
w CSiR zorganizował, po długiej prze-
rwie związanej z pandemią koronawiru-
sa, spotkanie integracyjne dla członków  
pn.  „Majówka 2021”. Spotkanie odby-
ło się w nielicznym gronie ze względu 
na kolejne pandemiczne ograniczenia,  
jakie obowiązywały od 15 maja.

Spotkanie odbyło się dzięki życzliwości 
dyr. CSiR w Łasku w wigwamie. Mimo desz-
czu i braku słońca humory dopisały. Radość, 
możliwość nawiązania rozmów, poznania się 

SENIoRZY NA MAjÓWcE

W Przedszkolu Publicznym nr 6 im. 
Słoneczko w Łasku sporo się dzieje. 
W końcu nie ma nic lepszego niż nauka 
przy dobrej zabawie. Oto czym żyły 
w ostatnim czasie nasze przedszkolaki.

22 kwietnia na całym świecie obchodzo-
no uroczyście wyjątkowe święto - Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. W tym dniu wszystkie 
dzieci z grupy II przyszły ubrane na zielono 
na znak tego, że chcemy, aby nasza plane-
ta była zielona, czysta. Dzieci wzięły udział 
w teatrzyku pt. „Kaczka sprzątaczka”, pod-
czas którego dowiedziały się dlaczego nie 
wolno zaśmiecać rzek, co czują zwierzęta, 
gdy ich naturalne środowisko życia jest za-
śmiecane przez ludzi. Kołysały kaczuszkę na 
chuście animacyjnej, same również relakso-
wały się przy muzyce. Nauczyły się, w jaki 
sposób segregować śmieci. Poznały konte-
nery żyjące w bliskiej przyjaźni z naturą tzw. 
„Śmieciojadki” (Pan Papierek, Szkiełko oraz 
Plastik), czyli pojemniki służące do segrega-
cji. Utrwaliły kolory pojemników wykorzy-

W SłoNEcZKu NIE MA NudY!

stywanych do segregacji. Poznały zagrożenia 
naszej planety wynikające z niewłaściwych 
postaw człowieka. Utrwaliły nawyk oszczę-
dzania wody, energii elektrycznej, poszano-
wania przyrody, segregacji śmieci). 

Kolejnym punktem obchodów Dnia Ziemi 
było wspólne odśpiewanie piosenki Majki Je-
żowskiej „Moja planeta” oraz taniec w kole do-
okoła Ziemi. Na zakończenie dzieci otrzymały 
zielone balony symbolizujące zielone serce na-

z nowo zapisanymi do związku członkami, 
i wspólna zabawa - to liczyło się tego dnia 
najbardziej. Każdy mógł posmakować z grilla 
pysznej kiełbaski, kaszanki oraz innych wyro-
bów i smakołyków. Wszyscy bawili się przy 
muzyce disco polo do godzin wieczornych.

Nad przygotowaniem i przebiegiem im-
prezy czuwała wiceprzewodnicząca związku 
Urszula Tyluś, wspólnie z członkinią Zarządu 
Bożeną Strzelec. Zapraszamy na następne spo-
tkanie integracyjne, jakim będzie dwudniowa 
wycieczka Sandomierz – Kazimierz Dolny – 
Janowiec (zapisy już trwają).

Zarząd zachęca do zapisywania się do 
Związku młodych duchem  osób, nie tylko sa-

motnych, ale i małżeństw. Związek organizuje 
różne imprezy, wycieczki, wczasy, spotkania, 
wyjazdy, np. do term itp. Chętnych  zaprasza-
my do biura mieszczącego się w ŁDK, ul. Na-
rutowicza 11 (parter pok. 11), w godz. 9-12.

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca Związku

szej planety, a także złożyły przyrzeczenie eko-
logicznego „Przyjaciela przyrody”.

26 maja obchodziliśmy w grupie 3-latków 
bardzo ważne święto - Święto Mamusi i Tatu-
sia. To były nasze pierwsze występy sceniczne, 
poprzedzone wielokrotnymi próbami. W tym 
dniu śpiewaliśmy piosenki oraz mówiliśmy 
wiersze o Tacie i Mamie. Byliśmy pięknymi 
prezentami dla rodziców - czyli ich kwiatusz-
kami. Z przedszkola wyszliśmy także z samo-
dzielnie wykonanymi laurkami oraz ekologicz-
nymi torbami. Mamy nadzieję, że prezenty, jak 
zwykle, były trafione! W końcu kto jak nie my 
najlepiej znamy naszych rodziców!

Serdecznie dziękujemy przedszkolakom 
z Przedszkola „Słoneczko”, którzy i tym ra-
zem wzięli czynny udział w zbiórce zabawek, 
artykułów szkolnych oraz ubrań na rzecz pod-
opiecznych Fundacji Pomaganie Jest Fajne. 
Dziękujemy z całego serca Jesteście Wielcy!

Wioletta Płóciennik
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5 Kolejny pożar w Woli Łaskiej znów wywołał ostrą dyskusję mieszkań-
ców Łasku, którzy obawiają się o swoje zdrowie. Płonące składowisko od-
padów z tworzyw sztucznych spowodowało dostanie się do powietrza wielu 
szkodliwych związków chemicznych. Temat pożaru zdominował dyskusję 
radnych podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 16 bm. „Panorama” już kil-
kakrotnie pisała o tych pożarach, zwracając uwagę na działania władz miej-
skich zmierzające do ostatecznego rozwiązania tego problemu. Niżej druku-
jemy komunikat Urzędu Miejskiego w Łasku dotyczący ostatniego pożaru. 

W związku z trwającym pożarem odpadów w Woli Łaskiej przypomi-
namy, że w dniu 30.07.2020 r. z inicjatywy burmistrza Łasku zostało zor-
ganizowane spotkanie mające na celu pokazanie kompetencji oraz omó-
wienie skuteczności procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem 
i przetwarzaniem odpadów przez TWK-ZAG sp. z o.o. oraz wskazanie or-
ganów administracji publicznej, które taką działalność firm kontrolują.

Spotkanie odbyło się z udziałem posła na Sejm RP Pana Tomasza 
Rzymkowskiego, asystentki senatora RP Pani Aleksandry Kolasy, kie-

poŻAR W WolI łASKIEj
rownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Sieradzu Pani Antoniny Wojtczak, członka Zarządu Powiatu Pana 
Roberta Szczepaniaka, przedstawicieli Policji i Państwowej Straży Po-
żarnej w Łasku, przedstawicielki Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Łasku, radnych Rady Miejskiej w Łasku i przedstawi-
cieli firmy TWK-ZAG sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że burmistrz Łasku wielokrotnie 
zwracał się do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska w sprawie uciążliwości dla mieszkańców gminy Łask wyni-
kających z działalności firmy TWK-ZAG sp. z o.o. w Woli Łaskiej. 
W dniu 12.02.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła odpo-
wiedź informująca, że Urząd Marszałkowski w Łodzi wszczął z urzę-
du postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
działalności przez wspomnianą firmę. Ponadto Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska prowadzi kontrole, których wynikiem jest 
nałożenie dwóch kar administracyjnych.

Od 1 września stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Wiewiórczynie obejmie Monika Dąbrowska. Zastąpi na 
stanowisku odchodzącą na emeryturę wieloletnią dyrektor 
Mirosławę Olszewską. Kierownictwo nad Szkołą Podstawową 
w Bałuczu przejmie Ewa Jankowska, a dotychczasowa dyrektor 
Anna Zybert będzie kontynuowała karierę zawodową na 
stanowisku nauczyciela.

Po wygranym konkursie, kierownictwo nad Przedszkolem Publicz-
nym nr 6 w Łasku ponownie obejmie Agnieszka Leśniak. Natomiast dy-
rektorem Publicznego Przedszkola nr 3 w Łasku została Joanna Przy-
bylska Niedbał, która dotychczas pełniła obowiązki dyrektora placówki.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek złożył serdeczne podziękowania 
odchodzącym paniom dyrektor, a nowym życzył powodzenia oraz suk-
cesów w odpowiedzialnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Burmistrz 
pogratulował także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku Agacie 
Subczyńskiej, która świętuje jubileusz 20-lecia pracy zawodowej.

 MJ

ZMIANY NA StANoWISKAcH dYREKtoRÓW

Honorowe oddawanie krwi przez uczniów 
szkoły zapoczątkowała przed laty jej była dy-
rektor, także honorowy krwiodawca - Halina 
Wawrzyniak-Licha, a kontynuuje tę szlachetną 
ideę nauczycielka tej szkoły, również honoro-
wa krwiodawczyni - Monika Roszuk-Brząkała. 
Dzięki przychylności dyrekcji szkoły na jej te-
renie cyklicznie odbywają się akcje honorowe-
go oddawania krwi, w których oprócz samych 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 
krew oddają także rodzice uczniów i miesz-
kańcy Kolumny. W ciągu dziesięciu minionych 
lat w ramach takich akcji pozyskano blisko 100 
litrów tego bezcennego leku. Szkoła wielokrot-
nie zdobywała nagrody i wyróżnienia w ra-
mach Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew 
Ratuje Życie”. 

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwo-
nego Krzyża jest najwyższym odznaczeniem 
Stowarzyszenia. Odznaka jest czterostopnio-
wa: najniższa to IV st., a następnie - III, II i I. 
Ustanowił ją w 1927 r. prezydent RP Ignacy 
Mościcki.

Andrzej Chałupka 
prezes Oddziału Rejonowego PCK  

w Pabianicach

łASKI ZSo WYRÓŻNIoNY pRZEZ pcK
W dniu 9 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Łasku (Kolumnie) odbyła się uroczystość odznaczenia szkoły Odznaką Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża IV st. Kapituła tej Odznaki przyznała ją szkole za 
wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża ze szczególnym 
uwzględnieniem honorowego oddawania krwi przez jej uczniów oraz promowania 
wśród nich tej czerwonokrzyskiej idei. 
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Mieszkali po sąsiedzku - Tadeusz Gabry-
janczyk pod numerem 28, Franciszek Włady-
sław Walentowski zwany z drugiego imienia 
Władkiem, pod 32, Antoni Malinowski - pod 
numerem 40.

Różnili się wprawdzie rocznikami – Wła-
dek -1929, Tadeusz -1930, Antoni -1933, ale od 
wielu lat rodziny mieszkały na tej samej ulicy 
i chłopcy przyjaźnili się.

Czasy II wojny światowej nie pozwalały 
na naukę w normalnym trybie, dlatego zaraz 
po zakończeniu wojny wspólnie postanowili ją 
kontynuować.

Władek, najstarszy z nich, jeszcze przed 
wybuchem wojny zdążył ukończyć 3 kla-
sy szkoły podstawowej, potem czwartą już 
w ramach tajnego nauczania. Po wojnie zdał 
egzamin do Gimnazjum w Łasku. W 1947 
roku wszyscy trzej postanowili podjąć naukę 
w Gimnazjum Chemicznym w Pabianicach, 
ale Antoni, najmłodszy z nich, chcąc być razem 
z kolegami, musiał nadrobić jeden rok nauki 
i dopiero potem bezpośrednio zdawał egzamin 
do II-ej klasy.

Na uroczystości zakończenia tegoż Gim-
nazjum, Antoni był wyróżniony jako prymus 
i beniaminek, Władek - uzdolniony muzy-
kalnie, baryton, występował na scenie. Na tej 
uroczystości, jak pamiętam, była nasza mama 
z siostrą Alicją. 

Po wojnie w Polsce zaczął rozwijać się 
przemysł chemiczny, toteż wszyscy trzej kole-
dzy postanowili kontynuować edukację w dzie-
dzinie chemii w latach 1949 – 1951. Rozpo-
częli naukę w Liceum Chemicznym w Zgie-
rzu funkcjonującym wówczas przy Zakładach 
Chemicznych Półproduktów Barwników „Bo-
ruta”. Następnie przenieśli się do Poznania 
i w latach 1951 – 1952 odbyli Wyższy Kurs 
Techniczno - Pedagogiczny, następnie zdawali 
egzamin uzupełniający na studia zaoczne przy 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, kieru-
nek chemiczny. Studia ukończyli w 1954 roku. 

tRZEcH budRYSÓW Z ulIcY WARSZAWSKIEj
Jest to historia trzech kolegów – przyjaciół z ulicy Warszawskiej w Łasku, kilkunastoletnich chłopców z niezamożnych 
rodzin, którzy w ciężkich powojennych czasach podjęli trud zdobycia wykształcenia i pozycji w społeczeństwie.

Po studiach w Łodzi ich drogi życiowe roze-
szły się w różne strony kraju. Wtedy obowią-
zywały nakazy pracy. 

Franciszek Władysław Walentowski pierw-
szą pracę podjął w 1954 roku w Technikum 
Chemicznym przy Zakładach Azotowych „Ja-
skółka” w Tarnowie. Szkoła wówczas liczy-
ła 70 klas i stu nauczycieli. Uczył chemii or-
ganicznej, nieorganicznej oraz prowadził ćwi-
czenia laboratoryjne. Był również wychowaw-
cą. W roku 1962 zdawał magisterski egzamin  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. 
W 1964 roku został mianowany na dyrektora ds. 
pedagogicznych. Po wybudowaniu nowego bu-
dynku szkoły - Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
i Technikum Chemiczne weszły w skład Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Tarnowie.

Jako dyrektor z tytułem magistra Fran-
ciszek Władysław Walentowski kierował tą 
szkołą przez 14 lat, aż do przejścia na emery-
turę w 1984 roku. Za zasługi w pracy został 

i prowadził również ćwiczenia z analizy che-
micznej. 

W latach 1963 – 1967 był wychowawcą 
klasy B, zaś w latach 1969 – 1974 – klasy A. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych objął stano-
wisko kierownika laboratorium - aż do 1992,  
tj. do czasu przejścia na emeryturę.

Tadeusz Gabryjanczyk urodził się 25 lip-
ca 1930 roku w Łasku. Po ukończeniu studiów 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Jego 
przebieg pracy zawodowej przedstawia się na-
stępująco: pierwszą pracę podejmuje w latach 
1953 -1954 w Zasadniczej Szkole i Technikum 
Chemicznym w Pionkach, pow. radomski. Na-
stępnie w latach 1954-1958 pracuje jako na-
uczyciel w Technikum Rolniczym w Chrobrzu, 
woj. kieleckie. W latach 1958 – 1965 zatrudnio-
ny jest w Technikum Rolniczym w Reszlu, woj. 
olsztyńskie, obecnie warmińsko – mazurskie.

 W latach 1965 – 1975 pracuje w Zasad-
niczej Szkole Rolniczej i Hodowlanej, zlokali-
zowanej w dawnej letniej rezydencji biskupów 
warmińskich w Smolajnach, woj. olsztyńskie, 
obecnie warmińsko mazurskie. Szkoła rozpo-
częła działalność w 1961 roku jako Dwuletnia 
Szkoła Rachunkowości Rolnej. Profile naucza-
nia zmieniały się w zależności od zapotrzebo-
wania absolwentów w danym zawodzie.

W roku 1975 obejmuje stanowisko dyrek-
tora Zasadniczej Szkoły i Technikum prze-
kształconych w Zespół Szkół Rolniczych 
w Prabutach Raniewie i pracuje tam aż do 1985 
roku, tj. do przejścia na emeryturę.

Studia inżynierskie i magisterskie kończył 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Za 
wyróżniającą się pracę pedagogiczną dla szkol-
nictwa był wielokrotnie nagradzany, m.in. 
w 1984 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł 20 grudnia 2012 
roku w Prabutach.

         Z rodzinami rozmawiała 
Zofia Walentowska Pęczkowska

Władysław F. Walentowski (1929-2020)

Tadeusz Gabryjanczyk (1930-2012)

Antoni Malinowski (1933-      )

uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Zasłużony dla Zakładów Azotowych, 
„Zasłużony dla Miasta Tarnów”… Zmarł  
12 października 2020 roku, pochowany został 
na cmentarzu w Mościcach.

Antoni Malinowski po ukończeniu Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, otrzy-
muje nakaz pracy w Technikum Chemicznym 
w Kielcach, które zostaje powołane do życia 
przez prezesa Centralnego Urzędu Szkolnic-
twa Zawodowego na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministra z dnia 1 października 1950 
roku. W roku szkolnym 1950/1951 grono peda-
gogiczne tej szkoły liczyło trzech nauczycieli 
etatowych, trzynastu na niepełnym wymiarze 
godzin, uczniów było 139. Dalsze studia i pra-
cę magisterską obronił w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Gdańsku. W Technikum Chemicz-
nym uczył chemii organicznej, nieorganicznej 
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Przedsięwzięcie polega na organizacji wy-
cieczek autokarowych dla mieszkańców po-
wiatu łaskiego po terenie województwa. Wy-
jazdy będą ułożone tematycznie: historyczne, 
przyrodnicze, kulturowe, etnograficzne czy 
typowo turystyczne. Ponadto w ramach przed-
sięwzięcia doposażymy Bibliotekę Publiczną 
i jej filie w książki dotyczące województwa 
łódzkiego. Wycieczki będą stanowić świetne 
urozmaicenie i sposób na aktywne spędzanie 
wolnego czasu.

Lokalna społeczność nie jest do końca 
świadoma, jak wiele ciekawych miejsc jest do 
zwiedzenia w naszym województwie. Szukają 
atrakcji oddalonych o wiele kilometrów, nie 
mając świadomości, że są one tuż obok. Zgod-

cudZE cHWAlIcIE, SWEgo NIE ZNAcIE
Poznajemy  województwo  łódzkie

W ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego „Łódzkie na Plus” każdy może zgłosić swój pomysł. Urząd 
Marszałkowski ogłasza konkurs na wykonanie takiego działania, do którego mogą przystąpić m.in. stowarzyszenia. 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej na początku 2021 r. złożyło swoją ofertę na realizację projektu „Łódzcy 
Globtroterzy”, wygrało konkurs i otrzymało dotację w wysokości ponad 28 tysięcy. 

nie z przysłowiem „cudze chwalicie, swego nie 
znacie”, chcemy udowodnić uczestnikom pro-
jektu, że wszystko, czego potrzebują by z we-
rwą i fantazją wypocząć, znajdą na terenie wo-
jewództwa łódzkiego. 

Pierwszym punktem do realizacji wyzna-
czonego celu był wyjazd do Rogowa. Zaopa-
trzeni w prowiant, odwiedziliśmy Arboretum 

Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiej-
skiego - jeden z naj-
większych tego typu 
ogrodów w Polsce, 
położony w dawnym 
siedlisku leśnym. Po-
dziwialiśmy najbo-
gatszą i najciekawszą 
kolekcję drzew oraz 
krzewów Europy 
Środkowo-Wschod-
niej. Feeria kolo-
rów zapierała dech 
w piersiach, a zapa-
chy różaneczników 

(rododendronów) i azalii, które tam się uno-
siły… nie do opisania. Pani przewodnik opro-
wadziła nas najciekawszymi ścieżkami prawie  
54-hektarowego terenu, opowiadając o mija-
nych gatunkach roślin. 

Zajrzeliśmy również do Muzeum Lasu 
i Drewna, gdzie są eksponowane zbiory re-
prezentujące różne dyscypliny leśne. Znajdu-

je się tam m.in. kilkadziesiąt spreparowanych 
okazów zwierząt, ale również żywe zwierzęta,  
np. gekon, patyczaki, straszyki. Po przyrodni-
czym spacerze wybraliśmy się do stacji zabyt-
kowej Kolei Wąskotorowej, gdzie już czekał na 
nas muzealny pociąg, którym odjechaliśmy do 
Jeżowa. Przejażdżka przeniosła nas w odległe 
czasy, obudziła wiele wspomnień, a młodzieży 
i dzieciom dostarczyła niezapomnianych wra-
żeń. Na stacji był przygotowany poczęstunek 
– kiełbaski z grilla, warzywa, napoje i pyszny 
chlebek, którym po obróbce nad ogniskiem ob-
jadali się najmłodsi uczestnicy wycieczki. Po 
powrocie na główny dworzec, pani przewodnik 
oprowadziła nas po zabytkowej stacji kolejo-
wej i opowiedziała o działającej już od ponad 
105 lat linii łączącej Rogów z Rawą Mazowiec-
ką i Białą Rawską. Na naszych globtroterów 
czekała jeszcze jedna atrakcja – przejazd dre-
zynami (ku największej uciesze młodzików).

Przed mieszkańcami powiatu łaskiego jesz-
cze cztery wycieczki w ramach budżetu oby-
watelskiego województwa łódzkiego „Łódzkie 
na Plus” na rok 2021: 
-  Okrąglica Tomaszowska (Zamek w Inowło-

dzu i kościół romański, Spała, bunkier w Ko-
newce, Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źró-
dła).

-  Łowicz (Muzeum w Łowiczu, Skansen 
w Maurzycach, Zwiedzanie miasta, Muzeum 
Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromo-
wie)

-  Łęczyca (archikolegiata NMP i św. Aleksego 
w Tumie, Zamek Królewski w Łęczycy, za-
mek w Uniejowie) 

-  Łódź (Księży Młyn, Muzeum Kinematogra-
fii, Ulica Piotrkowska, Muzeum Miasta Ło-
dzi, Muzeum Fabryki)

Zapraszamy do zapisów (zostało jeszcze 
kilka wolnych miejsc) w Informacji Tury-
stycznej pl. 11 Listopada 7 lub pod nr telefonu  
43 677-68-79.

Magdalena Binkowska
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Projekt remontu drogi w Dobrej czekał na 
realizację od 2018 roku. W tym roku zostanie 

wykonany. Łącznie wyremontowane zostanie 1704 m drogi. Poza na-
kładką bitumiczną, która ma uratować wysłużony natrysk emulsyjny, 
w zakresie prac znalazły się także: regulacja pionowa studzienek, nowe 
oznakowanie pionowe oraz wzmocnienie poboczy destruktem bitumicz-
nym. O wsparcie finansowe inwestycji gmina Sędziejowice zabiegała 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który jest dys-

dotAcjA Z FogR NA dRogę W dobREj
Ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma gminna inwestycja remontu drogi w miejscowości 
Dobra z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja pokryje 26% kosztów przedsięwzięcia.

ponentem funduszy FOGR. Samorząd województwa zdecydował o przy-
znaniu dotacji w kwocie 103 tys. zł.

W przetargu na wykonanie inwestycji oferty złożyło siedem firm. 
Ceny wahały się od 392 do 482 tys. zł., a najtańszą propozycję przedsta-
wiła firma Włodan z Porszewic. Umowa z wykonawcą została podpisana 
jeszcze w kwietniu. Prace ruszyły 9 czerwca. Drogowcy mają czas do 
połowy lipca, by zrealizować inwestycję.

Z dniem 4 maja br. wznowił działalność 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sę-
dziejowicach. Dom działa codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 
– 15.30, z zachowaniem wszelkich zasad 

śdS ZNÓW dZIAłA pEłNĄ pARĄ
i środków ostrożności, z uwzględnieniem 
Rekomendacji MRPiPS oraz MZ do-
tyczących placówek pobytu dziennego. 
W zajęciach uczestniczy codziennie 38 
z 40 skierowanych osób. 

Działalność ŚDS skupia się przede wszyst-
kim na odbudowywaniu i podtrzymywaniu 
więzi między uczestnikami, ale również na 
prowadzeniu różnorodnych form wsparcia: tre-
ningów, konsultacji lekarskich, zajęć terapeu-
tycznych, rehabilitacji, rekreacji. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu: tel. 43 677 15 86, email: sdsse-
dziej@wp.pl. 

Mieszkańcy Marzenina doczekają się chodnika na drodze pomiędzy 
węzłem trasy S-8 i ośrodkiem zdrowia. Inwestycja jest wspólnym 
przedsięwzięciem powiatu łaskiego i gminy Sędziejowice. 

Chodnik o długości 570 m i szerokości dwóch metrów będzie biegł 
po jednej stronie ulicy Zduńskiej. Zacznie się po prawej stronie (patrząc 
od S-8 w kierunku ośrodka zdrowia), po czym „przeskoczy” na drugą 
stronę, a od skrzyżowania z ul. Piaskową ponownie będzie biegł prawą 
stroną. Takie rozwiązanie wynika z wąskiego pasa drogowego, bliskości 
rowów i granic posesji. 

Jezdnia będzie miała docelowo szerokość 5,65 m (obecnie jest to 
około 6 m). Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, przed przej-
ściami dla pieszych znajdą się wyspowe progi zwalniające i znaki ogra-
niczające prędkość w tych miejscach do 30 km/h.

Inwestycja będzie realizowana przez powiat łaski przy wydatnym 
wsparciu finansowym gminy Sędziejowice. Radni gminni podjęli na 
ostatniej sesji uchwałę o wsparciu finansowym dla powiatu w kwocie 
300 tys. zł. Łączny koszt to 680 tys. zł – ofertę na taką kwotę złożyła 
firma MARTOM ze Zduńskiej Woli.

bEZpIEcZNIEj NA ZduńSKIEj W MARZENINIE

Od momentu podpisania umowy drogowcy będą mieli 120 dni na 
ukończenie prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, 
nowy chodnik będzie do dyspozycji mieszkańców od połowy paździer-
nika tego roku.

- W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury organizację wielu uroczystości, w tym także 
koncertu z okazji Dnia Matki – mówi Grzegorz Brożyński, 
dyrektor GOK w Sędziejowicach. – Teraz zniesienie obostrzeń 
wniosło do naszych serc piękno, radość, uśmiech, szczęście oraz 
wiarę w tak długo oczekiwaną pocovidową normalność.

Pierwszym pocovidowym wydarzeniem w GOK był Dzień Matki. 
W tym właśnie dniu kwiaty, laurki, drobne upominki są dodatkiem do 
szczerych prawdziwych życzeń. Słowa płynące z głębi naszych serc to 
forma podziękowania za życie które każdy z nas otrzymał od swojej 
mamy. 

W środę, 26 maja, sala koncertowa wypełniła się promiennym 
uśmiechem, tańcem, śpiewem, muzyką oraz zaproszonymi gośćmi. 
W programie artystycznym udział wzięli: Kapela Podwórkowa 
„Sędziej” w składzie: Jan Krata - saksofon, Marek Czapiński - akordeon, 
Julian Furmańczyk – gitara basowa, Ludomir Mikła – instrumenty 
perkusyjne, Katarzyna Matusiak – wokal, Marian Stupski – gitara 
solowa, wokal, kierownik kapeli; Grupa taneczna „Kontra” – instruktor 
Dominika Dyrgoń-Wojciechowska, w składzie: Martyna Szymańska, 

dZIEń MAtKI W goK Klaudia Malarz, Wiktoria Sobala, Maja Sobala, Wiktoria Olczyk, Julia 
Kapuścińska, Olga Żak, Patrycja Szczecińska, Wiktoria Pawłowska, 
ALicja Spętana; Grupa taneczna „Mała Kontra” – instruktor Dominika 
Dyrgoń-Wojciechowska, w składzie: Zosia Liwińska, Julia Ziółkowska, 
Ola Błaszczyńska, Ola Malarz, Alicja Kapuścińska, Laura Lamecka, 
Ola Mikła, Patrycja Krawczyk, Nela Łamek, Julia Szubert; Klub 
Piosenki „Metrum” – instruktor Katarzyna Matusiak, w składzie: Zuzia 
Dębicka, Lenka Fraszka, Dorotka Tama, Zuzia Okoń, Klaudia Malarz, 
Ola Malarz, Zosia Liwińska, Blanka Wolniak, Maja Włodarczyk, Nadia 
Krawczyk; Lena Matusiak – uczennica PSM I i II st. w Zduńskiej Woli 
– wychowanka p. Ewy Pławskiej, wykonała na skrzypcach Medytację 
Messeneta; Grupa Skrzypcowa – instruktor Anna Bralewska, zagrała 
i zaśpiewała cztery utwory ludowe, w tym trzy z regionu sieradzkiego: 
„Czarno Sukienka”, „Jedzie wesele”, „Przechodzi wianysek”;  
Na instrumentach klawiszowych zagrał wychowanek Marka 
Czapińskiego - Wojciech Marciniak.

Po koncercie każda mama otrzymała słodki wyraz wdzięczności od 
swojego dziecka w postaci pysznego kawałka ciasta. Kawa i herbata 
były dopełnieniem wspólnych chwil, które to przy dźwiękach muzyki na 
żywo w wykonaniu Kapeli Podwórkowej „Sędziej” przeniosły wszyst-
kich na parkiet. 

- Mamy nadzieję, że koncert z okazji Dnia Mamy zainicjował począ-
tek normalnego funkcjonowania naszej placówki – mówi dyrektor GOK.
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Ogródek powstał dzięki dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach 
konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Cał-
kowity koszt zadania: 51.183 zł, w tym: dotacja 
z WFOŚiGW: 44.613 zł. i wkład własny gminy 
Sędziejowice: 6.570 zł.

W ogrodzie realizowane będą zaplanowane 
kolejno cykle zajęć z poszczególnymi grupami 
dzieci. Przedszkolaki poznają strefy pięknego 
Ogrodu Przedszkolnego, gatunki krzewów i ro-
ślin, będą prowadziły obserwacje odmian ziele-
ni, oglądając je przez lupy, porównując ich bar-
wę, kształt i wielkość. Na terenie ogrodu znaj-
duje się drewniana altana ustawiona na podłożu 
z kostki brukowej, w której odbywać się będą 
zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze. Posłuży ona 
też do prezentacji plac plastycznych dzieci. By 
zajęcia były jeszcze ciekawsze, zakupiono tabli-
ce demonstracyjne, które zilustrują świat przy-
rody w różnych ekosystemach. Alejki i ścieżka 
prowadząca do altany zostały utwardzone i wy-
łożone kostką brukową. 

EKologIcZNIE I dYdAKtYcZNIE 
w pRZEdSZKolu W dobREj
W Przedszkolu w Dobrej utworzono punkt dydaktyczny „Cały rok w ogrodzie”. Dzięki 
aranżacji terenu powstała lepiej zagospodarowana przestrzeń, która będzie sprzyjać 
nauce, zabawie oraz odpoczynkowi przedszkolaków na świeżym powietrzu. 

Punkt dydaktyczny został ogrodzony pane-
lami z furtką od strony wejścia i podzielony na 
trzy sektory ograniczone alejkami, w których 
posadzono kwiaty charakterystyczne dla da-
nego zakątku tj. rośliny kwitnące i miododaj-
ne (funkia, lawenda, krokusy, tulipany, szafir-
ki, rozchodnik, nachyłki), rośliny wodne (lilia 
wodna, jaskier wodny, kaczeńce, niezapomi-
najki) i rośliny leśne (fiołek leśny, poziomka, 
borówka). Są też rośliny chronione: sasanka 
i szarotka. 

Zamontowane zostały dwie gry typu Świa-
towid, dzięki którym dzieci poznają różne 
owady, które występują w sadach, ogrodach 
i lasach. Dowiedzą się jak wygląda i kim jest 
każdy przedstawiciel pszczelej rodziny, co to 
jest propolis, pyłek pszczeli oraz wosk, pozna-
ją rośliny miododajne oraz gatunki miodów 
i ich zastosowanie w życiu człowieka (aspekt 
leczniczy). 

W punkcie dydaktycznym nie zabrakło 
„Regulaminu korzystania”, który informuje 
o zasadach użytkowania ogrodu. Ogródek dy-

daktyczny będzie miejscem, gdzie dzieci od 
najmłodszych lat będą uczyć się ochrony przy-
rody oraz samodzielności i odpowiedzialności 
poprzez dbanie o znajdującą się w nim roślin-
ność. 

- Punkt dydaktyczny pozwoli na prowadze-
nie obserwacji przyrodniczych i zabaw nieza-
leżnie od pogody – pod dachem, ale w miejscu 
otwartym na przestrzeń ogrodu. Zajęcia prowa-
dzone na świeżym powietrzu wpłyną korzyst-
nie na zdrowie przedszkolaków. Miejsce to 
uświadomi dzieciom, że jest czas przeznaczo-
ny na pracę, ale też na odpoczynek - do tego 
posłużą ławeczki – objaśnia Anna Szymańska, 
dyrektor przedszkola w Dobrej.

By punkt dydaktyczny był bezpieczny 
i dla powstrzymania ewentualnych intruzów, 
założono monitoring. Pracownicy przedszko-
la wraz z chętnymi rodzicami dokonali prac 
ziemno-ogrodniczych, tj. przygotowali grunt 
pod nasiona, położyli agrowłókninę, posadzili 
rośliny, rozmieścili korę i grys.

Symboliczne otwarcie Letniej Czytelni na Patio przy GBP Sędziejo-
wice zorganizowano 8 czerwca. Okazją były obchodzony kilka dni wcze-
śniej Dzień Dziecka oraz rozstrzygnięcie konkursów dla czytelników 
ogłoszonych w ostatnim czasie przez książnicę. Były to świetne okazje, 
by zaprosić czytelników oraz przyjaciół biblioteki i pokazać, co udało 
nam się wspólnie stworzyć.

Goście mogli częstować się kawą dostępną w ramach letniej czytel-
ni. Odbyło się wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów i uczest-
ników konkursów. Bibliotekarze zorganizowali również gry i zabawy 
dla dzieci, które cieszyły się zainteresowaniem przybyłych młodych 
czytelników. 

Uruchomiony został również regał na kółkach, by dostępne w bi-
bliotece gry planszowe oraz puzzle były dostępne na miejscu, nie tylko 
do wypożyczenia do domu. Czytelnicy mają możliwość wypożyczenia 
książek w budynku oraz poczytania ich w letniej czytelni korzystając 

bIblIotEKA Z lEtNIĄ cZYtElNIĄ
Słoneczny czerwiec sprzyja pracy i rozwojowi Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. Dzięki współpracy 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Gminną 
Jednostką Usług Komunalnych w Sędziejowicach  
oraz pomocy miejscowego Urzędu Gminy wewnętrzny 
dziedziniec biblioteki zyskuje nowe życie. 

ze słonecznych dni. Online dostępne są również cyfrowe wydania po-
nad 130 tytułów prasowych. Dostęp jest darmowy, jedyny warunek jaki 
trzeba spełnić, to przebywanie w strefie sieci wifi letniej czytelni. Patio 
wyposażone jest w namioty, leżaki i meble ogrodowe stworzone na wzór 
mebli z palet, co daje wygodę i super design.

Tekst i fot. Małgorzata Cichowska

Kolejny darmowy hotspot w gminie 
Sędziejowice - po centrum Sędziejowic, 
teraz można korzystać z bezpłatnego 
połączenia z internetem w Marzeninie.

Przygotowaną przez informatyków Urzędu 
Gminy sieć o nazwie „Hotspot Marzenin” moż-
na złapać w okolicach Zespołu Szkół w Marze-
ninie. Darmowe korzystanie ograniczone jest do 

dARMoWY „HotSpot MARZENIN” juŻ dZIAłA
jednogodzinnej sesji dla każdego z użytkowni-
ków. Limit odnawia się co 24 godziny. 

- Sieć działa od kilku dni i mimo, że na ra-
zie była uruchomiona tylko testowo, bez roz-
głaszania informacji o jej istnieniu, mamy już 
kilkanaście logowań, co znaczy, że pomysł jest 
dobry, bo mieszkańcy chcą z takich rozwiązań 
korzystać – zauważa Marek Kidawski, infor-
matyk UG Sędziejowice.

Pierwszy gminny darmowy hotspot ru-
szył w marcu tego roku w centrum Sędzie-
jowic, w okolicach Urzędu Gminy i Parku 
Powstańców 1863 roku. Powstanie bezpłat-
nych stref dostępu do internetu było jednym 
z postulatów zgłoszonych przez młodzież 
podczas ubiegłorocznego Gminnego Forum 
na Rzecz Młodych.
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Medale  dla  Małżonków

Ze względu na sytuację epidemiczną nie było wspólnej uroczystości, 
a zaproszone pary odznaczano indywidualnie w obecności wójta gminy 
Widawa Michała Włodarczyka, sekretarza gminy Widawa Agnieszki Galuś 
oraz kierownika USC Anety Namirowskiej. Dekoracji Jubilatów w imieniu 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk, gratulując parom małżeńskim pięknego jubileuszu i życząc na 
następne lata wspólnego życia przede wszystkim zdrowia, a także ludzkiej 
życzliwości. 

Aneta Namirowska
kierownik USC

14 maja br. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Widawie odbyła 
się uroczystość związana ze złotymi godami. Jubileusz obchodziły 
następujące pary małżeńskie: Lucyna i Czesław Blaźniak, Krystyna 
i Józef Błaszczyk, Honorata i Jan Bulniak, Krystyna i Dominik Gzik, 
Zdzisława i Edward Kmieć, Krystyna i Wiesław Namirowscy, Teresa 
i Mieczysław Piechura, Krystyna i Kazimierz Skała, Krystyna i Leszek 
Strzelczyk, Marianna i Benedykt Tomczak, Jadwiga i Mieczysław 
Wieczorek, Maria i Marian Wiśniewscy. 

LUcyNA I cZeSŁAW BLAźNIAKOWIe

HONORATA I JAN BULNIAKOWIe

KRySTyNA I JóZeF BŁASZcZyKOWIe

KRySTyNA I DOMINIK GZIK
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ZDZISŁAWA I eDWARD KMIeć

MIecZySŁAW PIecHURA 

KRySTyNA  I LeSZeK STRZeLcZyKOWIe

JADWIGA I MIecZySŁAW WIecZORKOWIe

KRySTyNA I WIeSŁAW NAMIROWScy

KRySTyNA I KAZIMIeRZ SKAŁA

MARIANNA I BeNeDyKT TOMcZAK

MARIA I MARIAN WIŚNIeWScy
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Na 
pIEKARNIA t. KulESZY W łASKu

Za tym pseudonimem artystycznym kryje się Maciej Szustak, muzyk 
twórczo łączący takie gatunki jak blues, hip-hop i rock ‘n’ roll. Artysta 
pochodzi z naszego regionu. Łaski Dom Kultury zawsze stawiał na mło-
dych, obiecujących twórców blisko związanych z tutejszą społecznością. 

Stellarnotes ma na koncie współpracę z tak ważnymi i zasłużonymi 
muzykami jak choćby Michał Urbaniak, światowej sławy polski jazz-
man. Artysta jest krótko po wydaniu znakomitego, debiutanckiego albu-
mu „Dochodzi Północ”, który oczywiście promował w ramach występu 
w „ŁASK-awym Garażu”. Ta płyta to porządna dawka energii i emo-
cji. Jedyny w swoim rodzaju bluesrap, połączenie gitarowego brzmienia 
z zabawą beatboxem i mądrymi tekstami. 

Natomiast samo wyjątkowe, malownicze miejsce, w jakim usytu-
owany jest „ŁASK-awy Garaż”, idealnie pasowało do klimatu i charak-
teru muzyki, którą wykonuje Stellarnotes. Maciej Szustak potrafił także 
nawiązać bardzo dobry kontakt z publicznością, po której reakcjach moż-
na z dużą pewnością stwierdzić, że na długo zapamięta to wydarzenie. 

Czerpiąc z tego, co najlepsze w bluesie, hip-hopie i rocku Stellarno-
tes stworzył unikatową mieszankę muzyczną, która niewątpliwie potrafi 
porwać wszystkich do wspólnej zabawy. Pogoda też dopisała i z desz-
czem grzecznie poczekała do zakończenia występu. 

Kolejna, bardzo udana edycja „ŁASK-awego Garażu” za nami. Wy-
darzenie, które dzięki Łaskiemu Domowi Kultury już na stałe wpisało się 
do kalendarza imprez cyklicznych, wyróżniających się w naszym regio-
nie. Szykujcie się już na kolejne edycje!

 Michał Jędrasik

StEllARNotES W RAMAcH „łASKAWEgo gARAŻu”
Za nami kolejna, trzecia już edycja „ŁASK-awego 
Garażu”, czyli wydarzenia plenerowego organizowanego 
przez Łaski Dom Kultury. Tym razem w ramach tej 
wyjątkowej imprezy wystąpił Stellarnotes. 

„Pierwsza polska zmechanizowana piekar-
nia T. Kuleszy w Łasku, ul. Prez. Naruto-
wicza 10” – tej treści napis znajdował się 
na pojeździe konnym rozwożącym w gro-
dzie nad Grabią pieczywo. Były to czasy 
(zdjęcie pochodzi z 1932 r.), gdy samocho-
dy należały do rzadkości i transport kon-
ny dominował nie tylko w dostarczaniu do 
sklepów żywności, ale i obsłudze wielkich 
budów, dowożąc cegłę, wapno, piasek czy 
deski. Prawdziwa rewolucja na tym polu 
nastąpiła po ostatniej wojnie, gdy z praw-
dziwego zdarzenia ciężarówki marki 
„Star” pojawiły się na polskich drogach, 
zastępując te nieliczne z demobilu.

Wspomniany T. Kulesza był w Łasku 
postacią znaną i cieszącą się autorytetem. 
W 1929 roku wybrany został do rady parafial-
nej, a w 1936 roku należał do współzałożycie-
li Związku Rzemieślników Chrześcijańskich  
i 27 stycznia z woli założycieli został preze-
sem. Po zakończeniu II wojny światowej stał 
na czele Powiatowego Związku Cechów Rze-
mieślniczych w Łasku.

T. Kulesza prowadził własną piekarnię. 
Mieszkańcy Łasku potrafili docenić dobre pie-
czywo z polskiej piekarni. Po latach znakomitą 

markę miały wyroby innej piekarni, należącej 
do PSS, ale to już inna historia...

(Saw.)
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SZlAcHEcKI pogRZEb W XVIII-WIEcZNYM łASKu, cZ. III

Na środku ołtarza stał wielki srebrny krucyfiks na czarnym materia-
le, który był niezwykle bogato przyozdobiony. Wokół niego stały liczne 
pochodnie rozłożone po obu stronach oraz kielichy mszalne ustawione 
w kilka szeregów. Na srebrnych wielkich lichtarzach stały jarzące świe-
ce, których było tak wiele (na ścianach, gzymsach, między lampami),  
że mogły przyczynić się do ogromnego pożaru kościoła. 

Przed ołtarzem, na środku stał niezbyt wysoki katafalk „majestatycz-
nie wystawiony”. Na nim znajdował się karmazynowy aksamit z wiel-
kim złotym frędzlem, który przykrywał niemal całą posadzkę w nawie 
głównej. Przy katafalku stało sześć dużych świec, a po bokach zręcznie 
wyrobione figury trzymały insygnia rodowe Tarnowskich, np. laski, bu-
ławy, mitry, infuły. 

Wysoko w nawie bocznej umieszczony był artystycznie wykonany 
herb Leliwa należący do rodu Tarnowskich. Nad nim znajdowała się in-
skrypcja „Celum mea gloria tangit”, co oznaczało „Niebo dotyka mojej 
chwały” albo „Moja chwała dotyka nieba”.

Między kolumnami stała […] „struktura dziwnie piękna, aż ku pod-
niebieniu wyniesione były piramidy, na których równie umiejętnie wy-
robione stały śmierci, Honorów Hrabiów Tarnowskich trzymając insi-
gnia”. Piramidy te były doskonale oświetlone, a zaproszone szlacheckie 

Autorem całego wystroju łaskiej kolegiaty podczas pogrzebu Urszuli Wierzbowskiej był jej mąż Stanisław. Główna 
nawa kościoła była cała udekorowana, a na górze ołtarza znajdowała się inskrypcja z Księgi Izajasza „Erit lux 
lunae, ficut lux solis”, czyli „Światło księżyca będzie jak światło słoneczne” (przekład za Wulgatą). 

„Piramida” żałobna wystawiona w stulecie odsieczy pod Wiedniem 
w kościele św. Jana w Wilnie, 12 X 1783. Projekt — J. ch. Knakfus. 

Miedzioryt, źródło: J. chrościcki, „Pompa Funebris”.

Albrecht Radziwiłł na marach, 1656. 
Ołyka, kościół parafialny

rody zostawiały na nich dedykowane zmarłej inskrypcje. W źródle oraz 
literaturze brak informacji jak wykonano owe piramidy. Zapewne były  
to drewniane konstrukcje, na których domalowano herby poszczegól-
nych rodów wraz z ich sentencjami. 

Na pierwszej piramidzie znajdował się herb Trąby należący do rodu 
Jordanów. Naprzeciwko niej była piramida z Lampartem rodu Firlejów 
z sentencją „Zwyciężona, ale jaśniejąca w gwiazdach”. Na trzeciej pi-
ramidzie znajdował się Topór rodu Tarłów z napisem „Triumphis”, a na 
kolejnej były lilie rodu Balów. Przy wyjściu z kolegiaty stały jeszcze 
dwie piramidy […] „na jedney wymalowany Xiężyc zaćmiony, symbo-
lum zmarłey Pani”, z hasłem „Miałem tylko miłość”. Naprzeciwko stała 
piramida na której było „Słońce ćmiące się wyrażone”. 

Oprócz tych niezwykłych piramid: „Były inne symbola delikatnie na 
ukontentowanie oka obrazki wydane” oraz liczne inne ozdoby i kosztow-
ności: „[…] ale tych wszystkich wypisać trudno”. Piramidy te sprawi-
ły, że kościół wyglądał niezwykle majestatycznie, ponadto wywarły one 
ogromne wrażenie na wszystkich obecnych. 

Jedyne źródło opisujące pogrzeb Urszuli Wierzbowskiej (na podsta-
wie którego powstał ten artykuł) znajduje się w Zakładzie Narodowym 
Ossolineum we Wrocławiu. Zostało ono wydane w 1717 r., zapewne 
w 10. rocznicę śmierci żony Stanisława. Jest to jedyny zachowany opis 
pogrzebu z XVIII w. dotyczący ziemi łaskiej. Domniemywać należy czy 
Łask doświadczył jeszcze równie wielkich uroczystości przebiegających 
z takim przepychem. Można sobie jedynie wyobrazić jak mogły wyglą-
dać pożegnania przedstawicieli rodu Łaskich, ich żon, dzieci, czy póź-
niejszych właścicieli majątku łaskiego. 

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku - Muzeum Historii Łasku
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WIElcY bEZIMIENNI? (9)
Poznałem go w burzliwym okresie na prze-

łomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pracował wówczas w drukar-
ni „Polkany” przy dzisiejszej ulicy Południo-
wej, gdzie dziś mieści się oficyna Ewy i Jaro-
sława Bussów. Demonstrował mi swoje „kró-
lestwo” kaszty z czcionkami, „szczotki” przy-
gotowywanych druków. Drukarnia „Polkany” 
była niewielka, dysponowała starymi urządze-
niami, po których nie ma już śladu.

Pasjonatów cenię szczególnie. Należał do nich łaskowianin Stanisław Rusin, drukarz, 
filatelista i miłośnik dziejów grodu nad Grabią, który zmarł niespodziewanie w 1997 
roku, przeżywszy zaledwie 46 lat.

Urodził się 31 stycznia 1951 roku w Łasku. 
Po maturze podjął pracę w „Polkanie” jako 
specjalista obsługi maszyn typograficznych, 
by w latach dziewięćdziesiątych pełnić nawet 
obowiązki przewodniczącego Rady Nadzor-
czej.

W burzliwym okresie przełomu stał się 
działaczem „Solidarności”, Porozumienia Oby-
watelskiego Centrum i Ruchu dla Rzeczpospo-

litej, kierowanego przez Jana Olszewskiego. 
W latach 1990-1994 był radnym w Łasku.

Choć w przemianach tamtych lat widział 
nadzieję na korzystne zmiany w kraju, nie miał 
raczej duszy polityka, bowiem na co dzień bar-
dziej pasjonowała go historia i filatelistyka. Ta 
ostatnia w Łasku miała wielu miłośników i wy-
stawy organizowane w Domu Kultury odbija-
ły się szerokim echem nie tylko w grodzie nad 
Grabią.

Jak pisze w jego bio-
gramie niezapomniany 
i także niedoceniony Je-
rzy Witaszczyk, Rusin 
już w liceum zaintereso-
wał się filatelistyką, do 
czego w dużym stopniu 
przyczynił się dr Michał 
Kowalik. Swoje zbiory 
młody łaskowianin po-
kazywał na wielu wysta-
wach w kraju i za grani-
cą, np. „Rozwój malar-
stwa i sztuk graficznych 
na przestrzeni wieków na 
polskich znakach pocz-
towych”, „Ojciec Święty 
Jan Paweł II a Polska” 
czy „Z dziejów poczty na 
Ziemi Łaskiej”. Plonem 

jego pasji zgłębiania filatelistyki, była niewiel-
ka, ale bardzo ważna książeczka „Filatelistyka 
na Ziemi Łaskiej”, będąca dziś jedynym i pod-
stawowym zbiorem materiałów o zbieraczach 
i kolekcjonowaniu znaczków pocztowych 
w regionie, jedna z nielicznych tego typu pu-
blikacji. W tamtych czasach filatelistyka była 
prawdziwą potęgą, jednoczyła tysiące kolek-
cjonerów i miała swoje miejsce w kulturze re-
gionu. Doceniono więc i niezwyczajnego pa-
sjonata z Łasku, honorując go m.in. odznaką 
„Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF”.

Filatelistyka była jedną z jego pasji. Już 
w młodości interesował się poezją i fotogra-
fiką, dzieląc swoje pasje z kolegą ze szkolnej 
ławy Zdzisławem Jaskułą, „z którym w 1967 
roku założył klub foto-filmowy. Marzyło mu 
się opisywanie poezji za pomocą kamery fil-
mowej, co jednak, poza fazą studyjną, mimo 
dwóch scenariuszy, nie ujrzało światła dzien-
nego” – wspominał J. Witaszczyk.

Rusin lgnął do takich samych jak on pasjo-
natów. W pewnym momencie jego guru stał się 
znakomity zduńskowolski poeta i animator kul-
tury Feliks Rajczak, który w grodzie nad Grabią 
był stałym gościem. Debiutanckim plonem spo-
tkań z poetą jest szkic poświęcony herbowi Ła-
sku „Z Korabiem przez wieki” (1987 r.). Dwa lata 
później Rusin wydaje drukiem antologie „Kora-
bici Łascy w poezji historycznej” poprzedzającą 
książkę o rodzie Łaskich. Pracował nad nią wiele 
lat, zaskakując pewnymi ustaleniami profesjonal-
nych historyków, m.in. doc. dr. Ryszard Rosina.

U progu lat dziewięćdziesiątych S. Rusin 
redaguje „Łaski Miesięcznik Kulturalny”, 
przekształcony z czasem w „Gazetę Łaską” 
–pisemka niszowe, w niewielkim nakładzie,  
ale chętnie czytane przez mieszkańców. Pisał 
też artykuły do „Nowego Świata” i „Gońca”. 
Choć nie wszystkie poglądy Rusina podzie-
lały ówczesne władze Łasku, doceniano jego 
olbrzymie zaangażowanie oraz bezinteresow-
ność. Uhonorowano go więc medalem „Za Za-
sługi dla Miasta Łasku”. Otrzymał też medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” za przygotowaną 
do druku z okazji 100-lecia łaskiej OSP mono-
nografię, która do rąk czytelników trafiła już po 
śmierci autora.

Niespodziewana choroba i śmierć Stani-
sława Rusina była ciosem nie tylko dla jego 
najbliższych, ale i licznego grona znajomych 
i przyjaciół. Gdyby nie fatalny los, Rusin za-

Stanisław Rusin podpisuje swoją książkę

pewne zostawiłby następnym pokoleniom jesz-
cze niejedno swoje dzieło.

W mojej pamięci utkwił na zawsze jako 
człowiek niezwykle przyjacielski i życzli-
wy ludziom. W „czasach burzy i naporu”, na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych, w przeciwieństwie do wielu buntowni-
czych działaczy przejawiał wyjątkowy spokój 
i koncyliacyjność, patrząc w przyszłość z wiel-
ką nadzieją, ale i skromną życzliwością.

Stanisław Barcz 

Stanisław Rusin

„Łaski Przegląd Filatelistyczny”

Karykatura Stanisława Rusina wykonana 
przez Sławomira Arabskiego



Apl IKAcjE  MobIlNE 
– SpRZYMIERZEńcY cZY pRZEcIWNIcY?
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Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z naj-
większych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on re-
alizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wie-
dzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczo-
ści, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

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

Gama oferowanych aplikacji jest coraz szersza. Większość z nich 
kierowana jest do dzieci i młodzieży, które najchętniej wybierają apli-
kacje z dostępem do gier, portali społecznościowych, filmów oraz mu-
zyki. Istnieją aplikacje płatne i bezpłatne, przy czym należy pamiętać, 
że twórcy bezpłatnych aplikacji czerpią zyski z wyświetlanych reklam, 
które mogą być jedynie irytującymi banerami reklamowymi. Mogą też 
być tzw. mechanizmem naciągania finansowego, czyli pobierania opłat 
za dodatkowe funkcjonalności. Na szczęście można tego uniknąć wyłą-
czając możliwość zakupu w aplikacjach. 

Innym zagrożeniem związanym z aplikacjami są nieodpowiednie 
dla młodzieży, a tym bardziej dzieci, treści zawierające np. wulgaryzmy, 
przemoc czy erotykę. 

Zanim zainstalujesz aplikację, przeczytaj jej opis, sprawdź wysta-
wione oceny, zamieszczone recenzje oraz sprawdź ile osób ją pobrało. 
Oprócz tego dowiedz się jakich zgód od Ciebie wymaga, do jakiego 
rodzaju danych uzyskuje dostęp. Jeżeli aplikacja, np. do obróbki zdjęć 
żąda dostępu do kontaktów, lepiej zrezygnuj z instalowania jej na swoim 
urządzeniu. Gdy oprogramowanie prosi o dane zupełnie niezwiązane ze 
specyfikacją danej aplikacji - takie jak dane osobowe - nie pobieraj go. 

Pobieranie aplikacji powinno odbywać się z dedykowanych do tego 
źródeł. W przypadku aplikacji mobilnych – będzie to odpowiedni dla 
Twojego telefonu sklep z aplikacjami. W przeciwnym razie możesz tra-
fić na niebezpieczny plik, który wyrządzi ogromne szkody. Instaluj tylko 
aplikacje z oficjalnych sklepów Google Play, App Store lub Microsoft. 
Nigdy nie pobieraj aplikacji, do których link otrzymałeś w e-mailu.

Pamiętaj o aktualizowaniu aplikacji – dużym ułatwieniem będzie 
ustawienie automatycznej aktualizacji aplikacji mobilnych. Usuwaj pro-
gramy, z których już nie korzystasz. Brak działań tego typu niesie za 
sobą zagrożenia – szpiegowanie, przechwycenie smartfona czy kradzież 
danych osobowych. Nie daj się też oszustom, którzy wyślą do Ciebie 
SMS-a z linkiem do zaktualizowania aplikacji – zawsze wyszukuj aktu-
alizacje samodzielnie z oficjalnych źródeł. 

Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Chroni ono przed różne-

Pierwszy użyteczny telefon został wynaleziony prawie 150 lat temu. Urządzenie ewoluowało do tego stopnia, że dziś nie 
dość, że jest mobilne to łączy funkcje innych sprzętów, m.in. telefonu komórkowego, komputera, aparatu i odtwarzacza 
MP3. Podłączenie do sieci internetowej umożliwia dodatkowo pobranie aplikacji, czyli oprogramowania o różnym 
zastosowaniu. Musisz jednak wiedzieć jak zrobić to bezpiecznie i jak świadomie z niego korzystać.

go rodzaju zagrożeniami, przypomina o ważnych aktualizacjach, suge-
ruje z jakich aplikacji nie należy korzystać oraz pozwala uporządkować 
zapełnioną część dysku. Pamiętaj, że wszystkie programy powinieneś 
pobierać jedynie z zaufanych źródeł. 

Bezpiecznymi i wyjątkowo chronionymi aplikacjami są mobilne 
aplikacje bankowe – mają ustawioną automatyczną aktualizację, nie 
przechowują poufnych danych w pamięci podręcznej, posiadają dwu-
stopniowe poziomy zabezpieczeń oraz zabezpieczenia biometryczne, 
a po kilku minutach bezczynności następuje automatyczne wylogowanie. 

Zapamiętaj! 
Pobieraj aplikacje tylko ze sprawdzonych źródeł, czyli oficjalnych 

sklepów z aplikacjami. 
Przed pobraniem aplikacji sprawdź dokładnie opis, opinie o niej oraz 

przeczytaj, na co wyrażasz zgodę i jakie informacje udostępniasz. 
Aktualizuj używane aplikacje mobilne i usuwaj nieużywane. 
Zainstaluj program antywirusowy na smartfona. 
Rozważ wyłączenie możliwości zakupu w aplikacjach. 

Zaznajomiły się także ze specjalistyczną odzieżą ochronną - elemen-
tami, z których składa się strój strażacki, m.in. hełm, rękawice i odpo-
wiednie obuwie. Strażacy opowiedzieli przedszkolakom o swojej bardzo 
potrzebnej, a zarazem niebezpiecznej pracy.

Rada rodziców ufundowała przedszkolakom „dmuchany plac za-
baw”, na którym dzieci mogły zjeżdżać ze zjeżdżalni oraz poskakać 
w kolorowych piłkach. Przez animatorów zorganizowane zostały cie-
kawe zabawy: puszczanie baniek mydlanych, modelowanie kształtów 
z balonów, gra w badmintona, rysowanie kredą na tablicy i na kostce, 
malowanie twarzy i tatuaży. Nie zabrakło również zawodów sportowych, 
takich jak: rzucanie samoprzylepnymi woreczkami do tarczy, przecią-
ganie liny, czy skoki w workach i na skakance. Dzieci miały też okazję 
potańczyć z Minionkiem przy muzyce. W tym szczególnym dniu milu-
sińscy otrzymali także od pani dyrektor serdeczne życzenia i słodkie nie-
spodzianki. Wszystkie dzieci były zadowolone i uśmiechnięte.

Strona internetowa przedszkola: www.pp5lask.wikom.pl
Zofia Molenda-Kimla

RAdoSNY dZIEń dZIEcKA W „pIĄtcE”
Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku był pełen atrakcji. Podczas spotkania ze strażakami  
dzieci oglądały wyposażenie wozu bojowego, m.in. profesjonalne narzędzia ratownicze oraz dowiedziały się, jakie grożą 
niebezpieczeństwa związane z nieprzestrzeganiem zakazów dotyczących ruchu drogowego i zabawy z ogniem. 
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Kolumna  dawniej  i  dziś

Dalsza wędrówka zaprowadziła dzieci do drugiego punktu wycieczki: 
na plac Gwiaździsty, gdzie dzieci stanęły oko w oko z 75-letnim dębem 
„Januszem”, który uzyskał zasłużony status pomnika przyrody. W cieniu 
jego konarów i szerokich gałęzi dzieci wsłuchiwały się w opowieść o czło-
wieku, którego imię zostało utrwalone ku potomności w nazwie drzewa -  
o Januszu Szweycerze, założycielu miasta - ogrodu Kolumny.

Z uwagi na to, że grupa „Jagódki” to starszaki, bardzo ważnym punk-
tem wycieczki stał się budynek Zespołu Szkół w Kolumnie, dzięki cze-

pRZEdSZKolAKI ZWIEdZAjĄ SWojĄ MAłĄ ojcZYZNę
Dzieci z grupy „Wiewióreczki” oraz „Jagódki” wybrały się na pieszą wycieczkę śladami ważnych (aktualnie, jak 
i w przeszłości) miejsc w swojej małej ojczyźnie. Pierwszym numerem na tej liście był ukryty i nieco tajemniczy, 
zarośnięty drzewami i trawą plac, na którym jeszcze dwanaście lat temu znajdowało się poprzednie przedszkole 
- niejeden rodzic naszych aktualnych „Leśnych Skrzatów” sam jest jego absolwentem. 

Wszystkie przedszkolne grupy zaangażowały się w realizację zadań 
projektowych. Poznajemy Polskę poprzez „Pocztówkowe przedszkole” - 
korespondencję z przedszkolakami z innych miast. Dzieci spędzają czas 
korzystając z uroków Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Kolum-
na – Las”. Bawią się na placu zabaw, w lesie, obserwują kaczki nad sta-
wem, poznają najbliższą okolicę i historię naszej małej ojczyzny. Dbają 
o rośliny na grupowych rabatach i uczestniczą w zajęciach w Eko pra-
cowni pod chmurką. 

pIęKNA NASZA polSKA cAłA
Leśne Skrzaty z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku kolejny rok biorą udział w Międzynarodowym 
Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”, którego celem jest kształtowanie szacunku dla własnego 
państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego 
regionu, a także budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem.

Przedszkolaki znają symbole narodowe i herb naszego miasta. Przy 
szeroko otwartych oknach i drzwiach, w tym wyjątkowym czasie z za-
chowaniem dystansu, ale wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrow-
skiego z okazji Święta Niepodległości. Świętowaliśmy również Między-
narodowy Dzień Języka Ojczystego.

Dostrzegamy, jak pięknieje nasza mała ojczyzna - korzystaliśmy 
z atrakcji odnowionego skweru przy dworcu PKP, odwiedziliśmy remon-
towany plac Szarych Szeregów. Na zakończenie przygotowaliśmy laurki 
dla naszego miasta Łasku i dzielnicy Kolumna. 

mu dzieci mogły zobaczyć, gdzie od września rozpoczną dalszą naukę. 
Jak widać - poza sentymentalnym wycieczka ta miała również charakter 
pragmatyczny; oprócz budynku przyszłej szkoły, dzieci odwiedziły rów-
nież inne miejsca ważne w Kolumnie takie jak: rewitalizowany właśnie 
plac Szarych Szeregów, ośrodek zdrowia oraz zakład fotograficzny. Ten 
aspekt zaplanowanej wycieczki wpisuje się w realizowany na terenie 
przedszkola projekt edukacyjny pt. „Piękna nasza Polska cała”. 

M.W., J.K., A.B.



NIK SuRoWo ocENIłA StAN  
MoStÓW W łÓdZKIEM
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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)

Jak przypomina policja, kradzież z włamaniem jest przestępstwem 
kryminalnym, które pociąga za sobą nie tylko straty materialne, ale rów-
nież bardzo często wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa. Zdaniem 
psychologów ofiary włamań doświadczają stanów lękowych, cierpią na 
bezsenność i bóle głowy. Skutki psychologiczne są niekiedy poważniej-
sze niż utrata kosztowności. Celem wspomnianej kampanii jest przypo-
mnienie kilku zasad bezpieczeństwa i zachęcenie do właściwego zabez-
pieczenia ich dobytku, mieszkania czy domu.

Zatem nie dawajmy szans włamywaczom, dlatego przed wyjazdem 
na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas 
naszej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, zebrała ze 
skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zo-
stawiajmy kluczy w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy do-
niczką.

Pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy 
z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz 

Stop WłAMANIoM do doMÓW!
Wielkimi krokami zbliża się lato i czas wyjazdów urlopowych oraz wypoczynku. Czas także pomyśleć o należytym zabezpieczeniu 
naszych domów, by nie stały się łupem złodziei i włamywaczy. Pomocna może być dla nas akcja Europejskiej Sieci Zapobiegania 
Przestępczości (EUCPN), która wraz z krajami Unii Europejskiej inauguruje kampanię „Stop włamaniom do domów”.

Takich wypadków jest teraz coraz wię-
cej. Piękna pogoda i szybkie pojazdy 
sprawiają, że naciskamy na pedał gazu, 
zapominając o niebezpieczeństwach, ja-
kie w każdej chwili mogą doprowa-
dzić do tragedii. Takiej jak w Rogóźnie  
k. Widawy, gdzie samochód osobowy potrą-
cił rowerzystkę ze skutkiem śmiertelnym.

Jak wynika z ustaleń policjantów, kierują-
cy samochodem marki BMW 21-letni miesz-
kaniec powiatu wieluńskiego jadąc w kierunku 
Widawy najechał na poruszającą się w tym sa-

śMIERć RoWERZYStKI

Kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kon-
troli opublikowała wyniki kontroli dotyczą-
cych stanu obiektów mostowych i przepustów 
w woj. łódzkim. Tych pierwszych jest 1290, 
drugich zaś – 1102. Obraz, jaki wyłania się 
z tych kontroli, jest zatrważający. Nie dość  
że stan wielu mostów, głównie podległych sta-
rostom, jest zły, a nawet w jednym przypadku 
w stanie przedawaryjnym, to inspektorzy NIK 
stwierdzili, że często przeglądy tych obiektów 
wykonywane są przez osoby bez uprawnień, 
a to oznacza, że do ich wiedzy i kompetencji 
można mieć zastrzeżenia. Kontrolerzy stwier-
dzili, że stan mostów jest niedobry, choć na 
papierze jest znacznie lepiej. Na usprawiedli-
wienie starostów można wspomnieć, że w ka-
sach starostw permanentnie brakuje pieniędzy 
zarówno na mosty i przepusty, jak i drogi.

Mosty i przepusty decydują w dużym stop-
niu o naszym bezpieczeństwie, dlatego tak 
ważne jest ich bieżące kontrolowanie. Jeśli 
dojdzie do zaniedbań, a takie wskazuje NIK, 
możemy być świadkami tragedii. Dlatego NIK 
złożyła 11 zawiadomień do organów ścigania 
i nadzoru budowlanego. Zastrzeżenia NIK do-
tyczą wielu zarządców, w tym drugiego naj-
większego po łódzkim Oddziale GDDKiA – 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu podle-
gają 154 mosty i 318 przepustów.

Inspektorzy NIK pozytywnie ocenili wspo-
mniany łódzki Oddział GDDKiA, któremu 
podlegają aż 853 mosty i ponad 660 przepu-

W województwie łódzkim znajduje się sporo dużych obiektów mostowych i przepustów. 
Na szczęście te największe = głównie na niedawno zbudowanych odcinkach autostrady 
A-1 i drogi ekspresowej S-8 (przebiegającej także przez powiat łaski) są nowe i na razie 
nie stwierdzono konieczności ich naprawy, ale nie oznacza to, że możemy spać spokojnie. 
Na jednym z nowych węzłów autostrady A-1 w rejonie Łodzi niedawno stwierdzono 
niebezpieczne pęknięcia i trzeba było zamknąć na nim ruch.

stów. Można się domyślać, że tak dobra oce-
na wynika m.in. z tego, że przez województwo 
przebiega wiele nowych drogowych arterii ko-
munikacyjnych (m.in. autostrada A-1, droga 
ekspresowa S-8) i obiekty mostowe oraz prze-
pusty są po prostu w bardzo dobrym stanie. Je-
śli zaś idzie o tego typu obiekty podległe sta-
rostom, są one często w złym stanie, bowiem 
powiaty nie mają pieniędzy na kosztowne re-
monty i modernizacje.

(P)

włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić za-
wory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospo-
darczych.

Planując urlop, rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej go-
tówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd 
na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót.

Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Choć zabezpieczenie 
może być kosztowne, zainwestujmy w rolety antywłamaniowe, atesto-
wane zamki, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre 
oświetlenie terenu. Pamiętajmy, złodziej wybierze obiekt z zabezpiecze-
niami łatwiejszymi do pokonania!

Pamiętajmy też o takich z pozoru drobnych sprawach, jak media spo-
łecznościowe, w których z radością dzielimy się wrażeniami z wakacji. 
Dla włamywaczy to doskonały sygnał, że nie ma nas w domu. Zatem 
zamieszczajmy zdjęcia dopiero po powrocie.
Mat: Biuro Prewencji KGP)

W poprzednim numerze „Panoramy” pi-
saliśmy o kolejnych sukcesach st. asp.  
Katarzyny Staśkowskiej, policjantka z Ła-
sku, teraz mamy następną tego typu wia-
domość. 30 maja br. podczas rozgrywanych 
w Zblewie Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski „Złota Kasia” wywalczyła złoto 
w swojej kategorii Woman Figure Athletic, 
złoto w parach oraz została wybrana najlep-
szą zawodniczką wśród kobiet zdobywając 
nagrodę Overall Women. To wielki splendor 
dla łaskiej policji i grodu nad Grabią.

Zaledwie kilka godzin później podczas Pu-
charu Świata GPA K. Staśkowska powtórzyła 
wcześniejszy sukces, co oznacza, że jest naj-
lepszą wśród startujących w pucharze pań. 

„Panorama” przyłącza się do gratulacji! 
(p)

KolEjNY SuKcES 
ZłotEj KASI

mym kierunku 61-letnią rowerzystkę. Kobie-
ta tuż przed wypadkiem  przejechała z lewej 
strony jezdni na prawą. Rowerzystka odniosła 
poważne obrażenia, w wyniku których zmarła. 
Kierujący BMW był trzeźwy. Funkcjonariusze 
Komisariatu w Widawie pod nadzorem proku-
ratury w Łasku badają okoliczności wypadku.

Policjanci apelują do wszystkich uczestni-
ków ruchu na drogach, zarówno kierujących, 
jak rowerzystów czy pieszych o zachowanie 
szczególnej ostrożności i rozwagi. Moment 
nieuwagi kosztuje często najwyższą cenę.   (P)
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Trudno oprzeć się temu szczególnemu uro-
kowi widząc ulice i przystrojone domy, woko-
ło świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. 
Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obra-
zy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziew-
czynki sypiące kwiaty. To musi i robi ogromne 
wrażenie na jego uczestnikach, którzy w od-
świętnych strojach tworzą oprawę tej podnio-
słej uroczystości. Bogactwo znaków mających 
wielkie odniesienie do kilkusetletniej tradycji 

W ducHu tRAdYcj I
Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dla niezliczonej liczby uczestników procesji do czterech ołtarzy, ulicami 
swoich miejscowości to nie tylko dzień wolny od pracy, ale przede wszystkim potrzeba wyrażenia głębokiego przywiązania  
do religii i pielęgnowania tradycji. Widać to szczególnie w małych miejscowościach, gdzie od lat w niezmienny sposób dekoruje 
się i przystraja miejsca przebiegu procesji z niesioną monstrancją Najświętszego Sakramentu.

Małżeństwo nauczycieli Woskowskich - Zofia z d. Wałęzówna 
(łodzianka) i Stanisław urodzony w Nowym Mieście koło Zduńskiej 
Woli (1895-1974). Fotografia pochodzi z lat 30. XX wieku.

W 1914 r. Stanisław ukończył kurs dla nauczycieli szkół początko-
wych, rok później rozpoczął pracę w szkole w Rembieszowie, a w 1924 r.  
w Kopyści. Po kilku latach, w 1932 r., wygrał konkurs na posadę kie-
rownika 7-klasowej szkoły w Sędziejowicach. Rodzina Woskowskich 
przeniosła się do Kolumny w 1937 r., gdzie oprócz kierowania szkołą, 
Stanisław przejął liczne obowiązki społeczne. Rozpoczął działania zmie-
rzające do budowy szkoły z prawdziwego zdarzenia. Po akceptacji pro-
jektu przez władze gminy i komitet szkolny budowę rozpoczęto w 1939 r. 
Poza pracą pedagogiczną pełnił różne funkcje, m.in.: sekretarza Dozoru 
Szkolnego, prezesa Koła Związku Strzeleckiego, Koła Rezerwistów RP, 
Koła ZNP, komendanta Oddziału Obrony Lotniczej i Drużyny PCK.

L. Olszewska
MHŁ

szego kościoła św. Franciszka z Asyżu ks. Ja-
cek Grzesiak poprzez swoje ogromne zamiło-
wanie do przyrody (kwiaty upodobał sobie naj-
bardziej), samodzielnie tworzy najrozmaitsze 
kompozycje wystroju kościoła. Ołtarz i nawy 
boczne to swoiste wystawy przepięknie dobra-
nych kwiatów nie tylko na święta, ale na każde 
święto jakim jest niedziela. Kwestią czasu było 
więc, aby tym ogromnym talentem podzielić 
się z innymi. 

Nikt nie liczy poświęconego czasu na zbie-
ranie i przechowanie pąków i płatków kwiato-
wych, a później układanie ich według wcze-

śniej wymyślonego szablonu. Należy to zrobić 
bardzo sprawnie, a estetyka jest na pierwszym 
miejscu. Zdobyte już doświadczenie pomysło-
dawczyni i głównej koordynatorki przedsię-
wzięcia pani Ewy Szewczyk z córkami daje 
poczucie tworzenia wielkiego wydarzenia,  
do którego z każdą chwilą przybywało chęt-
nych pomocników. Mieszkańcy już okrzyknię-
tej ulicy Kwiatowej całymi rodzinami dawali 
świadectwo otwartości i wielkiej dumy z re-
alizowanego pomysłu. Luzowanie obostrzeń 
covidowych bez wątpienia sprawiło, że więk-
szość mieszkańców sołectwa powoli wraca do 
normalności wzajemnego spotykania się i czer-
pania radości ze wspólnego działania. 

W procesji, jak zawsze można było zoba-
czyć aktywne panie z Koła Gospodyń w stro-
jach reprezentacyjnych i niezawodnych dru-
hów OSP. Liczba uczestników i gości zainte-
resowanych niespotykanie barwnym przygoto-
waniem trasy procesji z roku na rok rośnie. 

Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory   

obchodów tego święta daje przekonanie, że to 
my poprzez swoje uczestnictwo przekazujemy 
tradycje młodszym. To tutaj jest miejsce, żeby 
prosić Najwyższego o ochronę przed nieszczę-
ściami i o dobrą pogodę. Każdy niesie swoje 
intencje z nadzieją rychłego spełnienia. 

W tej atmosferze w Teodorach już po raz 
drugi podjęto wyzwanie ułożenia kwiatowych 
dywanów na trasie procesji. Proboszcz tutej-
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