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Nowe autobusy 
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Gmina Łask podpisała umowę na dostawę 
fabrycznie nowych autobusów. To kolejny 
krok w ramach realizacji projektu pn. 
„Modernizacja transportu publicznego”.

Zamówiono 10 niskoemisyjnych, niskopo-
dłogowych autobusów wyprodukowanych nie 
wcześniej niż w 2018 roku, spełniających wy-
mogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych oraz zadymienia spalin euro 
VI. Autobusy będą miały długość od 10-11 m. 
Liczba miejsc pasażerskich to minimum 88, 
w tym, co najmniej 32 miejsca siedzące. 
Dostawa pierwszego autobusu nastąpi do  
1 października br., następnych 5 - do 30 listo-
pada br., a pozostałych 4 - do 30 października 
przyszłego roku.

Wartość inwestycji wyniosła 9.042.960 zł, 
a dostawcą nowych pojazdów została firma 
ABP BUSS&COACH sp. z o.o., sp. k. ze Słup-
ska. Projekt pn. „Modernizacja transportu pu-
blicznego” otrzymał dofinansowanie (85%) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

Z końcem marca ogłoszono przetarg na ko-
lejne 4 autobusy o długości do 8 m.

MJ

PodPisaNo 
umowę 
Na Nowe 
autobusy

Jak nas poinformowała rzecznik 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego kpt. Joanna Moty-
lińska-Szczych, we wrześniu br. na lotnisku 
odbędzie się tradycyjny piknik dla mieszkań-
ców. Tego typu imprezy cieszą się od lat wiel-
ką popularnością, gdyż stanowią doskonałą 
okazję do bliższego poznania pracy lotników  
i ich maszyn.

Przy okazji przypomnijmy, że nadal trwa 
modernizacja lotniska, co wiąże się m.in. 
z wydłużeniem pasa startowego o 500 metrów  
i położeniem nowej nawierzchni na istnieją-
cym już odcinku. Zakończenie prac planowane 
jest na połowę kwietnia 2019 roku.

(PO)

W tym roku przekaz został uruchomiony  
20 marca. Pierwsze bociany pojawiły się 
w obiektywie kamery 6 kwietnia, jednak był 
to tylko postój w ich dalszej drodze. Kolejne-
go dnia w gnieździe zjawił się wyczekiwany  
Wojtek. Po kilkunastu godzinach dołączyła 
do niego partnerka. Wydawało się, że podróż 
z Afryki zakończyła się szczęśliwe, a Magda 
i Wojtek znowu są razem. Jednak radość in-
ternautów okazała się przedwczesna. Pomimo 
pierwszych miłosnych uniesień nie zaiskrzyło 
między parą boćków. Samica odleciała, a Woj-
tek spędził noc samotnie... Czy to była Magda? 
A może inna bocianica próbowała skraść serce 
naszego Wojtka? W sieci rozgorzała emocjo-
nująca dyskusja. Przyroda głucha na medialny 
szum sama napisała dalszy ciąg historii. Wojt-
kowi nie w głowie było życie kawalera. Zaled-

PikNik Na lotNisku 
– we wrześniu

wróciŁy bociany
Całodobowa transmisja z bocianiego gniazda w Łasku przyciąga tysiące internautów 
z całego świata. Magda i Wojtek, bo tak nazywa się podglądana para, od kilku lat 
zamieszkują gniazdo na kominie łaskiej oczyszczalni ścieków.

wie dobę od rozstania w gnieździe pojawiła się 
kolejna samica. Bociany nie tracąc czasu zajęły 
się zalotami i spędziły wspólnie noc. 

Pierwszego jajka w gnieździe doczekaliśmy 
się już 18 kwietnia, teraz czekamy na kolejne. 
Perypetie łaskich bocianów można śledzić na 
stronie www.bociany.lask.pl oraz na facebooku.

Michał Janiszewski
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Kryła się za tym wyrachowana i bezlitosna polityka. W następstwie 
uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Par-
tii z 5 marca 1940 r. Polska utraciła znaczną część swoich elit. Niemal  
22 tysiące polskich obywateli, których wzięto do niewoli po agresji ZSRR 
na Polskę 17 września 1939 r., zostało bestialsko zabitych strzalem w tył 
głowy i pochowanych w bezimiennych grobach. Byli wśród nich dowódcy 
wojskowi, policjanci, urzędnicy, leśnicy, prawnicy, lekarze, uczeni, profe-
sorowie, nauczyciele i artyści…

W 78. rocznicę zbrodni katyńskiej na łaskim cmentarzu zebrali się 
mieszkańcy, aby uczcić pomordowanych Polaków. Burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek rozpoczął uroczystość od powitania przybyłych delegacji. 
W przemówieniu przypomniał okoliczności postanowienia najwyższych 

Dzień Pamięci 
ofiar ZbrodNi 
KatyńsKiej
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Święto zostało uchwalone 14 listopada 2007 r. poprzez aklamację 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego data nawiązuje do rocznicy 
opublikowania przez Niemcy w 1943 r. informacji o odkryciu 
w Katyniu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, 
zamordowanych przez NKWD w 1940 r. 

28 marca br. w Łodzi odbyła się uroczysta 
zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkie-
go, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo 
przyjęci policjanci a także wręczono nagrody 
funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. 
Ponadto pożegnano funkcjonariuszy odchodzą-
cych na policyjną emeryturę oraz uhonorowano 
młodego bohatera - Mikołaja z Kolumny, któ-
ry pomógł uratować człowieka. W uroczystości 
wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau. 

Podczas zbiórki pożegnano policjantów od-
chodzących na emeryturę, wręczono nagrody 
i wyróżnienia funkcjonariuszom za ich wzoro-
wą służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komen-
dant główny i wojewódzki Policji nagrodzili po-
nad 80 funkcjonariuszy z garnizonu łódzkiego. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się dwaj policjan-
ci z Łasku, którzy zatrzymali samochodowego 
złodzieja.

maŁy bohater z Kolumny
Reagowanie na różnorodne negatywne zdarzenia wokół nas nie jest czymś powszechnym, 
dlatego to, co zrobił dziesięciolatek z Kolumny zasługuje na naśladownictwo.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej podsumowało 2017 rok i ustaliło 
program działania na rok bieżący. Łącznie zrealizowano 9 zadań powie-
rzonych Towarzystwu przez gminę Łask, m.in. zorganizowano koncert 
w kolegiacie „Niepodległa nuta” z udziałem chóru „Incanto”, spotkanie 
z prof. Zbigniewem Kłosem, wystawę prac Marii Dolaty oraz wystawę 
prac Pracowni Plastycznej „Kolec”, ponadto opublikowano oryginalny 
kalendarz ścienny na 2018 r. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie  
III kwesty publicznej na cmentarzu na rzecz ratowania najcenniejszych za-
bytków nekropolii. Dzięki ofiarności mieszkańców Łasku zebrano prawie 
8,8 tys. zł.

Na ten rok zaplanowano 6 zadań powierzonych przez gminę, na co 
Towarzystwo otrzymało 2 tys. zł dotacji. Planuje się m.in. zorganizowanie 
koncertu muzyki dawnej, wydanie albumiku pocztówek „Łask na starej 
fotografii”, ukaże się też wydawnictwo będące pokłosiem konkursu dla 
młodzieży „100 lat odzyskania niepodległości” zorganizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną. Odbędzie się też kolejna kwesta na cmentarzu.

Podczas walnego dorocznego zebrania sprawozdawczego, w którym 
uczestniczyła m.in. starosta Teresa Wesołowska, Zarząd z prezesem Sła-
womirem Tralewskim na czele uzyskał absolutorium.

(p)

miŁośnicy ŁasKu PoDsumowali DziaŁalność

Podczas uroczystej zbiórki uhonorowany 
został również mały bohater – 10 letni Mikołaj 
z Kolumny. 8 marca br. po godzinie 18 w rejonie 
dworca kolejowego w Kolumnie Mikołaj wraz 
z mamą oczekiwali na przyjazd pociągu, którym 
miała przyjechać jego starsza siostra. W pew-
nym momencie chłopiec zauważył, jak męż-
czyzna, który przechodził przez przejazd kole-
jowy położył się na torach. Mikołaj zareagował 
natychmiast i zaczął wzywać pomocy i razem 
z innym świadkiem pomógł ściągnąć desperata 
z torowiska. Mama chłopca zadzwoniła po poli-
cję. Po krótkiej chwili na miejsce przyjechał po-
licyjny patrol, który zajął się mężczyzną. Dzięki 
takiej postawie 10-latka uniknięto tragedii.

Pierwszy zastępca komendanta wojewódz-
kiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk 
wręczył Mikołajowi upominek oraz list gratu-
lacyjny dla jego rodziców. Mały bohater został 

również uhonorowany przez wojewodę łódz-
kiego Zbigniewa Rau. Specjalnie z tej okazji na 
Mikołaja czekała dodatkowa niespodzianka. Po-
licjanci z Oddziału Prewencji przygotowali peł-
ną atrakcji wycieczkę, pokazując tajniki służby 
policyjnej.

(er)

władz sowieckich, na mocy którego, dokonano mordu polskich elit. Ofia-
rami tego rozkazu był nie tylko kwiat polskiej armii, ale również przed-
stawiciele inteligencji z wielu środowisk. Przez lata cierpiały całe rodzi-
ny, które zmuszane były do życia w strachu i zakłamaniu, np. nie mówiąc 
dzieciom ofiar prawdy o losie, jaki spotkał ich ojców. Burmistrz nawiązał 
także do katastrofy smoleńskiej i osoby prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który w sposób szczególny pielęgnował pamięć historyczną. Następnie 
modlitwę odmówił ksiądz kapelan Krzysztof Majsterek. Po apelu pamię-
ci i salwie honorowej, zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą Polaków poległych i pomordowanych na wschodzie.
    Michał Janiszewski
Fotoreportaż: patrz str. 28
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REALIZACJA PROJEKTU KOMUNIKACYJNEGO
Przypomnę, zakupy te dokonujemy w ramach projektu komunika-

cyjnego o wartości założonej ok. 16,2 mln zł, na który pozyskaliśmy 
dofinansowanie unijne w kwocie ok. 11,2 mln zł. Na autobusy te prze-
znaczyliśmy 8,5 mln zł. Jedyna oferta opiewała na kwotę 9,042 mln zł.  
Tak więc musimy dołożyć nieco powyżej pół mln zł. Mogłem oczywiście 
przetarg unieważnić (decyzje takie podejmuje jednoosobowo burmistrz), 
nie byłoby to jednak z paru powodów rozsądne (terminy realizacji pro-
jektu, pełne portfele zamówień producentów, rosnące ceny). Busy Iveco 
mają dobrą opinię. W poniedziałek 9 kwietnia podpisana została umo-
wa na zakup autobusów (piszemy o tym na str. 2). Rozstrzygnięto także 
przetarg na roboty budowlane tego projektu. Tu znów około 0,5 mln cena 
wyższa od założonej. Cieszę się że przetarg wygrała mająca opinię rze-
telnego wykonawcy firma Włodan pana Andrzeja Włodarczyka. Z przy-
czyn, o których mowa wyżej, ofertę przyjmujemy. Taka jest rola, zadanie 
i obowiązek burmistrza, aby także umieć podejmować czasami trudne 
decyzje. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze zakup mniejszych busów.

SPRAWA MAGISTRATU
Kilka miesięcy temu uzyskałem zgodę Rady Miejskiej na podjęcie 

rozmów w sprawie zakupu przez gminę nieruchomości, na której znaj-
duje się dawny magistrat. Od razu poinformuję, że do transakcji nie doj-
dzie z powodu nadmiernie rozbieżnych ocen stron dotyczących wartości 
nieruchomości. Musieliśmy także brać pod uwagę koszty kapitalnego  
remontu (całkowita wymiana dachu, stropów itp.).

Wystarczyło tylko hasło, aby obudziły się demony. W lokalnym ty-
godniku ukazał się artykuł przyozdobiony karykaturami ówczesnego 
burmistrza, sekretarza gminy i nie wiedzieć czemu szeregowego radne-
go Gabriela Szkudlarka. Po trzykrotnym składaniu rezygnacji z funk-
cji przewodniczącego Rady Miejskiej w listopadzie 1991 r. rezygnację 
przyjęto. Magistrat sprzedany został w trzeciej dekadzie grudnia 1992 r.  
Zatem od ponad roku nie pełniłem w Radzie żadnej funkcji. Jeśli chce 
się obiektywnie ocenić decyzję ówczesnej RM, trzeba uwzględnić ważne 
okoliczności. Było ich wiele wymienię tylko jedną. Z wyjątkiem Łasku 
nie było wodociągów. Na potęgę brakowało wody w lokalnych ujęciach. 
Kolumnie zagrażała katastrofa ekologiczno – sanitarna, W piaszczystym 
gruncie setki studni i nieszczelnych szamb. Radny, który przyniósł mi ga-
zetę, skomentował: „Ledwo przez to przebrnąłem, teraz ty się pomęcz”.

I tu się mylił, gdyż twórczość R.W. dobrze znam i nie jestem jej  
ciekaw. Cóż może napisać człowiek, który niszczył moich poprzed-
ników zarzutami o nierekultywowaniu wysypiska, zarzucał mi bez-
czynność w tym zakresie, mimo iż wiedział, że dwukierunkowo za-
biegamy o pozyskanie pieniędzy zewnętrznych, a gdy zaczęliśmy 
realizować zadanie według optymalnego rozwiązania (85% dofinan-
sowanie unijne) złożył na policję 2 absolutnie bezpodstawne donie-
sienia. Policja zamiast być na ulicach przesłuchiwała burmistrza tyl-

Takimi autobusami, jak przedstawiony na stronie tytułowej Panoramy, 
mieszkańcy naszej gminy, ale także niektórych gmin sąsiednich będą podróżować 
od jesieni bieżącego roku. Takich dużych autobusów kupujemy dziesięć.

ko dlatego, że realizował latami oczekiwaną przez R. W. rekultywa-
cję wysypiska. Dlatego jestem takim „ulubieńcem” tego pana, gdyż 
zabrałem mu „zabawki”, którymi latami mamił wyborców. To nie 
tylko rekultywacja wysypiska, to także chociażby wyłączenie nie-
szczelnego kolektora sanitarnego, kanalizowanie ulicy Kilińskiego  
(75% dofinansowanie unijne) i inne.

ROZMAITOŚCI
Musiałem dorobić klucz. Znalazłem się w warsztacie, a właściwie 

warsztaciku przy ul. Konopnickiej (skrzyżowanie ze Słowackiego).  
Jakież było moje zaskoczenie, gdy na ścianach zobaczyłem kilka setek 
przeróżnych, metodycznie umieszczonych kluczy, z których najstarsze 
mają po około… 400 lat. Prezentujemy klucz, który został wykonany 
z jednego kawałka metalu. Towarzyszyły mu równie ciekawe i wiekowe 
zamki.

Cóż, bardzo potrzebne usługi, a do tego domowe, niezwykle cieka-
we, ukazujące umiejętności i kunszt dawnych rzemieślników muzeum. 
Warto je pokazać szerszym kręgom naszych mieszkańców.

ZdaNiem burmistrZa

I ZAPROSZENIE
 Marszałek województwa Witold Stępień zdecydował o zorganizo-

waniu w naszym mieście (Rynek) Dnia Otwartego Funduszy Europej-
skich w niedzielę 13 maja. Po prezentacji beneficjentów funduszy euro-
pejskich, w tym gminy Łask, którą reprezentować będą: Urząd i MPWiK, 
a także naszych przedsiębiorców jako „przedskoczek” wystąpią Püdelsi,  
a po nich Agnieszka Chylińska. Będzie wiele innych ciekawych atrakcji. 
ZAPRASZAMY.
15 kwietnia 2018 r. 

Gabriel Szkudlarek

Zapraszamy na godz. 16 na łaski rynek, gdzie w niedzielę odbędzie 
się wyjątkowe wydarzenie kulturalno-sportowe. Każdy znajdzie tego 
dnia coś ciekawego dla siebie. Odbędą się gry i zabawy sportowe (po-
kazowy mecz z drużyną Skry Bełchatów w piłkę siatkową). Na scenie 
i na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się beneficjen-
ci funduszy unijnych, opowiedzą swoje inspirujące historie, jak środ-

moc atraKcji na Dniach otwartych! 

ki unijne zmieniły ich rzeczywistość. W mobilnym Punkcie Informacji 
Funduszy Europejskich konsultanci udzielą cennych porad i zachęcą do 
aplikowania o środki unijne. Prowadzącym będzie Jacek Kawalec, znany 
między innymi z telewizyjnych programów rozrywkowych. Będzie dużo 
konkursów z ciekawymi nagrodami. Na koniec niespodzianka - wystąpią 
Püdelsi i Agnieszka Chylińska. Koncerty rozpoczną się o godz. 19. 

Agnieszka Mikołajczyk 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Od 11 do 13 maja br.  rusza V edycja ogólnopolskiej akcji Minister-
stwa Rozwoju Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Podczas 
tych dni Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organi-
zuje trzy duże wydarzenia plenerowe: 11 maja w Skierniewicach,  
12 maja w Poddębicach i 13 maja w Łasku. 
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W HOTELU KOLUMNA PARK  
w Dobroniu odbyło się spotkanie z cyklu 
„Popołudnie z Biznesem”. Prezentację do-
tyczącą instrumentów wsparcia dla przed-
siębiorców przedstawił marszałek woj. łódz-
kiego Witold Stępień. W drugiej części spo-
tkania odbył się wykład motywacyjny, który 
wygłosił Artur Partyka, medalista olimpijski 
w skoku wzwyż. W spotkaniu wziął udział 
także Przemysław Andrzejak - prezes zarzą-
du ŁARR S.A. oraz burmistrz Łasku - Ga-
briel Szkudlarek.

POWIATOWE TARGI EDYUKACYJ-
NE – już po raz siódmy zorganizowano je 
w ZSP nr 1 dla młodzieży stojącej przed wy-
borem kolejnej szkoły i zawodu. Było sporo 
ofert, szczególnie dotyczących służb mun-
durowych.

KONKURS „Różne oblicza niepod-
ległości” dla młodzieży w wieku 15-19 lat 
organizuje Biblioteka Publiczna w Łasku. 
Patronuje mu burmistrz i Koło AK w Łasku. 
Prace należy nadsyłać do 30 września br. 
Bliższe informacje m.in. tel. 675-35-27.

SIŁOWNIE na świeżym powietrzu 
w gminie Łask – do końca czerwca po-
wstanie ich 5, m.in. w Orchowie, Kolumnie 
i w Łasku przy ul. Mickiewicza oraz ul. Na-
rutowicza.

KANALIZACJA dla Wronowic - gmi-
na Łask przystąpiła do realizacji zadania  
pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Wronowice”. Wartość  
inwestycji wynosi 198.645 zł, a wykonawcą 
została firma Kaźmierczak Przedsiębiorstwo  
Robót Instalacyjno Inżynieryjnych z Ko-
sowa. Zakończenie prac planowane jest  
do 22.06.2018 r.

KWIETNIOWA aura tradycyjnie przy-
niosła sporo niespodzianek – początek mie-
siąca był nadal zimowy, ale już tydzień póź-
niej zapanowały temperatury prawie letnie, 
choć noce wciąż były chłodne. W połowie 
miesiąca – prawie lato. Potwierdziła się mą-
drość ludowa: kwiecień plecień bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.

UWAGA NA BURZE! – taki apel te-
raz coraz częściej ogłaszać będzie Biuro 
Prognoz Meteorologicznych IMGW. Warto 
uwzględniać te ostrzeżenia choćby dlate-
go, by zabezpieczyć należycie okna i drzwi. 
Gwałtowne zjawiska meteorologiczne mogą 
spowodować nie tylko zerwanie dachu czy 
uszkodzenie okien, ale i podtopienie naszych 
domów.

DAWCOM DZIĘKUJEMY, przy-
najmniej takim potencjalnym samobójcom  
na motocyklach! Zaczął się sezon i na dro-
gach pojawili się także motocykliści zapo-
minający o ograniczeniu szybkości i niebez-
pieczeństwie, które prowadzi do tragedii. 
Takich dawców różnych organów nie akcep-
tujemy! 

Tegoroczny Jarmark Łaski organizuje ŁDK 
wspólnie z gminą Łask, od której poza pomocą 
merytoryczną i finansową dostajemy ogromną 
dawkę życzliwości i doświadczenia, oraz pręż-
nie działającą Młodzieżową Grupą Działania. 
Rozszerzamy formułę do dwóch pełnych dni 
koncertów, eventów, warsztatów i spektakli.

 
Jarmark tworzy pięć wzajemnie przenika-

jących się wydarzeń. Kolorowy, rekonstrukcyj-
no-edukacyjny Jarmark Średniowieczny „Tak 
Daleko-Tak Blisko”, okraszony mnóstwem 
atrakcji dla dzieci piknik rodzinny „Słońco-
branie”, Festiwal Kultury Ludowej i Tradycyj-
nej „LudLove”, cykl wydarzeń artystycznych  
(i)granie z ogniem, gdzie oprócz zaproszonych 
zespołów, usłyszymy również lokalnych arty-
stów m.in. Przemka Frąca „Hiciora” i znany 
łaskowianom obdarzony rockowym zębem Ze-
spół VernissagE. Gośćmi tegorocznego (i)gra-
nia będą: Stanisław Soyka z zespołem Kolek-
tyw, Bethel i międzynarodowa formacja folko-
wa „Mandorla”, która z łaskimi artystami przy-
gotowuje niezwykły koncert pt. „Holy Space”. 
Na scenie staną obok siebie artyści z Finlandii, 
Maroka, Wielkiej Brytanii i Łasku, którzy już 
ostrzą sobie zęby na to niezwykłe wydarzenie. 
Zobaczymy także spektakl „Pieśń ognia” w wy-
konaniu Teatru FormArt, spektakl Teatru Rebe-
lia „Madrugada” czy Fire Show w wykonaniu 
artystów z Wrocławia. Na scenie folkowej wy-
stąpi Tomasz Drozdek T-etno, Obierek i Ro-
deryk. Prawdziwą kulminacją będzie Festiwal 
Hip-Hopowy „Spina”. W niedzielę od godz. 18 
na scenie rozpoczną swoje show dwie mega-
gwiazdy sceny hip-hopowej: QUEBONAFIDE 
i DWA SŁAWY. Nie zabraknie także emocji 
sportowych, co zagwarantuje nam coroczny ro-
werowy „Maraton Jastrzębi Łaskich” i plano-
wany na niedzielę turniej sołectw. Atrakcyjnie 
zapowiadają się także wydarzenia kulinarne, 
jak chociażby Śniadanie Łaskowian w niedzie-
lę na rynku, czy Zlot Food Trucków. Wszystkim 
uczestnikom zapewniamy moc wrażeń i niespo-
dzianek.

ZAPRASZAMY FIRMY  
DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ 

W TO NIECODZIENNE WYDARZENIE

Jarmark Łaski może stać się bardzo dobrą 
okazją do zaprezentowania Państwa działalno-
ści i promocji w całym województwie łódzkim. 
Pragniemy, aby na całej ulicy Narutowicza wy-
stawiały się firmy i wystawcy z naszego regio-
nu. Przed Jarmarkiem przygotowany będzie fol-
der informacyjny, w którym opisani będą wszy-
scy nasi wystawcy. Realizować będziemy film 
z wydarzenia promujący Jarmark w mediach 

XXii jarmarK ŁasKi
Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się XXII Jarmark Łaski. 
W tym roku impreza przechodzi zasłużony lifting.

społecznościowych. Mamy podpisane umowy 
z mediami o zasięgu wojewódzkim, które towa-
rzyszyć nam będą przez całe dwa dni.

Marzymy, aby Jarmark Łaski stał się marką 
unikatową, rozpoznawalną w całym wojewódz-
twie, wyróżniająca się na tle innych tego typu 
imprez swoją różnorodnością i ofertą kierowa-
ną do najróżniejszych grup wiekowych, wy-
chodząc naprzeciw różnym gustom i oczekiwa-
niom artystycznym. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się 
z regulaminem i zgłoszenia swojej firmy do 
udziału w Jarmarku. Wszystkie informacje i re-
gulaminy dostępne są na stronie www.laskidom-
kultury.com.pl

Cenne będzie dla nas jakiekolwiek Pań-
stwa wsparcie, nawet jeśli nie chcą się Państwo 
wystawiać podczas Jarmarku. Oferujemy duże 
możliwości reklamowe. Jesteśmy wydawcami 
RamPaPam - największej gazety o profilu kul-
turalnym w regionie, która ukazuje się w nakła-
dzie 3000 egzemplarzy. Posiadamy popularną 
stronę internetową i stronę Jarmarku o coraz 
większej liczbie wyświetleń, na której chętnie 
zamieścimy informację o naszych darczyńcach. 

Jarmark Łaski to nasze wspólne dobro. 
Udana impreza, w którą Państwo aktywnie 
się włączą, będzie promować nie tylko Łask, 
ale też wszystkie podmioty, które w realizację 
tego przedsięwzięcia się zaangażowały. Wierzę,  
że wspólnie stworzymy imprezę o dużym po-
tencjale promocyjnym i integracyjnym.

Tradycyjnie zapraszamy również innych 
wystawców: gastronomię, rękodzieło, stano-
wiska handlowe, artystów lokalnych, stowa-
rzyszenia, szkoły, jednostki samorządu teryto-
rialnego do tego, aby promowały się podczas 
Jarmarku i sprzedawały swoje produkty. Teraz  
to w dużej mierze od Państwa zależy, czy uda 
się podczas Jarmarku pokazać różnorodność 
i potencjał naszych firm i przedsiębiorstw, przy-
ciągać kolejnych klientów, inwestorów i tury-
stów do naszego pięknego regionu. 

Proszę po zapoznaniu się z regulami-
nem przysyłać zgłoszenia na XXII Jarmark 
Łaski. Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy  
do 15.05.2018 r.

Wszelkich informacji o możliwych for-
mach współpracy udziela Marlena Kalwińska 
pod numerem telefonu 609 930 820 lub mailo-
wo: jarmark@laskidomkultury.com.pl

Adam Łoniewski

moc atraKcji na Dniach otwartych! 
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Prawdziwy respekt budzą takie nazwiska jak:
- prof. dr hab. Jan Błęcki, prof. dr hab. Zbigniew Kłos - Centrum Badań 
  Kosmicznych PAN w Warszawie
- prof. dr hab. Kazimierz Badziak, prof. dr hab. Marek Koter - Uniwer-
  sytet Łódzki
- prof. dr hab. Bogumił Łaszkiewicz - Politechnika Łódzka
- prof. dr hab. inż. Wiesław Przybylski - SGGW w Warszawie
- Kazimierz Świegocki - poeta, filozof, krytyk literacki
- Jerzy Szewczyk - poeta, prozaik, eseista
- Grażyna Błęcka- Kolska, Michał Mikołajczak - aktorzy
- Mateusz Sobczak - tancerz
- Teresa Kopias, Kamil Owczarek (BOHOBOCO) - projektanci mody.

Są to osoby znane nie tylko w naszym mieście, w Polsce, a nawet 
poza jej granicami. 

O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki matury, którą zdaje 
99 - 100% uczniów. Z  większości przedmiotów maturalnych ucznio-
wie otrzymują wyniki znacznie wyższe niż średnia krajowa, co daje im 
możliwość nauki w najlepszych uczelniach wyższych, nie tylko w Pol-
sce, ale także za granicą. W naszej szkole wszyscy przystępują do ma-
tury i wszyscy ją zdają! Osiągamy wysoki wskaźnik EWD dla przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych, szkoła uzyskała tytuły: Szkoły 
z Klasą, Szkoły Dobrze Zaprojektowanej oraz wyróżnienie „Zadowolony 
Konsument”. Ściśle współpracujemy z Wydziałem Filozoficzno – Histo-
rycznym UŁ, Wydziałem Studiów Międzynarodowych UŁ, Wydziałem 
Socjologiczno – Ekonomicznym UŁ, Wydziałem Prawa UŁ, Uniwersy-
tetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Łódzką, AIESEC. W ramach 
tej współpracy odbywają się warsztaty, wykłady, zajęcia laboratoryjne, 
seminaria, wizyty studyjne zagranicznych studentów.

Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach: „Samorządy mają 
głos”, „Szkoła demokracji”, „Młodzież w sejmie”, „Ameryka Łacińska – 
sąsiedztwo przez Atlantyk”, „Spór o globalizację” „Ocalić od zapomnie-
nia”, „Łódzkie bardziej francuskie”, „Weź oddech” oraz programach 
„Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.” 
(GIODO), „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” (Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości).

Wyniki maturalne, zwłaszcza z języka polskiego, języka angielskie-
go, geografii, chemii i matematyki, pozwalają absolwentom studiować 
na najbardziej prestiżowych wydziałach uniwersytetów: Jagiellońskie-

liceum z traDycją
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku to szkoła, która pomaga 
uczniom realizować ambitne plany życiowe. To Liceum z tradycjami, które już ponad  
100 lat kształtuje młode charaktery, wskazuje wzorce osobowe, uczy patriotyzmu,  
tolerancji, a nasi abiturienci są kreatywni, zaradni, asertywni i wytrwali. Absolwenci naszego 
Liceum mogą osiągnąć niemal wszystko, czego dowodem są zarówno znani naukowcy, poeci, 
krytycy literatury, aktorzy, tancerze, projektanci mody, prawnicy i lekarze… 

go, Łódzkiego, Medycznego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Seminarium Duchownego w Łodzi a także Politechniki Łódzkiej, Wro-
cławskiej, Warszawskiej, Rzeszowskiej czy w tak elitarnych uczelniach, 
jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wojskowa Akademia Tech-
niczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych i Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie. Lista uczelni jest bardzo długa dzięki wynikom matural-
nym naszych uczniów. 

Te wspaniałe osiągnięcia są możliwe dzięki indywidualizacji pracy 
z uczniami wszystkich nauczycieli, którzy mają pasję, cechuje ich duże 
zaangażowanie. Nauczyciele organizują fakultety, nawet w soboty, i fe-
rie, maratony przedmiotowe, zawsze wspierają swoich wychowanków 
dobrą radą i pomocą, a ilość przeprowadzonych próbnych matur w na-
szym Liceum jest imponująca. 

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmioto-
wych i konkursach, osiągając wysokie rezultaty na poziomie okręgowym 
i ogólnopolskim.

Nasza młodzież rozwija swoje zainteresowania artystyczne i sporto-
we, uczestnicząc w spotkaniach grupy poetyckiej „Na progu”, wydając 
swoje wiersze, powieści i opowiadania, występując w przedstawieniach 
„Pospolitego Ruszenia”, w koncertach charytatywnych, występach arty-
stycznych w powiecie i w okręgu łódzkim oraz w zawodach i turniejach 
sportowych. 

Szkoła daje im również możliwość realizowania pasji społecznych 
i charytatywnych poprzez uczestnictwo w pracy samorządu uczniow-
skiego, corocznym szkolnym koncercie charytatywnym, „Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy”, „Szlachetnej Paczce”, „Górze Grosza”, 
„Gwiazdce dla zwierzaka”.

Naszych absolwentów spotkasz na uczelniach:
- Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Dęblinie
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
- Wyższa Szkoła Pożarnictwa w Częstochowie
- Uniwersytet Łódzki, Jagielloński, Wrocławski 
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 MZ
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I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku ul. Mickiewicza 1, 
98-100 Łask, tel. 43 675 35 26, 
lo_lask@poczta.onet.pl, www.1lo-lask.pl

Klasa humanistyczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, 

historia, geografia. W klasie planowana jest innowacja ekonomiczna, 
w klasie drugiej w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowa-
dzone zostaną elementy makro i mikroekonomii. Klasy humanistyczne 
uczestniczą w programach edukacji filmowej i teatralnej. Klasa przygo-
towuje do studiowania m.in. na kierunkach: filologia polska, historia, 
stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo, kulturoznawstwo, filo-
zofia, socjologia, politologia, dziennikarstwo, wszystkie pedagogiczne 
(m.in. resocjalizacja, andragogika, logopedia).

Klasa politechniczna 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka,  

fizyka lub chemia*, informatyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy  
na Politechnikę Łódzką na wykłady i zajęcia laboratoryjne. Klasa przy-
gotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, eko-
nomia, informatyka, architektura, grafika komputerowa, mechatronika, 
elektronika, robotyka, budownictwo, automatyka, inżynieria materia-
łowa, logistyka oraz wszystkie mundurowe - w ramach wychowania  
fizycznego nauczyciele przygotowują do testów sprawnościowych. 

Klasa turystyczno-sportowa 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, 

geografia, biologia. Klasa objęta innowacją pedagogiczną z geografii - 
elementy wiedzy o regionie, wycieczki, rajdy oraz modyfikacją obejmu-
jącą wychowanie fizyczne - pływanie, bieganie, jazda na rolkach, jazda 
na rowerze, nordic walking, badminton. Klasa przygotowuje do studio-
wania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie oraz kierunki wykładane 
w języku angielskim, geografia, turystyka, wychowanie fizyczne, ochro-
na środowiska, ekonomia, zarządzanie, handel zagraniczny.

Klasa lingwistyczna/językowa
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, ję-

zyk angielski, język hiszpański, historia. Klasa przygotowuje do studio-
wania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie oraz kierunki wykładane 
w języku angielskim, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturo-
znawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnogra-
fia. W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy naukę biznesowego 
języka angielskiego.

Klasa medyczno - pożarnicza 

oferta eDuKacyjna 
Powiatu ŁasKiego 
Na rok sZkolNy 2018/2019

W 2018 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje 
następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecz-
ną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-

czeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

aKtywny samorząD
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku informuje, że powiat łaski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” w 2018 roku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

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

Procedury i szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Wnio-
ski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33, lub ze strony internetowej  
www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łasku

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia lub fi-
zyka*, chemia, matematyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki na wykłady i za-
jęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia 
z ratownictwa medycznego. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. 
na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, fizjoterapia, medycyna, 
kosmetologia, ratownictwo medyczne, ekologia, ochrona środowiska, 
leśniczych, weterynaryjnych, gastronomicznych oraz wszystkie mundu-
rowe - w ramach wychowania fizycznego nauczyciele przygotowują do 
testów sprawnościowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. gen. Władysława Andersa w Łasku
ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask, 
tel. 43 675 21 03, 
ekonomik1@ekonomik1.pl, www.ekonomik1.pl

W technikum uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólno-
kształcących oraz z przedmiotów zawodowych związanych z wybranym 
kierunkiem. Po zakończeniu nauki w technikum młodzież może konty-
nuować naukę na dowolnym kierunku studiów bądź podjąć pracę.

Technikum Ekonomiczne
Jeśli chcesz zajmować się: księgowością, bankowością, praca-

mi administracyjno-biurowymi, zagadnieniami finansowo-podatko-
wymi, zagadnieniami kadrowo-płacowymi ZOSTAŃ TECHNIKIEM  
EKONOMISTĄ.

Technikum Spedycyjne
Jeśli chcesz zajmować się: organizacją transportu ładunków w trans-

porcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym, wyznacza-
niem trasy przewozu, przewozami ładunków niebezpiecznych i ponad-
gabarytowych, obsługą giełd transportowych, dokumentacją transporto-
wą i celną ZOSTAŃ TECHNIKIEM SPEDYTOREM.

Technikum Logistyczne
Jeśli chcesz zajmować się: planowaniem produkcji, zaopatrywaniem 

firm, obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i między-
narodowych, logistyką wojskową, gospodarką materiałową ZOSTAŃ 
TECHNIKIEM LOGISTYKIEM.

Technikum Organizacji Reklamy
Jeżeli chcesz znaleźć zatrudnienie w: agencjach reklamowych, 

działach marketingu i reklamy, biurach ogłoszeń i działach promocji, 
środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa), agencjach scenariu-
szowych, studiach graficzno-produkcyjnych ZOSTAŃ TECHNIKIEM  
ORGANIZACJI REKLAMY.
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Technikum Informatyczne
Jeśli chcesz zajmować się: tworzeniem aplikacji komputerowych 

i bazami danych, oprogramowaniem komputerowym, montażem i eks-
ploatacją komputerów, projektowaniem i administracją sieci komputero-
wych, grafiką komputerową ZOSTAŃ TECHNIKIEM INFORMATY-
KIEM

 
      Szkoła Branżowa I Stopnia 

im. gen. Władysława Andersa w Łasku (3-letnia)

Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić wybierz 3-let-
nią Branżową Szkołę I STOPNIA w zawodach: fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, hydraulik, 
piekarz, cukiernik, wędliniarz, lakiernik, introligator, drukarz, tapicer, 
stolarz, elektryk, malarz, murarz-tynkarz, ślusarz i inne…

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach, 
Sędziejowice Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice, 
tel. 43 677-10-04
zsrgrabski@poczta.onet.pl, 
www.zsrgrabski.republika.pl

Technikum Architektury Krajobrazu
Technicy architektury krajobrazu znajdują pracę w przedsiębior-

stwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją 
terenów zielonych, a także prowadzą działalność na własny rachunek. 
Należy podkreślić, że młodzież ucząca się tego zwodu odbywa praktyki 
w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczestniczy 
w programie Erasmus+ i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii 
Europejskiej.

Technikum Rolnicze
Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom w rolnictwie 

kształcąc techników rolników. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu or-
ganizacji rynku rolnego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jaz-
dy kategorii T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii 
Europejskiej.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Jeśli świetnie czujesz się w kuchni i marzysz o własnej restauracji, 

a może chcesz pomagać ludziom lepiej się odżywiać to rozpocznij na-
ukę technikum żywienia w Sędziejowicach. Szkoła uczy umiejętności 
związanych z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastro-
nomicznych różnego typu. Poza przedmiotami ogólnymi nauczysz się 
podstaw żywienia, technologii żywienia, organizacji produkcji gastro-
nomicznej, estetycznego podawania potraw, obsługi konsumenta oraz 
podstaw dietetyki. Uczniowie TŻiUG uczą się urządzać zakład gastro-
nomiczny, sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywie-
nia a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła Branżowa I stopnia
*mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 
Nauka tego zawodu trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum. 

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom. Mechanik - operator 
pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lu-
bisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn 
oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa, ta szkoła jest dla Ciebie. 
Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach tech-
nicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebu-
ją i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników.

*kucharz
U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowanie 

typowych potraw i napojów, stosowanie zasad zdrowego żywienia, pra-
widłowego przechowywania i magazynowania, surowców i produktów 
spożywczych, dokonywanie oceny organoleptycznej surowców i po-
traw, organizacja stołów na różne okazje, współpracy w zespole. Dzięki 
temu zyskasz możliwości zatrudnienia w zakładach zbiorowego żywie-
nia (szpitale, sanatoria)oraz restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej 
obsługi. Nauka w szkole trwa 3 lata. 

Kursy kwalifikacyjne
Szkoła prowadzi kursy zawodowe dla dorosłych w systemie za-

ocznym w następujących kwalifikacjach: R03, R06, R16, R21, R22, 
T6, T15. Po ich ukończeniu uzyskuje się zaświadczenie upoważniają-
ce do przystąpienia do egzaminu. Po zdaniu egzaminu kursant uzysku-
je niezbędne kwalifikacje np. w zawodzie rolnik (R03) do przejęcia 
gospodarstwa rolnego. Kwalifikacje dają uprawnienia do powiększa-
nia gospodarstwa i prowadzenia własnej działalności. Osoby z wy-
kształceniem średnim uzyskują tytuł technika w danym zawodzie. 

Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych 
w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask, 
tel. 43 675 34 61
zsostrow1_mw@pro.onet.pl
www.zsostrow.wikom.pl

Liceum ogólnokształcące 
10 lat doświadczenia w kształceniu kadetów. Oprócz przedmiotów 

ogólnokształcących klasa realizuje Pilotażowy Programu Wspierania 
Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Woj-
skowych Klas Mundurowych. Program opracowany przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej zakłada realizację przedmiotu „Edukacja wojsko-
wa” w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w po-
staci szkolenia poligonowego (opieka i patronat - Jednostka Wojskowej 
w Leźnicy Wielkiej). Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną 
kadrę wojskową z wykorzystaniem wyposażenia wojskowego zakupio-
nego z dotacji MON. Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami, tyl-
ko absolwenci klas pilotażowych będą mogli: przejść kilkutygodniowe 
szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesie-
niem do rezerwy, w pierwszej kolejności mogą ubiegać się o przyjęcie 
do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Tery-
torialnej, kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych na 
preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty w trakcie egzaminów 
kwalifikacyjnych). 

Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa patronacka
System nauki oparty o nowoczesny wizerunek kształcenia zawodo-

wego w klasie objętej patronatem zakładu pracy, który współuczestniczy 
w procesie edukacyjnym. Proponujemy naukę w zawodach: 

 
       Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Patronat: LUPOL Łask
Opertor obrabiarek skrawających 
Patronat: Met – Pol Krobanów, ForMet w Markówce
Uczniowie, którzy podejmą naukę w Branżowej Szkole I Stopnia, 

to przyszli fachowcy - operatorzy maszyn CNC sterowanych numerycz-
nie, na których opiera się funkcjonowanie nowoczesnych firm patronac-
kich. 

Przedmioty zawodowe odbywają się w firmach patronackich,  
co zwiększa szanse wyszkolenia zawodowego uczniów.

W pierwszym roku przewiduje się 2 dni praktyk w I półroczu i 3 dni 
praktyk w II półroczu.

Od drugiej klasy równolegle z podnoszeniem swoich kwalifikacji 
uczniowie otrzymywać będą „kieszonkowe” za wykonywaną pracę.

Możliwość ukończenia bezpłatnych, profesjonalnych kursów dosko-
nalących dla najlepszych 

Dla wyróżniających się Firmy zapewniają pracę i odpowiednie wy-
nagrodzenie. 

Gimnazjaliści mogą logować się do wszystkich naszych szkół pod 
następującym adresem: www.vulcan.net.pl/powiatlaski, tam zakładają 
swoje konto i wybierają szkołę.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się również na naszej stro-
nie internetowej ww.lask.com.pl – Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

Małgorzata Mysur

oferta eDuKacyjna Powiatu ŁasKiego

*w zależności od ilości kandydatów
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Jednocześnie wójt zachęca mieszkańców do składania ankiet ma-
jących na celu poznanie zapotrzebowania na gaz ziemny. Ankiety moż-
na wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Buczek, pokój nr 7, lub wysłać 
bezpośrednio do spółki. Treść ankiety umieszczona jest na stronie gminy 
Buczek, a jej wyniki zostaną wykorzystane przez PGS sp. z o.o. Oddział 

gazyfiKacja - gmina DoPŁaci 
Do zaKuPu Pieca gazowego
Dopłaty dotyczyć będą dopłat do instalacji pieców wykorzystujących gaz ziemny po odbiorze 
przez zakład gazownictwa. Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Gminy podjął decyzję dotyczącą dopłaty kwoty 5 000 zł do zakupu średniej klasy 
pieca gazowego. Dopłata ta ma na celu obniżenie ogólnych kosztów montażu instalacji gazowej  
do indywidualnych gospodarstw domowych w gminie.

Zakład Gazowniczy w Łodzi do celów związanych z gazyfikacją gmi-
ny. Liczba chętnych z poszczególnych miejscowości będzie decydować 
o przystąpieniu PGS do budowy gazociągu. Wypełnienie ankiety nie jest 
decyzją ostateczną w sprawie podpisania umowy na otrzymanie dofinan-
sowania. Przybliżony czas zakończenia procedury to jesień 2018 r.  A.Sz.

19 marca br. nastąpiło otwarcie ofert w prze-
targu na budowę targowiska wraz z budynka-
mi handlowymi, wiatą i tężnią. Najkorzyst-
niejsza oferta z ceną ponad 2 mln zł znacznie 
przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budże-
cie gminy na realizację tej inwestycji. Dlatego 

gmina Buczek musiała unieważnić to postę-
powanie przetargowe. 

Przygotowywane jest następne postepo-
wanie ze zmienionym terminem wykonania - 
do końca marca 2019 r., co ma na celu zwięk-
szenie zainteresowania potencjalnych wyko-

nawców i konkurencyjności. Gmina liczy na 
udział w przetargu szerszej grupy wykonaw-
ców, którym w tym roku już brakuje mocy 
przerobowych. 

A.Sz.

targowisKo z PrzeDŁużonym terminem

Zapisy prowadzili sołtysi, radni oraz Urząd 
Gminy. Podczas pobytu można było skorzy-
stać ze wszystkich możliwych atrakcji, jakie 
znajdują się w kompleksie, a są to baseny kryte 
i otwarte zasilane leczniczą solanką termalną, 
sauny, komora lodowa, bicze, jacuzzi.

Uczestniczki wyjazdu były bardzo za-
dowolone z pobytu w kompleksie, wyraziły 
podziękowanie wójtowi gminy Buczek i bur-
mistrzowi Uniejowa Józefowi Kaczmarkowi 
za możliwości skorzystania z term.             S.O.

wyjazD Do uniejowa

Z okazji Dnia Kobiet wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski zorganizował 
mieszkankom gminy wyjazd do term 
w Uniejowie. Wyjazd był bezpłatny, 
z trzygodzinnym pobytem w Uniejowie. 
W dniach 13, 20 i 21 marca br. łącznie 
wyjechało ok 150 kobiet. Miejsc starczyło 
dla wszystkich zainteresowanych pań. 
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Spośród zaproszonych gości byli m.in.: 
Andrzej Zieliński - przewodniczący Rady 
Gminy, Bronisław Węglewski - wójt gmi-
ny, Zenona Romankiewicz - sekretarz gmi-
ny, Grażyna Jędryka - skarbnik gminy, Anna 
Doliwa - prezes Lokalnej Grupa Działania 
„Dolina rzeki Grabi”, Jolanta Nietupska - dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 
Dorota Krysiak - pracownik Urzędu Gminy i 
 Daniel Błoński - właściciel firmy kamieniar-
skiej w Bachorzynie.

W imieniu Zarządu sprawozdanie z dzia-
łalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie przedstawiła prezes Jadwi-
ga Ratajczyk. Stowarzyszenie w 2017 roku 
oszczędnie gospodarowało swoim środkami, 
rok ten zamknięty został saldem dodatnim – 
2.003,13 zł.

Zebrani przyjęli sprawozdanie z działal-
ności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe 
za 2017 r., udzielili również absolutorium 
Zarządowi za cały 2017 rok.

Ze zgromadzonych własnych środków 
w 2017 r. Stowarzyszenie zakupiło szafę 
chłodniczą, meble (w tym meble kuchenne 
i szafy do 2 pomieszczeń), 2 zlewozmywaki, 
rolety na wszystkie okna, drabinę oraz drobne 
niezbędne przedmioty do kuchni i WC.

Sukcesem Stowarzyszenia było dodat-
kowo pozyskanie środków w formie dotacji 
w kwocie 6.000 zł, na projekt pn. „Słodki 

to byŁ Dobry roK sgw
Panie z Bachorzyna podsumowały 2017 r.

Po raz pierwszy w  gruntownie wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie (24 marca br.), które podsumowało działalność w 2017 roku.

smak tradycji” w ramach Programu Granto-
wego Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”. 
Realizacja projektu polegała na stworzeniu 

warsztatów kulinarnych promujących trady-
cyjne potrawy z truskawką w roli głównej dla 
mieszkańców sołectwa Bachorzyn, a także 
mieszkańców gminy Buczek. W ramach reali-
zacji projektu zakupiono piec gazowy 5-pal-
nikowy z piekarnikiem elektrycznym wraz 
okapem kuchennym.

Słowa podziękowania za otrzymaną  
pomoc Zarząd skierował do Bronisława  
Węglewskiego - wójta gminy Buczek, Anny  
Doliwy - prezes LGD „Dolina rzeki Gra-
bi” w Łasku, Jolanty Nietupskiej - dyrek-
tor GOKiS w Buczku, Daniela Błońskiego 
- właściciela firmy kamieniarskiej w Bacho-
rzynie, Błażeja Taborowskiego - właściciela 
Drukarni TAGRAF w Bachorzynie, Krzysz-
tofa Tomczyka - szefa Marketu TOM-
-KOR w Buczku, Krzysztofa Kołasińskiego 
- właściciela Usług Transportowych w Ba-
chorzynie i Mieczysława Grabarza – sołtysa  
sołectwa Bachorzyn. 

W imieniu Zarządu prezes Jadwiga  
Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom 
Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie  
za dotychczasową działalność i prosiła o dal-
szą aktywność w propagowaniu celów statu-
towych Stowarzyszenia.

Wójt gminy Buczek Bronisław Węglew-
ski podziękował Stowarzyszeniu za wspa-
niałą współpracę z Urzędem Gminy i życzył  
paniom dalszych sukcesów.   
       J.R.
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to byŁ Dobry roK sgw

Zebrania druhów ochotników pozwalają 
poznać od podstaw życie jednostek, ich pra-
cę, aktywność społeczną, wyniki w szkoleniu 
na podstawie osiągnięć w manewrach, zawo-
dach sportowo-pożarniczych, akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, a także przez pryzmat ocen 
gotowości bojowej. Podczas zebrań druhowie 
przyjmują plany dalszej działalności jednostek 
uwzględniając środki własne, pozyskane od sa-
morządu, sponsorów i z innych źródeł.

W gminie Buczek działa 8 jednostek OSP: 
Brodnia, Czestków, Grzeszyn, Gucin, Lucie-
jów, Wola Buczkowska, a także 2 jednostki 
będące w KSRG – Buczek i Malenia. Wszyst-
kie jednostki skupiają łącznie 331 członków, 
w tym 43 kobiety.

 Malenia, Buczek i Wola Buczkowska 
posiadają również drużyny kobiece, a po-
nadto w OSP w Buczku z licznymi sukcesa-
mi, zwłaszcza w zakresie konkursów wiedzy 
pożarniczej, działają drużyny młodzieżowe 
dziewcząt i chłopców, które będą reprezento-
wać gminę w tym roku również na wojewódz-
kich zawodach sportowo-pożarniczych. 

Cieszy też tegoroczny sukces drużyn mę-
skiej i kobiecej z OSP w Maleni, które po wy-
granej w zawodach gminnych i powiatowych 
będą walczyć o laury w Mistrzostwach Woje-
wództwa Łódzkiego OSP w Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych we wrześniu br. w Szczerco-
wie.

Do akcji ratowniczych i gaśniczych może 
wyjeżdżać 130 przeszkolonych druhów, którzy 
w minionym roku mieli ponad 100 wyjazdów, 
w większości w celu usunięcia powalonych 

strażacy nie tylKo gaszą… 
Pierwszy kwartał każdego roku to czas podsumowań działalności w ochotniczych stażach pożarnych dokonywanych 
podczas zebrań sprawozdawczych. Straże to z pewnością najpowszechniejsze stowarzyszenia występujące w każdej, nawet 
najmniejszej gminie. Rola strażaków ochotników jest nie do przecenienia, biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów  
- na szczęście w ostatnich latach coraz rzadszych, ale także w wielu akcjach ratowniczych.

drzew, usuwania gniazd szerszeni, ale również 
do wypadków drogowych i pożarów. Więk-
szość wyjazdów zanotowały jednostki z KSRG 
z Buczku i Maleni.

O skali działań druhów niech świadczy 
fakt, że w roku 2017 strażacy wykonali prace 
społeczne na kwotę 27.400 zł. Strażacy są do-
brymi gospodarzami, a nowoczesna baza loka-
lowa strażnic pozwala na zorganizowanie wie-
lu uroczystości i imprez dla społeczności lokal-
nej, co przekłada się na możliwość zdobycia 
środków na działalność bieżącą OSP, a także 
niewielkie zakupy potrzebnego sprzętu.

Strażacy zawsze mogą liczyć przy zaku-
pie sprzętu gaśniczego lub pojazdu na wspar-
cie władz samorządowych. Wójt Bronisław 
Węglewski często sam angażuje się w pomoc 
druhom podczas pozyskiwania m.in. pomp 
i pojazdów, jak choćby w przypadku zakupu 
nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP w Czestkowie w grudniu 2017 r.  
Nawiasem mówiąc, już podczas zebrań zabie-
gał o wsparcie zakupu ciężkiego samochodu 
dla druhów z Maleni. Choć wszystkie jednostki 
w gminie dysponują 12 samochodami pożarni-
czymi – mamy 8 pojazdów lekkich, 2 średnie 
i 2 ciężkie - wójt już zapowiedział stopniową 
wymianę wozów strażackich na nowocze-
śniejsze pojazdy ratowniczo-gaśnicze służące  
do tzw. pierwszego uderzenia w przypadku po-
żarów lub zdarzeń w najbliższej okolicy. 

Straże na swoją statutową działalność uzy-
skują środki z różnych źródeł, m.in. ze zbió-
rek za kalendarze, tzw. dyngusa, wynajmu sali. 
Największe środki w minionym roku pocho-

dziły od instytucji i osób prywatnych, fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
KSRG, a także z dofinansowania przez Zwią-
zek OSP RP.

Wielkie postępy poczyniono, zwłasz-
cza dzięki staraniom samorządu, w zakresie  
poprawy bazy lokalowej strażnic, 6 jednostek 
ma nowoczesne świetlice z zapleczem sanitar-
no- kuchennym i estetycznym otoczeniem.

W najbliższym czasie podjęta też będzie 
przebudowa, a ściślej mówiąc praktycznie bu-
dowa nowej strażnicy w Woli Buczkowskiej,  
ze świetlicą i zapleczem sanitarnym i kuchen-
nym. W następnych latach podczas przebudo-
wy budynku GOKiS, również nastąpi funkcjo-
nalny remont strażnicy w Buczku (powstaną 
m.in. dodatkowe drzwi wyjazdowe dla pojaz-
dów strażackich w kierunku ul. Prostej). 

Wójt, a zarazem prezes Zarządy Gminnego 
OSP, obecny na wszystkich zebraniach spra-
wozdawczych dziękował strażakom za udział 
w akcjach ratowniczych i gaśniczych, zawo-
dach sportowo-pożarniczych, a także w zabez-
pieczeniu Krajowego Święta Truskawki oraz 
udział w świętach państwowych i kościelnych. 

Wójt podczas spotkań z druhami ustosun-
kowywał się do problemów jednostek, mó-
wił o planowanych działaniach w sołectwach, 
przedstawiał też wykonane w ostatnim roku 
i planowane w bieżącym roku najważniejsze 
inwestycje w gminie. Prezentował też możli-
wości wykonania wielu inwestycji w ramach 
budżetu samorządu i przy wsparciu środków 
zewnętrznych.

Andrzej Zieliński
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W wydaniu tygodnika „Mój Łask” z dnia 11 kwietnia 2018 r. opubliko-
wano artykuł pt. „Powiat twierdzi, że wszystko jest w porządku, a NFZ 
zrywa kontrakt”. 

Po mojej interwencji na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 11 kwiet-
nia br. sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w tej publikacji 
zostało zamieszczone na portalu internetowym „Mojego Łasku” w notatce 
zatytułowanej „Udary leczone, ale nie kompleksowo i trombolitycznie”. 
Zdaniem Redakcji przepraszającej czytelników za zamieszanie, niepraw-
dziwe informacje zamieszczone w wydaniu z 11.04.2018 r. były spowodo-
wane zbyt ogólnikowymi informacjami przekazanymi przez ŁOW NFZ. 

Wyjaśnienia redakcji są sprzeczne z treścią samego artykułu, w którym 
autor podaje: Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, z dniem 1 kwiet-
nia została rozwiązana umowa z Centrum Dializa w Łasku w zakresie neu-
rologii, hospitalizacji, leczenia trombolitycznego i leczenia kompleksowo 
udarów. Przytoczony fragment artykułu wskazuje, że ŁOW NFZ nie prze-
kazywał autorowi żadnych informacji (w tym także informacji ogólniko-
wych), a zatem nieporozumieniem jest przerzucanie odpowiedzialności  
za nieprawdziwe publikacje na NFZ. 

Pomijając niesporną (przyznaną przez redakcję) kwestię sprzeczności 
podanych w artykule informacji z rzeczywistością, nie można pominąć 
sposobu, w jaki autor przedstawił łaski szpital w omawianej publikacji.

W pierwszej kolejności artykuł opisuje dyskusję podczas sesji Rady 
Powiatu Łaskiego, która dotyczyła sytuacji panującej w innym szpitalu 
dzierżawionym przez spółkę w powiecie pszczyńskim, co uzasadnia oba-
wy o możliwość powtórzenia się podobnych negatywnych zjawisk w szpi-
talu w Łasku. W odpowiedzi na pytania radnych udzielałem wyjaśnień, 
że po spotkaniach ze starostami wszystkich powiatów, w których Diali-
za dzierżawi szpitale, złożyłem wizytę w Centrali Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w Warszawie, a następnie Łódzkim Oddziale Wojewódzkim. 
Przekazane przez NFZ informacje nie potwierdziły obaw o stan realizacji 
kontraktu przez szpital łaski. Za rok 2017 zrealizowano bowiem kontrakt 
w 97%, co plasuje nas w czołówce województwa (średnia to 70%). I to są 
fakty. W pełni oficjalne i potwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

ŁasKi szPital realizuje 
KontraKt PrawiDŁowo

Zdaniem autora, te słowa nie mają jednak pokrycia w rzeczywistości, 
czego potwierdzeniem jest nieoficjalna (i jak się szybko okazało niepraw-
dziwa) informacja o rozwiązaniu z Dializą umowy w zakresie neurolo-
gii. Warto zwrócić uwagę, że autor nie odniósł się do danych liczbowych  
podanych przez ŁOW NFZ za rok 2017, nie zanegował też pozytywnej 
oceny instytucji co do realizacji kontraktu przez szpital w Łasku. 

W ramach nieoficjalnych rewelacji uzyskanych z ŁOW NFZ autor 
krytycznie opisał jakość usług świadczonych na rzecz pacjentów szpitala: 
„Jak przekazano nam w oddziale, leczenie udarów w Łasku było fikcją. NFZ 
nie miało więc innego wyjścia, jak rozwiązać kontrakt”. Przytoczony frag-
ment stanowi ostatni akapit artykułu - autor nie wyjaśnia na czym miała 
polegać rzekoma fikcyjność leczenia udarów, jednak skutek w postaci roz-
wiązania kontraktu sugeruje, że NFZ miał zastrzeżenia do jakości terapii. 

W rzeczywistości Dializa i ŁOW NFZ rozwiązały za porozumieniem 
stron jedynie umowę na kompleksowe i trombolityczne leczenie uda-
rów. Tego rodzaju specjalistyczna terapia od dawna nie była wykonywana  
na oddziale neurologicznym w Łasku i dalsze utrzymywanie kontraktu  
na tę procedurę było niecelowe. Nie miało to zatem żadnego związku z ja-
kością usług medycznych świadczonych przez oddział neurologiczny,  
jak również nie wpłynie na zakres realizacji kontraktu z NFZ w przyszłości. 

Biorąc pod uwagę wieloletnie zaniedbania w gospodarowaniu mająt-
kiem i zasobami szpitala w Łasku oraz obiektywnie trudną sytuację pu-
blicznych placówek służby zdrowia, władze powiatu łaskiego dokładają 
starań, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie szpitala w zakresie nie mniej-
szym niż dotychczasowy, a zarazem podnieść jakość świadczeń zdrowot-
nych udzielanych przez szpital. Istotnym elementem tych działań powin-
na być także rzetelna informacja w lokalnych mediach o podejmowanych 
w tym kierunku działaniach. Próby zainteresowania gazety „Mój Łask” 
takimi faktami nie przyniosły dotychczas pożądanych rezultatów - tytułem 
przykładu należy wskazać zmiany wprowadzone w ostatnich miesiącach 
przez Dializę na oddziale położniczym, które wskazana redakcja konse-
kwentnie pomija w swoich przekazach.
   Marek Krawczyk 
     wicestarosta Łaski

W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi szpitala w Ła-
sku, które ukazały się ostatnio w niektórych mediach, informujemy,  
że szpital w Łasku funkcjonuje normalnie i nie jest zagrożony zerwaniem 
kontraktu z NFZ, gdyż działalność szpitala jest niezmiennie pozytywnie 
oceniana przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Łodzi. 

Leczenie pacjentów z udarem mózgu w szpitalu w Łasku nie jest 
zagrożone. Jak wyjaśnia ordynator Oddziału Neurologii lek. med. Lidia 
Szurgot, „Porozumienie zawarte z ŁOW NFZ w Łodzi w zakresie zmiany 
w realizacji kontraktu dotyczy leczenia trombolitycznego, które jest skie-
rowane do ściśle wyselekcjonowanej grupy pacjentów. Pozostały zakres 

Szpital w ŁaSku dziaŁa normalnie i w peŁnym zakreSie
umowy zawartej z NFZ jest nadal realizowany. Ponadto informujemy,  
że pacjenci z udarem mózgu, którzy będą wymagali leczenia trombolitycz-
nego, będą transportowani do szpitali prowadzących takie leczenie”.

Rozpowszechnianie plotek i niesprawdzonych informacji dotyczących 
funkcjonowania szpitala to działania nieodpowiedzialne, szkodliwe dla 
pacjentów. Jeszcze gorzej gdy zajmują się tym media. Takie nieodpowie-
dzialne działania mają też negatywny wpływ na nasz wizerunek. Ale tym 
zajmować się już będziemy wykorzystując dostępne możliwości prawne.

dyrektor Szpitala w Łasku 
Monika Szmytka

oświaDczenie DyreKcji ŁasKiego szPitala

19 maja od godz. 18 odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów w Łasku. 
W tym roku muzeum zaprasza dzieci do udziału w warsztatach związa-
nych z nietypową, mało znaną wycinanką, a młodzież i dorosłych - na 
prelekcje związane z historią oraz lotnictwem na ziemi łaskiej. Koncert 
muzyki dawnej będzie kolejną atrakcją wieczoru. Przez cały czas trwania 

– komentarz do publikacji „mojego ŁaSku” 

noc muzeów w ŁasKu
Nocy Muzeów udostępnione będą wszystkie sale ekspozycyjne, w tym 
najnowsza wystawa związana z dziejami łaskiego rynku. 

Więcej szczegółów pojawi się w środkach masowego przekazu oraz 
na plakatach promujących to wydarzenie. Już teraz placówka serdecznie 
zaprasza!     Arkadiusz Cieślak



kwiecień 2018 r. 13

6 maja 2018 r. o godz. 19 zaprezentuje się 
Kapela Polonica. Grupa powstała w 2015 roku. 
Tworzą ją absolwenci wyższych uczelni mu-
zycznych w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Ge-
newie. W skład zespołu wchodzą: Barbara Ro-
gala (sopran), Emilia Kinecka (flet podłużny), 
Ewa Rzetecka-Niewiadomska (klawesyn) oraz 
Piotr Młynarczyk (viola da gamba). Wspólnie 
z innymi studentami i wykładowcami Akade-
mii Muzycznej niejednokrotnie brali udział 
w projektach skupionych wokół muzyki daw-
nej, ukazując jej szczególne znaczenie i pięk-
no. Spotkania te zaowocowały pragnieniem 
stałej współpracy w kameralnym składzie. 
W 2017 roku odbyli serię koncertów z muzyką 
Georga Philippa Telemanna, promując dzieła, 
dzieląc się kunsztem jego twórczości w nie-
zwykłym Roku Telemanna. Owocem tej tra-
sy koncertowej jest płyta, zawierająca dzieła, 
które szczególnie poruszyły serca członków 
zespołu. Właśnie one będą wykonane podczas 
koncertu w łaskiej kolegiacie. 

Wybrane kantaty sakralne pochodzą ze 
zbioru Harmonischer. Zostały wydane w roku 
1725/26. Przy wyborze kantat zespół kierował 
się zarówno walorami muzycznymi, jak i tek-
stem, który ze sobą niosą. Dotykają one okresu 
liturgicznego Wielkiego Postu i Wielkanocy, 
tworząc spójną całość. Jest to muzyka o dzie-
jach ludzkiej duszy, o rozpoznawaniu dobra 
i zła, o spotkaniu Nieba z ziemią… Recenzję 
płyty G.Ph Telemann/KAPELA POLONICA 
można przeczytać w kwietniowym wydaniu 
łódzkiego „Kalejdoskopu”. Występy zespołu 
zostały objęte honorowym patronatem ks. arcy-
biskupa Grzegorza Rysia, zaś opiekę medialną 
wydania płyty zapewnił magazyn Presto.

W pierwszą niedzielę czerwca wnętrze 
kościoła wypełni się hiszpańskimi dźwiękami 
Viva Espana Ole! w wykonaniu chóru Canto 
Alegre. Zespół istnieje od 2010 roku, a jego 
założycielem i kierownikiem artystycznym jest 
Jan Kondratowicz - juror licznych krajowych 

Koncerty w ŁasKiej Kolegiacie

Canto Alegre

Centrum Idei Ku Humanizmowi w Łasku, działające przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
i św. Michała Archanioła serdecznie zaprasza do świątyni na najbliższe koncerty. 

konkursów i festiwali, współtwórca Międzyna-
rodowego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lo-
dziensis”, dyrektor artystyczny łódzkiego od-
działu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 
Współzałożycielem chóru i jego prezesem jest 
solistka Teatru Wielkiego w Łodzi Olga Maro-
szek. 

Od kilku lat chór regularnie prezentuje słu-
chaczom różnorodne programy, od standardów 
muzyki rozrywkowej, włącznie z przebojami 
z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, przez 
muzykę z różnych regionów Europy, utwo-
ry sakralne, kolędy, aż po muzykę klasyczną 

wielkich kompozytorów, takich jak Mozart czy 
Vivaldi. Canto Alegre usłyszeć można zarów-
no w kameralnych koncertach a capella, jak 
i w wielkich salach koncertowych z towarzy-
szeniem orkiestry symfonicznej. 

Szczególne miejsce w portfolio chóru zaj-
muje program „Viva España Olé!”, premiero-
wo zaprezentowany w ramach festiwalu „Viva 
Flamenco” w 2011 roku, a następnie na wielu 
innych scenach, m.in. w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi i w Parku Skaryszewskim w Warsza-

wie czy na scenie Sali Kameralnej MMImpre-
sario we Wrocławiu. Główną cześć koncertu 
stanowi wykonany z towarzyszeniem gitary 
cykl hiszpańskich pieśni do słów F. de Lorki 

„Romancero Gitano” Mario Castelnuovo – Te-
desco oraz inne utwory z pogranicza folkloru 
hiszpańskiego, flamenco, folkloru cygańskiego 
i latynoskiego. Zderzenie brzmień: muzyki wo-
kalnej, gitary i wystukiwanego rytmu, podkre-
śla dynamikę i temperament charakterystyczny 
dla kultury hiszpańskiej oraz pieśni hiszpańskie 
Joaquina Nina, a także arie z opery „Carmen” 
Georgesa Bizeta..

Wstęp na koncerty bezpłatny.

Magdalena Binkowska

Kapela Polonica

oświaDczenie DyreKcji ŁasKiego szPitala
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Wskazanej opłaty nie będzie ponosić się za 
jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, 
z których wody opadowe lub roztopowe są od-
prowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy 
urządzeń wodnych umożliwiających retencję 
lub infiltrację tych wód. Opłat nie będą ponosić 
również kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wysokość opłaty za wspomniany rodzaj 
usługi wodnej będzie zależeć odpowiednio 
od wielkości powierzchni uszczelnionej, 
rozumianej jako powierzchnia zabudowana 
wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej 
oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. 

Wysokość powyższej opłaty ustala w każ-
dym przypadku właściwy burmistrz, wójt lub 
prezydent miasta w oparciu o rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
w sprawie jednostkowych stawek opłat za usłu-
gi wodne. Jednostkowe stawki opłat za usługi 
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji te-
renowej na skutek wykonywania na nierucho-
mości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót 
lub obiektów budowlanych trwale związanych 
z gruntem mających wpływ na zmniejszenie 
tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 

powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 
wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody 
z powierzchni uszczelnionych trwale związa-
nych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

2) z urządzeniami do retencjonowania 
wody z powierzchni uszczelnionych o pojem-
ności: 

- do 10% odpływu rocznego z powierzchni 
uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 
0,30 zł za 1 m2 na 1 rok 

- od 10 do 30% odpływu rocznego z obsza-
rów uszczelnionych trwale związanych z grun-
tem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok 

- powyżej 30% odpływu rocznego z po-
wierzchni uszczelnionych trwale związanych 
z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok. 

Ustalając wysokość powyższej opłaty 
uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszą-
cy kwartał.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opła-
ty za zmniejszenie naturalnej retencji tereno-
wej będzie wnosił opłatę na rachunek bankowy 

właściwego urzędu gminy w terminie 14 dni 
od dnia, w którym doręczono mu informację 
o opłacie. Jeżeli podmiot obowiązany do po-
noszenia opłaty za usługi wodne zaniecha wy-
konania obowiązku dokonania opłaty, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta określi wyso-
kość wskazanej opłaty w drodze decyzji. Decy-
zję podmiot obowiązany będzie mógł zaskar-
żyć, jednakże zaskarżenie decyzji nie będzie 
wstrzymywało jej wykonania. 

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie na-
turalnej retencji terenowej, które będą stanowić 
w znacznej części (90%) przychód Wód Pol-
skich, gminy będą przekazywać na rachunek 
bankowy Wód Polskich w terminie do końca 
następnego miesiąca po ich wpływie na rachu-
nek bankowy właściwych urzędów gmin.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku 
wymaga przeprowadzenia analiz przestrzen-
nych, rozwiązania wątpliwości prawnych, 
ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiąza-
nych, zebrania danych do sporządzenia i wy-
syłki informacji o wysokości opłaty. 

Małgorzata Gawlikowska

Nowe Prawo wodNe
Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowa ustawa Prawo Wodne, która wprowadziła m.in. obowiązek dokonywania opłat za 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie 
dotyczył właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, usytuowanych 
na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej. 

„intymność” w galerii 
Z fortePiaNem

Od lat fotografuje wybitne osobowości, 
twórców, znanych i cenionych przedstawicieli 
świata kultury, nauki, polityki i biznesu. Wy-
pracował autorski styl fotografii portretowej, 
w którym łączy tradycyjną estetykę obrazu 
z unikalną psychologią bohatera.

W Łasku Szymon Kobusiński zaprezentu-
je kolekcję fotografii sensualnych pt. „Intym-
ność”. Jest to fotografia podwodna, realizowana 
w sposób żywy dla osiągnięcia maksymalnego 
efektu już na planie zdjęciowym. Dzięki do-
skonałej znajomości technik fotograficznych 
i umiejętności pracy światłem artysta osiąga 
niezwykłe wizualne efekty, porównywalne 
z malarstwem renesansowym i – z drugiej stro-
ny – ultranowoczesnymi technologiami. 

Szymon Kobusiński jest fotografikiem 
znanym i bardzo cenionym w środowisku ar-
tystycznym, wielokrotnie nagradzanym i no-
minowanym do wielu prestiżowych nagród, 
m.in. do jednej z najważniejszych nagród na 
świecie – Lucie Awards.

Zapraszamy serdecznie – może podczas 
popołudniowego spaceru zechcecie Państwo 
odwiedzić skromne progi naszej Galerii z For-
tepianem i spotkać się ze Sztuką, Pięknem, 
Zmysłowością w wysmakowanym, profesjo-
nalnym wydaniu? Gorąco polecam!

   Magda Kelnerowska

W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne 
Skrzaty w Kolumnie została przeprowadzo-
na akcja „Dobre Serce dla Zwierząt”. Głów-
nym celem przedsięwzięcia było wzbudzenie 
w dzieciach potrzeby niesienia pomocy bez-
domnym zwierzętom. Efektem akcji było ofia-
rowanie przez dzieci różnego rodzaju karm na 
rzecz łaskiej fundacji „Zwierzoluby”. Serdecz-
nie dziękujemy rodzicom za wsparcie.

Małgorzata Makowska

z miŁości 
Do zwierząt

W maju bierzącego roku Galeria z For-
tepianem Łaskiego Domu Kultury bę-
dzie gościła zupełnie wyjątkowego artystę  
– fotografika Szymona Kobusińskiego. 
Jest absolwentem Katedry Fotografii  
na Wydziale Operatorskim w PWSFTviT 
w Łodzi, autorem multimedialnych pro-
jektów artystycznych, wykładowcą, zało-
życielem pracowni fotograficzno – filmo-
wej „Studio Bank”, producentem, człon-
kiem Związku Polskich Artystów Foto-
grafików.
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Dlaczego uczestniczki pleneru (nie było 
wśród nich ani jednego męskiego uczestnika), 
wybrały na zaprezentowanie swoich prac wła-
śnie Łask, skąd się wziął tak wysoki poziom 
malarek amatorek. Jak się okazało, w plenerze 
wzięły udział 3 przedstawicielki Łasku (Anna 
Malinowska, Barbara Skotnicka i Grażyna Śli-
wińska), a ponadto twórczyniami tradycyjnie 
opiekowała się dr Joanna Trzcińska z pobliskiej 
zduńskowolskiej szkoły plastycznej (miesz-
kanka Kolumny). A ów wysoki poziom prac?  
To zasługa przede wszystkim malarek i ich 
talentu, choć one same mówią, że bez opiekun-
ki, jej wskazówek i wspaniałego klimatu panu-
jącego na plenerze nie byłoby takich efektów. 
I trzeba w to wierzyć, bo rzeczywiście prace  
zasługują na uznanie.

Wydawać by się mogło, że wspaniałą re-
zydencję w Gołuchowie pokazano już na róż-
ne sposoby, że artyści odkryli wszystkie ta-
jemnice tego zabytku. Okazało się tymczasem,  
że uczestniczki pleneru spojrzały na Gołuchów 

Plener w goŁuchowie, 
wystawa – w ŁasKu
Tego typu imprezy o charakterze ogólnopolskim organizowane w Łasku należą do 
rzadkości, zapewne dlatego warto im poświęcać więcej uwagi. Tym razem do grodu 
nad Grabią zjechały uczestniczki Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego dla Malarzy 
Amatorów w Gołuchowie (lipiec 2017 r.). Otwarcie poplenerowej wystawy w Łaskim 
Domu Kultury odbyło się 6 kwietnia br.

innym okiem, odkrywając nie tylko piękno  
architektury, ale i walory niepowtarzalnej przy-
rody.

Dla J. Trzcińskiej to już piąty ogólnopolski 
plener. Wcześniej odbyły się m.in. w Kazimie-
rzu nad Wisłą, Sandomierzu i Janowie Podla-
skim. W tym roku warsztaty malarskie odbędą się  
aż w trzech miejscowościach, m.in. Na Ma-
zurach i w Ustce. Dla amatorek zakochanych 
w malarstwie takie kilkudniowe spotkanie  
to okazja do bliższego poznania się i konfron-
tacji i innymi pasjonatkami. Jak stwierdził  
dyr. Łaskiego Domu Kultury – to w gruncie rze-
czy spotkanie i obcowanie ze sztuką. J. Trzcińska  
na co dzień obcuje ze sztuką, ale i dla niej to 
wciąż cenne doświadczenie. – Podczas tych ple-
nerów uczę się, działają odświeżająco na moją 
działalność akademicką.

Odnotujmy jeszcze uczestniczki pleneru  
Dorota Balcerzak (Warszawa), Dorota Bielik 
(Warszawa), Ewa Dasiewicz (Nidzica), Iwona 
Kiraga (Warszawa), Agnieszka Kosińska (War-

szawa), Joanna Kowejsza (Warszawa), Anna Ku-
backa (Bydgoszcz), Anna Malinowska (Łask), 
Katarzyna Mielczarek (Barlinek), Małgorzata 
Miller (Warszawa), Danuta Olszewska (Barli-
nek), Elżbieta Skorupińska (Leszno), Barbara 
Skotnicka (Łask) i Grażyna Śliwińska (Łask).

I na koniec propozycja: a może warto po-
dobny plener zorganizować w Łasku? Tym-
czasem zapraszamy do obejrzenia migawek 
z otwarcia wystawy w ŁDK i efektów pleneru 
w Gołuchowie.
    (PO)
       Fot. Autor i Krzysztof Tyluś

z miŁości 
Do zwierząt
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Informujemy, że z dniem 1 maja br. wchodzą w życie zapisy uchwały Sej-
miku Województwa Łódzkiego z 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmo-
gowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny 
spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości 
emisji. Nie będzie można również spalać paliw najgorszej jakości, czyli:

w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej  
3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie 
mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem

zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.
Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostoso-

wanie się do nowych regulacji, m.in. dopuszczono możliwość eksplo-
atacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do 
czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których pierwsze uruchomienie 
w miejscu użytkowania nastąpi po 30 kwietnia 2018 r. będą musiały po-
siadać 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 ręcznym 
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 5000 kW, ter-
minologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredy-
towaną 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 wymo-
gów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez 
akredytowaną jednostkę.

Z pełną treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie www.
dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/4549/

Nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych 
w tzw. uchwale antysmogowej wiąże się z karą grzywny, którą określa 
kodeks wykroczeń w wysokości od 20 do 5000 zł. W przypadku postę-
powania mandatowego - z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpu-
je znamiona wykroczenia określonego w dwóch lub więcej przepisach 
- 1000 zł. Mandat może zostać nałożony przez Policję, wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje 
w danej gminie.

Małgorzata Gawlikowska

ważne dla użytkowników pieców na paliwo StaŁe 

walKa ze smogiem

Wyznaczono 8 obszarów na terenie miasta Łask:
Działka nr 497 obręb 15 zlokalizowana pomiędzy ul. Chabrową 

a torami kolejowymi. Głównym celem jest uporządkowanie działki oraz 
nadanie funkcji chroniącej przed hałasem. Łącznie posadzonych zostanie 
tutaj 60 drzew i 105 krzewów.

Działka nr 49/6 obręb 20 (fragment) zlokalizowana u zbiegu ulic 
Jana Pawła II i Marii Curie-Skłodowskiej. Planuje się tutaj wymianę 
gruntu oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zaprojektowany został tutaj 
żywopłot z berberysa Thunberga. Nasadzone zostaną rodzime drzewa,  
takie jak jesion wyniosły, klon pospolity oraz krzewy irgi, które uatrak-
cyjnią teren zabudowy mieszkaniowej.

Zielony skwer u zbiegu ulic Karpińskiego, Kwirama i Widawskiej. 
Celem jest wprowadzenie atrakcyjnego miejsca z punktu widzenia este-
tyki miasta. Zaplanowano symetryczne nasadzenia krzewów róż. Dodat-
kowo skwer uzupełnią nasadzenia drzew z gatunku klon pospolity.

Działka nr 134/3 obręb nr 15 zlokalizowana przy ul. Jodłowej. 
Planuje się uzupełnienie istniejących nasadzeń o gatunki drzew, które 
korzystnie wpłyną na zróżnicowanie struktury warstwowej zieleni oraz 
założenie nowego trawnika.

Ogród Różany zostanie zlokalizowany pomiędzy ul. Podleśną a pły-
walnią krytą. Będzie on pełnił funkcję ekologiczną i dydaktyczną, ponie-

waż na terenie ogrodu umieszczone zostaną tabliczki edukacyjne. Jako 
ogród tematyczny wzbogaci atrakcyjność turystyczną miasta. Łącznie 
planuje się posadzić 41 drzew, 4 925 sztuk krzewów (w tym 3 049 róż) 
oraz 1 554 sztuki bylin.

Kwietna łąka zlokalizowana przy ulicy Objazdowej w okolicy 
Urzędu Pracy o powierzchni 1,4452 ha. Planuje się wysiew mieszanki 
trawnikowej o niskim stopniu wymogów pielęgnacyjnych, w której skład 
wchodzą m.in.: jaskier ostry, komonica zwyczajna, kozibród łąkowy, 
krwawnik pospolity, wyka ptasia, krwiściąg lekarski, chaber austriacki 
oraz chaber łąkowy.

Działka 79/2 (fragment) i działka 166 (fragment) to teren nieopodal 
Parku Miejskiego na którym znajduje się zbiornik wodny. Zaprojekto-
wano uzupełnienie zieleni zarówno drzew i krzewów. Ponadto przewi-
duje się demontaż istniejącej nawierzchni. Łącznie posadzonych zostanie  
18 drzew, 30 krzewów, 480 bylin oraz rośliny strefy brzegowej i 11 roślin 
wodnych.

Teren zabytkowego Parku Miejskiego zostanie wyposażony  
w 41 budek dla ptaków, ponadto zostaną posadzone 34 drzewa, 156 krze-
wów i 670 bylin. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2018 roku.
Łukasz Śmiałkowski

zieleń miejsKa w ŁasKu

Gmina Łask realizuje projekt pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” 
dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wartość inwestycji to 
1 925 478,35 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 1 636 656,59 PLN. 
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Ustępujący Zarząd z prezesem Jolantą 
Sierszyńską, wiceprezesem Grzegorzem Bro-
żyńskim, sekretarzem Krystyną Komorowką, 
skarbnikiem Aleksandrą Andrysiak i człon-
kiem Janiną Tomczak-Smoleń, po złożeniu 
sprawozdań uzyskał jednogłośnie absoluto-
rium. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Syl-
wia Rozwód - prezes, Witold Kruk - wicepre-
zes, Aneta Malarz - sekretarz, Jolanta Sierszyń-
ska - skarbnik, Janina Tomczak-Smoleń - czło-
nek. 

Sylwia Rozwód przyjmując powierzoną 
funkcję prezesa TS-KGS stwierdziła: „Pragnę 
przede wszystkim pogratulować dotychcza-
sowemu Zarządowi za piękne cztery lata nie-
zwykle cennej i szlachetnej pracy, mając jed-
nocześnie nadzieję, że swoją wiedzą i doświad-
czeniem będą wspierać dalsze działania i nowe 
pomysły, zgodne z duchem naszego statutu. 
Towarzystwo to coś więcej niż stowarzysze-
nie, to dziś przede wszystkim godna szacunku 

towarZystwo 
z nowym zarząDem

tradycja, to wspaniali i życzliwi ludzie, którzy 
z ogromną wrażliwością i otwartością serc od 
ponad dekady bez wahania podejmują się re-
alizacji wysoko stawianych celów. Dziś stojąc 
przed nowym wyzwaniem, obiecuję pozostać 
wierną idei oraz misji naszego stowarzyszenia, 
zamierzam też dumnie kontynuować założe-
nia statutowe, próbując jednocześnie wdra-
żać nowe pomysły i nowe działania. W pracy 
społecznej każdego dnia pojawiają się przed 
nami nowe wyzwania, które (jestem pewna!) 
bez wahania podejmiemy. Szczególnie liczę  
na twórczą i kreatywną współpracę z jednost-
kami kulturowymi w naszej gminie, w celu po-
dejmowania i realizowania wspólnych przed-
sięwzięć promujących i pielęgnujących dobra 
kultury i dziedzictwo naszej małej ojczyzny”. 

Przypomnijmy, że działalność Towarzy-
stwa zainaugurowało zebranie założycielskie 
25 osób, które odbyło 17 lutego 2005 roku. Po-
wołano Komitet Założycielski, przyjęto nazwę 
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy 
Sędziejowice (TS-KGS) oraz wytyczono cele 
działania organizacji. Po dokonaniu rejestracji 
w sądzie Walne Zebranie Członków Towarzy-
stwa 28 listopada 2005 roku wybrało pierw-
szy Zarząd. W swojej historii do najbardziej 
aktywnych osób inicjujących i wspierających 
działalność TS-K GS, oprócz wcześniej wy-
mienionych należą: śp. Zbigniew Goździk,  
śp. Wojciech Kabza, Jan Grecki, Jerzy Kotar-
ski, Józef Kopka, Marek Krawczyk, Adam Ło-
niewski, Ewa Malinowska, Beata Magdziak, 

Marek Okupiński, Wacław Ułański, Monika 
Porada, Mirosław Potasiak, Janusz Sikora, Ma-
rek Smoleń, Sławomir Tralewski, Krzysztof 
Zawadzki oraz członkowie wspierający: Ma-
rzena Pawłowska i Władysława Sychniak.

Główne cele, jakie wytyczyli sobie człon-
kowie Towarzystwa to:

- podejmowanie inicjatyw w zakresie nie-
sienia pomocy socjalnej mieszkańcom gminy - 
rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej, życiowej lub zdrowotnej

- wspieranie ciężko chorych lub niepełno-
sprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin bied-
nych i patologicznych, poprzez organizację 
zbiórek żywności w celu niesienia im pomocy,  
a także imprez integracyjnych, wycieczek i wa-
kacyjnego wypoczynku

- włączanie się w działania sprzyjające 
ograniczaniu zjawisk patologii społecznych, 
takich jak uzależnienia, bezdomność, agresja 
i przemoc w rodzinie, a także przeciwdziała-
jące wykluczeniu społecznemu takich rodzin 
oraz osób

- wspieranie samorządności, podnoszenie 
poziomu świadomości obywatelskiej i kulturo-
wej, a także wiedzy oraz umiejętności lokalnej 
społeczności

- promowanie walorów krajobrazowo-tury-
stycznych gminy, popularyzowanie wydarzeń 
historycznych, jakie miały miejsce na jej tere-
nie oraz ludzi zasłużonych, a także kultywowa-
nie tradycji tej ziemi

21 marca br. odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędzie-
jowice, które liczy obecnie 21 członków. 
W tym roku, jak przed każdymi świętami 
Wielkanocnymi czy Bożym Narodzeniem, 
zgodnie z przyjętą tradycją członkowie 
Towarzystwa spotkali się, aby ocenić swo-
ją pracę i złożyć życzenia. Tym razem 
oprócz działalność za 2017 r. podsumowa-
li całą czteroletnią kadencję. 

Przewidywany program:
15.00 - Rozpoczęcie imprezy przez wójta gminy Sędziejowice - Jerzego Kotarskiego
15.15 - Prezentacja programu wokalno - muzycznego Zespołu „ROMANS”
16.00 - Parada motocyklowa szlakiem: Sędziejowice, Żagliny, Korczyska, Siedlce, 
             Zamość, Grabno, Podule, Sobiepany, Brzeski, Brody, Sędziejowice.
16.30 - Prezentacja programu wokalno - muzyczna Zespołu „FARAON”
18.00 - I Turniej Męski w Siłowaniu na rękę o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice 
             ARMWRESTLING z udziałem mistrza Polski Piotra Matusiaka
19.00 - Gwiazda wieczoru - „PUDZIAN BAND”
20.00 - Finał I Turnieju w Siłowaniu na rękę - ARMWRESTLING
21.00 - Gwiazda Wieczoru - „SAMOKHIN BAND”
22.30 - Prezentacja programu Zespołu Muzycznego „CZADERS” (muzyka taneczna)
24.00 - Prezentacja programu Zespołu Muzycznego „EVENT” (muzyka taneczna).

Imprezy towarzyszące:
- IV FESTIWAL CIAST - słodka niespodzianka dla dzieci
- WESOŁE MIASTECZKO - zabawy dla dzieci
- Bogato zaopatrzona gastronomia.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: gmina Sędziejowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
Grupa Motocyklowa FOREVER YOUNG

iV PikNik motoCyklowy
ORAZ IV PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ROZRYWKOWYCH 

SĘDZIEJOWICE 26 maja 2018 r.
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17 - rozwijanie i propagowanie inicjatyw, 
postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu gminy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektów ochrony śro-
dowiska.

W okresie kilkunastoletniej działalności 
Towarzystwo współpracuje z Fundacją „Bank 
Żywności” w Łodzi, która realizując unijny 
program pomocy PEAD, a aktualnie FEAD 
(Dostarczenie Żywności Dla Najbiedniejszej 
Ludności UE). Za jego pośrednictwem i przy 
wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sędziejowicach i Zakładu Wędliniarskie-
go Władysława Gabrysiaka w Lichawie, rozdy-
sponowuje się corocznie ok. 30 ton żywności. 
Z pomocy tej korzysta rocznie blisko 800 osób 
z gminy. Ponadto Towarzystwo organizuje dwa 
razy w roku w okresach przedświątecznych 
zbiórki żywności w sędziejowickich marke-
tach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel 
się posiłkiem”. W przeprowadzeniu tej akcji 
wspierają Towarzystwo wolontariusze - dzie-
ci i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Powstańców 1863 roku i Zespołu 
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Z pozy-
skanych produktów przygotowuje się paczki 
świąteczne dla rodzin najuboższych i wielo-
dzietnych oraz osób starszych. 

Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych 
i ciężko chorych Towarzystwo wielokrotnie, 
przy współudziale GBP, GOPS i GOK, przygo-
towywało „Bale choinkowe z Mikołajem”, na 
które podopieczni zapraszani byli wraz z rodzi-
cami, organizowało wycieczki do atrakcyjnych 

miejsc w województwie łódzkim (m.in. Mini 
ZOO Safari w Borysewie, termy Uniejów), 
dofinansowwywało dzieciom z rodzin najuboż-
szych udział w letnim wypoczynku w nadmor-
skich miejscowościach. Towarzystwo uczest-
niczy też w organizacji akcji charytatywnych 
oraz zbiórek żywności, które mają wspomóc 
leczenie oraz rehabilitację młodzieży i dzieci, 
które uległy wypadkom lub są niepełnospraw-
ne od urodzenia. 

W ramach działalności historycznej, popu-
laryzatorskiej i edukacyjnej Towarzystwo, przy 
wsparciu Zespołu Szkół Rolniczych im. Wła-
dysława Grabskiego w Sędziejowicach, zorga-
nizowało Izbę Regionalną w XIX-wiecznym 
dworku, położonym na terenie szkoły. W Izbie 
zgromadzono pamiątki, eksponaty i przedmio-
ty używane niegdyś na sędziejowickiej wsi.

W latach 2006 - 2009 w czerwcu Towa-
rzystwo we współpracy z samorządem i GOK 
współorganizowało Dni Gminy Sędziejowi-
ce. Do tej tradycji powrócono od 2015 roku. 
Szczególnie aktywnie członkowie Towarzy-
stwa włączyli się w obchody 150. rocznicy Po-
wstania Styczniowego - bitwy pod Sędziejowi-
cami. Towarzystwo rozprowadzało okoliczno-
ściowych cegiełki, z których dochód przezna-
czono na budowę pomnika ku czci Powstań-
ców 1863 roku. Z kolei w 2014 r. w ramach 
współpracy Towarzystwa z gminą Sędziejowi-
ce odrestaurowano pomnik na mogile żołnie-
rzy Wojska Polskiego znajdującej się na cmen-
tarzu parafialnym w Grabnie, który odsłonięto  
w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Towarzystwo - w ramach swej działalności 
społecznej podejmowało także inicjatywy edu-
kacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i miesz-
kańców gminy, współorganizując z innymi 
podmiotami różne imprezy, spotkania, konfe-
rencje i zajęcia warsztatowe. 

Towarzystwo jest organizacją pozarządo-
wą, prowadzącą działalność społecznie uży-
teczną typu non - profit (bez chęci osiągnięcia 
zysku). Jego członkowie pracują całkowicie 
społecznie, a swoją działalność Towarzystwo 
finansuje ze składek członkowskich, z 1%  
od podatków, jaki przekazują na jej konto oso-
by prywatne, a także darowizn. Wszystkich 
chętnych Zarząd zaprasza do współpracy.

Mirosław Potasiak

Logo Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-
go Gminy Sędziejowice – wg projektu Marze-
ny Jaworskiej

towarzystwo z nowym zarząDem

Już 20 marca br. w oczekiwaniu na świę-
ta w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Sędziejowicach odbyło się uro-
czyste śniadanie wielkanocne, w którym 
uczestniczyły osoby niepełnosprawne  
z  tej placówki, jak również osoby sa-
motne z gminy, pracownicy, rodzice 
i opiekunowie oraz zaproszeni goście. 
Swoją obecnością zaszczycili: ks. kan. 
Dariusz Chlebowski – proboszcz para-
fii Sędziejowice, Jerzy Kotarski – wójt 
gminy, Mirosław Potasiak – zastępca 
wójta, Grzegorz Dębkowski – skarb-
nik gminy, Aneta Derbich – zastępca 
skarbnika gminy oraz kierownicy gmin-
nych jednostek: Aleksandra Andrysiak,  
Beata Magdziak, Grzegorz Brożyński 
i Krzysztof Zawadzki.

traDycja i… teraPia

Mimo zimowej aury za oknem, świąteczno 
– wiosenny charakter nadał spotkaniu występ 
grupy teatralnej ŚDS, która zaprezentowała 
Misterium Wielkopostne, a doskonale wszyst-
kim znane nuty pieśni wielkopostnych zachęci-
ły do wspólnego śpiewania. 

Następnie wszystkich przywitała kierow-
nik ŚDS Agnieszka Papuga, składając jedno-

cześnie życzenia świąteczne. Życzenia zdro-
wych i wesołych świąt w imieniu całego sa-
morządu złożył wójt J. Kotarski, a ks. D. Chle-
bowski poprowadził krótką modlitwę, po czym 
poświęcił pokarmy. 

Kultywowanie tradycji, wspólna organiza-
cja i uroczyste śniadanie stanowią doskonały 
element terapii, uczestnicy nabywają umiejęt-

ności, które mogą wykorzystać w codziennym 
życiu. Śniadanie wielkanocne to czas wspól-
nych przeżyć, rozmów i refleksji. Dla wielu 
podopiecznych takie spotkania wielkanocne 
organizowane w naszym domu są jedyną oka-
zją do przeżywania  prawdziwych Świąt Wiel-
kanocnych.

ŚDS
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funDusz soŁecKi
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W roku 2018  
w budżecie gminy Widawa na wydatki sołectw zabezpieczono 584.053,53 zł. Wszystkie sołectwa skorzystały 
z szansy na wykorzystanie tych środków i w ustawowym terminie do 30 września ubiegłego roku złożyły  
41 wniosków zawierających przedsięwzięcia, jakie mają zostać zrealizowane za przypadającą na sołectwo kwotę.

25 marca br. odbył się II konkurs na Najpięk-
niejszą Palmę Wielkanocną zorganizowany przez 
wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka oraz 
proboszcza widawskiej parafii ks. Jarosława Le-
śniaka. Palmy były piękne, kolorowe, zrobione 
z różnorodnych materiałów. Procesja z palmami 
przeszła spod kościoła św. Marcina, przez cen-
trum Widawy, do kościoła Podwyższenia Krzyża 
Św. Podczas mszy palmy zostały poświęcone na 
pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy na 
święto Paschy. 

Pierwsze miejsce zdobyła palma wykonana 
przez Zespół Śpiewaczy „Widawianie”, która im-
ponowała nie tylko wykonaniem, ale i wielkością, 
drugie miejsce przyznano Zespołowi Szkół w Wi-
dawie, trzecie miejsce zdobyła rodzina Państwa 
Patuszyńskich z Dębiny. Wszyscy uczestnicy za 
udział w konkursie otrzymali słodkości i pamiąt-
kowe dyplomy. Niedziela Palmowa to przepiękna 
chrześcijańska tradycja, którą wierni rozpoczynają 
obchody Wielkiego Tygodnia.

Nieodłącznym elementem wielkanocnego 
stołu jest jajko symbolizujące rodzące się życie 
oraz nadzieję. W tym roku konkurs na Najpięk-
niejszą Pisankę Wielkanocną cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono 
130 prac w pięciu kategoriach wiekowych. Au-
torzy prac wykazali się ogromną pomysłowością 
i zaprezentowali różne techniki twórcze – były jaj-
ka malowane, jaja decoupage, jajka oklejane ko-
lorowymi nitkami, wstążkami, cekinami, plaste-

wielkaNoCNe koNkursy
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest 
wciąż żywo kultywowana. W gminie Widawa dba się o zachowanie tradycji 
przygotowywania pisanek i palm wielkanocnych poprzez organizację konkursów, 
w których biorą udział zarówno dzieci jak i dorośli.

liną, ziarnami, a nawet gazetami i strużynami od 
kredek. Wobec takiej kreatywności i wysokiego 
poziomu wyłonienie zwycięzców okazało się być 
niezwykle trudne. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 28 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Widawie. Zwycięzcy konkursu uhonorowani 
zostali nagrodami, natomiast wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Komisja w składzie: wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gmi-
ny Widawa Ryszard Bruzda, sekretarz gminy 
Agnieszka Galuś, Maria Wójcik-Boruszyńska 
członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, ks. Jarosław Leśniak oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Ku-
dzin wyłoniła następujących zwycięzców:
Kategoria I – przedszkole

1. Mateusz Krata
2. Zuzanna Biniek
3. Bartłomiej Legiędź
Wyróżnienie:
- Natalia Czerwiec
- Kasia Prus
- Ola Tokarczyk

Kategoria II – szkoła podstawowa, klasa I-III
1. Nadia Trojan
2. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej  

            w Ochlach
3. Kamil Bartoszek
Wyróżnienie – Hanna Krawczyńska

Kategoria III – szkoła podstawowa, klasa IV-VI
1. Julia Szadkowska
2. Maria Krawczyńska
3. Oliwia Gacka

Kategoria IV – szkoła podstawowa, klasa VII 
i gimnazjum, klasa II-III

1. Bartłomiej Bednarek
2. Nikola Woźniak
3. Malwina Namirowska

Kategoria V – dorośli
Wszyscy zajęli ex aequo 1 miejsce.
- Katarzyna Pędziwiatr
- uczestnicy ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
- Elżbieta Ostrowska
- Kazimiera Brożyńska
- Janina Głowacka
- Katarzyna Tokarczyk
- Anna Gniłka.

     
Katarzyna Kałuża

Należy podkreślić, że w bieżącym roku 
planując wydatki aż 38 sołectw uwzględniło 
w swoim budżecie dofinansowanie do zakupu 
wyposażenia nowo powstającego przedszko-
la gminnego w Widawie. Sołectwa przekazały  
na ten cel w sumie przeszło 150 tys. zł.

Podobnie jak w poprzednich latach priory-
tetem dla mieszkańców wsi jest remont dróg, 
27 sołectw większą część dysponowanej kwoty 
przekazały właśnie na zakup kruszywa lub spo-
rządzenie dokumentacji na przebudowę dróg.

Wiele miejscowości wykorzystuje fundusz 
sołecki na remont budynków, czy też ich dopo-
sażenie. Inwestycje te podnoszą standard oraz 
estetykę obiektów, wykorzystywanych na róż-
norodne spotkania i zebrania sołeckie. Takie 
działania zaplanowały między innymi: sołec-
two Górki Grabińskie, Grabówie, Kąty, Koci-
na, Ochle, Restarzew Cmentarny i Środkowy 
oraz Zawady. W kilku miejscowościach po-
wstały budynki kontenerowe, które pełnią rolę 

świetlic wiejskich, wobec czego mieszkańcy 
zadecydowali o wykonaniu przyłączy ener-
getycznych, czy też wodno-kanalizacyjnych.  
Podobne plany mają również sołectwa Kolo-
nia Zawady i Las Zawadzki, w których dopiero 
w bieżącym roku powstaną podobne obiekty.

W Świerczowie i Zawadach wykonane zo-
stanie ogrodzenie, natomiast Zborów za kwotę 
17 tys. zł zbuduje i wyposaży plac zabaw dla 
dzieci. Sołectwo Wielka Wieś A postanowiło 
przeznaczyć część funduszu na zakup strojów 
ludowych dla koła gospodyń wiejskich. Miesz-
kańcy Chociwia sfinansują zakup pieca kon-
wekcyjno-parowego oraz pomocy dydaktycz-
nych i zabawek dla szkoły. Z kolei społeczność 
miejscowości Osieczno po raz kolejny prze-
znaczyła część pieniędzy na udoskonalenie al-
tany, w której odbywają się spotkania i różnego  
rodzaju lokalne imprezy plenerowe.

Jedną z idei przyświecających przyznawa-
niu środków na fundusz sołecki jest pobudza-

nie aktywności obywatelskiej oraz upowszech-
nianie idei samorządowej i promocja gminy. 
Dlatego też większość sołectw przeznaczyło 
pewną pulę pieniędzy na organizację imprez 
okolicznościowych dla dzieci i dorosłych,  
takich jak np. obchody Dnia Dziecka, Dnia  
Kobiet, wigilie sołeckie, pikniki rodzinne  
czy też obchodzone corocznie dożynki.
     

Jolanta Szuleta
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W ramach swojej działalności Klub pozyskuje środki na zakup sprzę-
tu sportowego i prowadzenie zajęć. Klub jest animatorem i organizato-
rem rozgrywek sportowych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży 
gimnazjalnej z gminy Widawa. Klub co roku organizuje zawody w pił-
ce ręcznej, nożnej, koszykówce, siatkówce, biegach przełajowych, kon-
kurencjach lekkoatletycznych, tenisie stołowym oraz siatkówce plażo-
wej. Głównym sponsorem jest gmina Widawa, która przeznacza środki 
na działalność Klubu. W tym roku dotacja z gminy wynosi rekordowe 
21 tys. zł, co pozwoli na podjęcie przez Klub nowych inicjatyw. Klub 
współpracuje też z Łódzkim Kuratorium Oświaty, Szkolnym Związkiem 
Sportowym, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz Minister-
stwem Sportu. Wymiernym efektem pracy Klubu są wieloletnie sukcesy 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Widawie w piłce ręcznej dziewcząt 
i chłopców oraz siatkówce chłopców. W dyscyplinach tych od wielu już 
lat nasza młodzież nie ma sobie równych na szczeblu powiatu oraz odno-
si znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej. 

 Najbardziej rozpoznawalnym przedsięwzięciem Klubu jest obcho-
dząca w tym roku jubileusz piętnastolecia Weekendowa Liga Piłki Siat-
kowej, czyli prowadzone przez Klub sformalizowane rozgrywki siat-
karskie dla drużyn amatorskich. Jeszcze dwa lata temu były to jedyne 

tego typu rozgrywki na terenie powiatu łaskiego (od 2 lat działa w Łasku 
MALS). Średnio w każdym sezonie rozgrywkowym odbywa się ok. 30 
meczów, co przy wspomnianym jubileuszu stawia Ligę w gronie najbar-
dziej znaczących rozgrywek siatkarskich całego regionu. 

 UKS „Libero” Widawa jest kojarzone również z organizowanymi od 
10 już lat obozami sportowym i sportowo-rekreacyjnymi. Ostatnimi laty 
dzieci i młodzież wyjeżdżają z „Libero” nad morze, m.in. do Darłowa 
i Stegny. Obozy odbywają się na samym początku wakacji, na przełomie 
czerwca i lipca, uczestniczy w nich każdorazowo 40-50 osób. Bogaty 
program, niska cena oraz obowiązkowe dla uczestników zajęcia sporto-
we stanowią o atrakcyjności i rozpoznawalności obozów UKS „Libero”.

 „Libero” Widawa to nie tylko piłka ręczna, siatkówka, Liga oraz 
obozy, to również inne akcje i przedsięwzięcia, min. rajdy rowero-
we, które Klub organizował przed laty ze środków unijnych w ramach 
PPWOW, a obecnie w ramach funduszy otrzymanych z gminy Widawa. 
W najbliższych planach Klubu jest kontynuacja dotychczasowej działal-
ności oraz poszerzenie jej min. o spływy kajakowe dla starszej młodzieży 
oraz rozgrywki i zajęcia siatkarskie dla najmłodszych.

Mirosław Szkudlarek
prezes UKS „Libero” Widawa

uczniowsKi Klub sPortowy „libero” wiDawa
 Przy największej placówce oświatowej w gminie Widawa działa UKS „Libero”, który swą nazwę zawdzięcza wiodącej w klubie 
dyscyplinie, czyli siatkówce. Klub formalnie działa od 1996 roku, czyli od 22 lat. Jest klubem przyszkolnym, wielosekcyjnym. Obecnie 
wiodącymi dyscyplinami sportu są siatkówka i piłka ręczna, a ostatnio również piłka nożna.

Oferty można było składać do dnia 9 marca 2018 roku. Do Urzędu 
Gminy w Widawie wpłynęły oferty od trzech klubów sportowych dzia-
łających w  gminie. Na realizację zadania przeznaczona została dotacja 
w kwocie 87.000 zł. 

 14 marca br. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej zło-
żonych ofert. Po analizie opinii komisji wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk przyznał dotacje następującym podmiotom: Uczniowskie-
mu Klubowi Sportowemu „LIBERO” Widawa – 21.000 zł; Młodzie-
żowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MUKS” Widawa – 
16.000 zł; Ludowemu Zespołowi Sportowemu Chrząstawa – 10.000 zł. 

4 kwietnia z wymienionymi klubami zostały podpisane umowy. Termin 
realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 4.04.2018 roku  
do 30.11.2018 roku. 

Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publiczne-
go wynosi nie więcej niż 80%. Minimum 20% łącznych kosztów realiza-
cji zadania powinno pochodzić ze środków własnych lub z innych źródeł 
klubu sportowego. Z wykorzystania otrzymanych dotacji kluby sportowe 
zobowiązane są do przedstawienia pisemnego sprawozdania.
   

Anna Nitecka-Blaźlak

Dotacje Dla Klubów sPortowych 
Zarządzeniem wójta gminy Widawa z 14 lutego br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz promocja gminy Widawa poprzez sport w 2018 roku”.
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Na 

W ramach przedsięwzięcia, miejsca chętnie odwiedzane przez tury-
stów prezentowane są w formie wizytówek Wander Card. Pięknie wyko-
nane naklejki z wizerunkami i opisami miejsc uczestniczących w projek-
cie,  wkleja się do Dziennika Turystycznego - Wander Book. Znajduje 
się w nim także przestrzeń na spisywanie własnych wspomnień. Liczba 
odwiedzonych atrakcji przekłada się na możliwość zdobywania odznak 
turystycznych, a także ciekawych nagród. 

Celem projektu jest popularyzacja turystyki i zbudowanie rzetelnej 
bazy informacji o punktach wartych odwiedzenia, zarówno w Polsce,  
jak i u naszych sąsiadów. Działa już na terenie Czech (skąd pochodzi 
idea projektu), Niemiec, Słowacji, Austrii. W Polsce obecnie wydanych 
jest ponad 1700 Wander Cards (od czerwca 2014 r.), aktualnie funkcjo-
nuje sieć ok. 500 punktów sprzedaży.

Gdzie można znaleźć Wander Cards?
- są dostępne w punktach sprzedaży, jako pamiątka w miejscach tu-

rystycznych
- na www.wander-book.com i innych portalach, jako część struktury, 

informacyjnej
- w aplikacjach na smatfony
- na drukowanych mapach turystycznych z obrazkami i opisem tych 

miejsc.
Uzupełnienie brakujących Wander Cards - jeżeli w danym miej-

scu turystycznym nie udało się kupić Wander Card lub było zwiedzone 
jeszcze przed zakupieniem Wander Book, produkty te można zamówić 
również w e-shopie na www.wander-book.com

Wysyłanie Kuponów I Zdobywanie Nagród - kupony z kodem 
kreskowym i tekstem „POŚLIJ I WYGRAJ” wkleja się do wypełnio-
nego formularza w tylnej części dziennika i przesyła na adres wydaw-
cy. Należy posyłać tylko kupony z miejsc rzeczywiście odwiedzonych, 
w przeciwnym wypadku naruszy się reguły projektu i zasady fair play!

Więcej informacji na stronie http://pl.wander-book.com
Magdalena Binkowska

nowa oferta turystyczna - już w ŁasKu
Od połowy kwietnia br. Informacja Turystyczna działająca w strukturach Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku dołączy do międzynarodowego projektu turystycznego Wander Book.

Łaskie kino zasługuje na poważne po-
traktowanie, choćby z tego względu, że 
niegdyś było jedyną stałą placówką kul-
turalną pokazującą najnowsze dzieła fil-
mowe, a przy okazji organizują spotka-
nia, m.in. z aktorami.

Do Łasku, jak wynika ze wspo-
mnień najstarszych mieszkańców grodu 
nad Grabią, przyjeżdżali znani artyści 
filmowi, by promować nowe dzieła po-
kazywane na ekranie, a przy okazji roz-
budzać zainteresowanie kinem. Magia 
tego ostatniego oddziaływała na wiele 
pokoleń łaskowian i nawet telewizja nie 
była w stanie zniszczyć całkowicie kina. 
Ciemna sala wypełniona rzędami foteli, 
specyficzna atmosfera i magia do dziś 
fascynuje wielu miłośników kina.

Widoczne na zdjęciu kino „Bałtyk” 
już dawno przeszło do historii, ale wciąż 
istnieje obiekt w którym funkcjonowa-
ło przez wiele lat. Co prawda zmienił 
on swój wygląd, ale bez trudu to daw-
ne kino można zlokalizować w centrum 
miasta.        (Saw.)

o kiNie seNtymeNtalNie
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Henryk Feliks Gajewski urodził się  
16 grudnia 1918 roku w rodzinie Leokadii i Ste-
fana Gajewskich mieszkających w Sięganowie. 
Cała rodzina wyjechała w 1937 roku do Łodzi 
i zamieszkała przy ul. Szarej. W celu popra-
wienia warunków bytowych Stefan Gajewski 
wyjechał przed wojną do Argentyny, gdzie po 
pewnym czasie sprowadził do siebie syna. Wy-
buch II wojny światowej przeszkodził w połą-
czeniu całej rodziny w Ameryce Południowej. 
Matka pozostała w Europie. Henryk posta-
nowił powrócić na Stary Kontynent i zgłosił 
się na ochotnika do wojsk lotniczych. Wstą-
pił do 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego 
„Lwowskich Puchaczy”, stacjonującego w bry-
tyjskim Exeter. Otrzymał nr służbowy RAF – 
781284 i rozpoczął służbę jako radionawiga-
tor. Uczestniczył w licznych akcjach bojowych 
i patrolowych, odnosząc niemałe sukcesy. Pod-
czas lotu 5 sierpnia 1942 roku u wybrzeży Wysp 
Brytyjskich zniszczono niemieckiego Junckersa 
– 88. Za udział w tej akcji odebrał odznaczenie 
od samego naczelnego wodza gen. Władysława 
Sikorskiego. W czasie całej swojej służby został 
trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, 
a już po wojnie otrzymał od nowych władz pol-
skich dwa medale za wojnę 1939-1945, niestety 
już pośmiertnie... 

W innej bojowej akcji 15 lutego 1943 r. brał 
udział w nocnym patrolu (ok. godz. 23-24) z ka-
pitanem Ryszardem Zwolińskim (pochodzącym 
z Radomska), podczas którego prawdopodobnie 
udało im się zestrzelić niemieckiego Ju – 88. 
Z kolei 19 czerwca 1943 r. wspólnie z dwiema 
innymi załogami zniszczyli niemiecki wodno-
samolot BV-138 w misji w Zatoce Biskajskiej. 
Po otwarciu drugiego frontu w Europie, uczest-
niczył w nalotach bombowych na niemieckie 
pozycje. Podczas jednej z takich misji 7 sierpnia 
1944 roku jego samolot Mosquito HK230 został 
zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą nie-
daleko Arnhem w okupowanej Holandii. Ma-
szyna rozbiła się w Westervoort, miejscowości 
położonej 4 kilometry na południowy wschód 
od tego miasta. Polegli obaj członkowie załogi: 
kpt. pil. Ryszard Zwoliński i plut. robs. Henryk 
Gajewski. Obaj zostali pochowani na cmenta-
rzu wojennym w Arnhem. Do dziś w Sięgano-
wie żyje rodzina Henryka, która poinformowała 
nas o jego losach. 

Jesteśmy przekonani, że nasz region ma 
jeszcze wielu podobnych bohaterów, którzy 
poświęcili swoje życie walcząc o wolną ojczy-

walCZyli 
o niePoDlegŁą 
W grudniowej „Panoramie Łaskiej” pojawił się artykuł  
o pochodzącym z Łasku Wincentym Korzydłowskim, lotni-
ku, który poległ w czasie II wojny światowej. Okazuje się,  
że był on jednym z wielu mieszkańców naszego regionu, któ-
ry oddał swoje życie w walce z nazistowskim barbarzyństwem. 

znę. Zachęcamy Czytelników do dzielenia się 
swoimi rodzinnymi relacjami, gdyż to właśnie  
te małe opowieści tworzą wielką historię.

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku

Henryk Gajewski wraz ze swą matką Leokadią. Jej grób znajduje się na cmentarzu w Łasku. 
Zdjęcie wykonano w Łodzi w 1938 roku

Dekoracja lotników 307 Dywizjonu Krzyżami Walecznych i Krzyżami Zasługi przez naczelnego 
wodza gen. Władysława Sikorskiego. Gratulacje przyjmuje Henryk Gajewski, 10 września 1942 r.

Grób Henryka Gajewskiego na cmentarzu 
w Arnhem 



zanim wybuchŁa 
niePoDlegŁa
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(3)
Fala protestów w Królestwie Polskim 

doprowadza do ustępstw caratu. To wyłom 
w ostrej antypolskiej polityce, efekt słabości 
caratu. Jednak po ostatecznej klęsce rewolucji 
rozpoczyna się kolejna fala represji w oświacie, 
na szczęście już nie tak dokuczliwa jak choćby 
w okresie po klęsce powstania 1863 r. Wyko-
rzystuje to m.in. Zrzeszenie Nauczycieli Chrze-
ścijan Ziemi Łaskiej wspólnie z Januszem 
Szweycerem, który wspiera tworzenie ochro-
nek dla dzieci w wieku przedszkolnym (Łask, 
Ostrów, Wronowice, Rokitnica, Jesionna). 

Warto jeszcze na moment zatrzymać się 
przy walce mieszkańców Łasku o polską szko-
łę. Ta walka, jak widać, toczyła się nie tylko 
w takich dużych ośrodkach Królestwa Polskie-
go jak np. Piotrków, nawet w niewielkim wów-
czas Łasku zrzucano carskie godła i domagano 
się języka polskiego. To właśnie dzięki tym 
zmasowanym protestom władze carskie musia-
ły się zgodzić na przywrócenie języka polskie-
go zarówno w szkołach prywatnych, jak i rzą-
dowych. Profesor Wiesław Puś zwraca uwagę 
na bardzo ważny efekt tych protestów w latach 
1905-1907 – rozbudzona została inicjatywa 
społeczna, która zaowocowała dużym zainte-
resowaniem oświatą, kultura i nauką, a także 
dziejami Polski, której przecież wówczas nie 
było na oficjalnych mapach.

W okresie wspomnianej rewolucji w Łasku 
nie doszło do większych wystąpień, natomiast 
w powiecie odnotowano 20 strajków rolnych 
(z tego 19 w 1906 r.). Choć generalnie rewo-
lucyjne wrzenie nie przyniosło radykalnych 
zmian, zaowocowało jednak czymś, co potem, 
po zaledwie kilkunastu latach, przyniosło odzy-

Pocztówka patriotyczna

Popularne na początku XX wieku pocztówki 
o treści patriotycznej miały na celu budzenie 

świadomości narodowej, przypominały  
chwalebne dzieje Polski

skanie przez Polskę niepodległości. Zmieniała 
się na korzyść świadomość narodowa wielu 
mieszkańców Łasku. „Doświadczenie rewolu-
cji 1905-1907 stanowiły znakomite przygoto-
wanie do walki wyzwoleńczej w latach I wojny 
światowej” – pisał W. Puś.

Wspieranie polskiej oświaty było wówczas 
bardzo dobrą inwestycją. Polacy zdawali sobie 
sprawę z tego, że powoli zbliża się kres pano-
wania zaborców i trzeba przygotowywać młode 
pokolenie do wielkiego patriotycznego zadania. 
Oświata była więc jednym z pól ważnego bu-
dowania polskości, ale walka o Polskę toczyła 
się już na wielu innych frontach. Widać to było 
choćby w powstających jak grzyby po deszczu 
stowarzyszeniach straży ogniowej, które for-
malnie walczyły z „czerwonym kurem”, ale też 
przygotowywały kadry do działań zbrojnych 
i prowadziły ożywioną działalność patriotyczną 
na polu kultury. Carat zdawał sobie doskonale 
z tego sprawę, dlatego hamował tworzenie stra-
ży ogniowych, a tam gdzie już powstały – pod-
dawał je ścisłej kontroli. Także w wielu kościo-
łach, szczególnie tam gdzie byli odważni kapła-
ni, walka o odzyskanie niepodległości Polski, 
toczyła się od lat.

Łask w  końcu XIX wieku był wciąż mia-
stem prywatnym. Choć stał się stolicą powiatu, 
wśród miast powiatowych guberni piotrkow-
skiej należał do najuboższych. Pod względem 
wysokości dochodów i wydatków – jak pisał 
przez laty profesor Wiesław Puś – zajmował 
ostatnie miejsce. W tym okresie wyprzedzała 
Łask zarówno Rawa jak i Brzeziny oraz Zgierz 
czy Piotrków. W większości ośrodków rozwijał 
się przemysł, podczas gdy w Łasku można było 
mówić jedynie o rozwoju rzemiosła. I w Łasku 
powoli rosły przychody miasta, ale znacznie 
szybciej wzrastały potrzeby. Jesienią 1894 r. 
korespondent piotrkowskiego „Tygodnia” pisał 
o pustej kasie miejskiej, podczas gdy potrzebne 
były pilnie pieniądze na remont uszkodzonych 

Jeszcze jedna z pocztówek patriotycznych,  
ta pochodzi z 1917 roku

pomp miejskich, zrujnowanej rzeźni czy szopy 
na narzędzia przeciwpożarowe, naprawy wy-
magały też bruki niemal w całym mieście. Choć 
XIX wiek boleśnie doświadczył Łask (liczne 
pożary, epidemie, głód), starano się wyciągnąć 
odpowiednie wnioski, by zahamować liczne 
negatywne zjawiska. Brakowało jednak pienię-
dzy choćby na zalecane przez władze budowa-
nie domów murowanych skuteczniej opierają-
cych się pożarom. Jeszcze w 1904 r. prawie 2/3 
zabudowy stanowiły domy drewniane.

Miasto było zaniedbane i niedoinwestowa-
ne, o czym świadczył m.in. fatalny stan sanitar-
ny i niedostateczna opieka zdrowotna. Dopiero 
w 1889 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego 
szpitala miejskiego z 15 łóżkami, który powstał 
przede wszystkim dzięki samym mieszkańcom. 
Z pewnością ważnym wydarzeniem było też 
oddanie do użytku w 1903 roku linii kolejowej 
warszawsko-kaliskiej.

Choć rozwój gospodarczy miasta pozosta-
wia wiele do życzenia, ostatnie lata XIX wieku 
przynoszą uaktywnienie się społeczno-kultu-
ralne Łasku. To efekt m.in. szybkiego rozwoju 
Łodzi i wielu okolicznych miast. U progu XX 
wieku zaczyna wreszcie działać straż ogniowa. 
W 1902 r. po czteroletnich staraniach władze 
carskie zezwalają na działalność w Łasku To-
warzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, 
na którego czele staje Jan Olszakowski. Czte-
ry lata później powstaje Łaskie Towarzystwo 
Muzyczne, w którym aktywnie działają m.in.: 
Edmund Rembek, Zdzisław Ziemiński, Adam 
Szukalski i Michał Rapczyński. Towarzystwo 
organizuje liczne koncerty, a  także przedsta-
wienia teatralne przemycając niejednokrot-
nie treści patriotyczne. Miejscowa inteligen-
cja chętnie uczestniczy w tych wydarzeniach. 
Dzięki rozwijającej się komunikacji, do Łasku 
dociera coraz więcej prasy i książek. Za pośred-
nictwem poczty – jak donosi wspomniany „Ty-
dzień” w końcu lat siedemdziesiątych XIX stu-
lecia – do Łasku dociera ponad 30 gazet w języ-
ku polskim, 30 tygodników, 13 gazet w języku 
rosyjskim, a nawet 1 gazeta w języku francu-
skim i 1 w języku niemieckim.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy nastąpi
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25 marca odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze  
pn. „31. Mały Puchar Gordona Bennetta” na 
lotnisku Kruszyn we Włocławku. Oliwia Maty-
śniak zdobyła tytuł II wicemistrza Polski. Dru-
żyna KMLiK ŁDK uzyskała czwartą lokatę.

8 marca odbyły się w Łasku (w sali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 1) Zawody Modeli 
Halowych kategorii A-6 o Puchar Burmistrza 
Łasku w ramach Pucharu Polski. Klasa A-6  
to najprostsze modele halowe z napędem gu-
mowym, przeznaczone głównie dla młodzików 
i juniorów młodszych, są wykonywane własno-
ręcznie przez modelarzy. Najlepsza w zawo-
dach okazała się ekipa z Grodkowa zajmując 

balony i gumówKi
Otwarte Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze odbyły się  
17 marca br. w Łasku jako „XXIII Mały Gordon Bennett”. Zawody rozegrano 
w formie treningu do Mistrzostw Polski Modeli Balonów na Ogrzane 
Powietrze. Najlepszy był Igor Pęgowski, drugi - Szymon Oborowski, trzecie 
miejsce zajęła Marysia Pęgowska, czwarta była Oliwia Matyśniak. 

pierwsze trzy lokaty: pierwszy był Aleksander 
Pawleta, druga Wiktoria Hałasa, trzecia Karina 
Sawicka. Najlepszy z Łasku był Maciej Wil-
czyński, który zajął 9 miejsce. 

W ceremonii zakończenia zawodów 
uczestniczył burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Jolanta 
Wilczyńska. Wręczyli oni wszystkim zawodni-
kom dyplomy, a najlepszym puchary. 

 
Andrzej Pikosz
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 Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019, planuje-
my utworzenie klasy humanistyczno-językowej oraz klasy biologiczno-
-chemicznej. Oto wybrane informacje dotyczące w/w klas.

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Uczniom tej klasy proponujemy rozszerzony program z języka pol-
skiego, języka angielskiego lub niemieckiego, biologii, wiedzy o społe-
czeństwie lub geografii.

Oferujemy m.in.:
wieczory poetyckie 
warsztaty dziennikarskie
współpracę z uczelniami wyższymi – udział w projekcie „Znam swo    
je prawa”
patronat Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódz
kiego
wyjazdy do teatru i filharmonii w ramach stałej współpracy.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Wybierającym naukę w tej klasie proponujemy rozszerzony program 
z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego lub niemieckiego.

Dzień otwarty w liceum w Kolumnie
„Lubimy nasze liceum, polubisz i Ty!” – takim hasłem zapraszamy wszystkich zainteresowanych 11 maja br. na DZIEŃ 
OTWARTY. Nie tylko przedstawimy tegoroczną ofertę edukacyjną, lecz także zaproponujemy ciekawe zajęcia, konkursy 
i pokazy przygotowane przez naszych uczniów. Na odwiedzających czeka też szkolna kawiarenka, w której można miło spędzić 
czas, bliżej się poznać, otrzymać dodatkowe informacje na temat szkoły.

W ofercie mamy m.in.:
ciekawe zajęcia w ekopracowni
zajęcia terenowe, wycieczki o charakterze przyrodniczym
koła zainteresowań i maratony przedmiotowe
pomoc w realizacji projektów uczniowskich
wykłady i ćwiczenia w ramach współpracy z Politechniką Łódzką 
i Uniwersytetem Łódzkim.

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

Niezależnie od wybranego profilu klasy:
solidne przygotowanie do matury
wyjazdy do Niemiec i na Węgry w ramach wymiany młodzieży
nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa szkoły
w czasie wolnym od nauki: wycieczki, akcje charytatywne, projekty 
uczniowskie
dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe
świetna atmosfera.

 Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź szkołę w Kolumnie. Przeko-
nasz się, dlaczego lubimy nasze liceum. Polubisz i Ty. Zapraszamy.

Elżbieta Kowara

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy: 

1. złożyć wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, parter budynku, pokój nr 3 
lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których 
wnioskuje się o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem 
poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji 
mKDR, 

2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektro-
nicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz 
numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego 
logowania wraz z ostatnimi cyframi karty, 

3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy za-
logować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny 
oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu. 

mobilna Karta Dużej roDziny
Od 1 stycznia br. istnieje możliwość wnioskowania o nową formę 
Karty Dużej Rodziny – elektroniczną. W przypadku osób, 
które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny, przyznanie karty elektronicznej będzie bezpłatne, 
w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy 
Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące nowej formy karty (elektronicz-
nej) umieszczone zostały na stronie MRiPPS pod adresem: www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/, nato-
miast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wy-
danie jej duplikatu wraz załącznikami został umieszczony w miejsce do-
tychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/bip/oglo-
szenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-
karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/, jak również na stronie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pod adresem: 
www.mgopslask.pl/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny 

Tamara Szymko 

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia br. 
członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu zło-
żył wniosek o dodatkową formę, do wniosku musi być załączony dowód 
wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł. 
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1. Spektakl teatralny pt.„Jak w Teatrze”,  

Pospolite Ruszenie 
2, godz. 11 
3, godz. 13.30 

ŁDK ŁDK 

2. 
 

Obchody Świąt 1-3 Maja: 
1 Maja - Święto  Pracy,  
2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
 
3 Maja - Święto Konstytucji 3 Maja  

 
 
2  
 
 
3  

 
 
plac 11 
Listopada  
 
kolegiata,  
plac 11 
Listopada  

 
 
burmistrz Łasku,  
32. BLT, ZHP 
 
starosta łaski, dowódca 
32. BLT w Łasku 

3. 
 

Gminny Dzień Strażaka, 95-lecie OSP 
Wiewiórczyn  

6 OSP 
Wiewiórczyn 

Zarząd  oddziału 
Miejsko-Gminnego 
OSP RP w Łasku,  
OSP Wiewiórczyn   

4. Kino Visa - seanse filmowe 6 ŁDK ŁDK 
5. Wykład w Uniwersytecie III Wieku  

pt. „Kulturowe uwarunkowania 
żywienia” wygłosi dr Adam Gogacz 

8, godz. 10.45 ŁDK ŁDK 

6. „Obrazy ze skóry” - wystawa Liliany 
Rudnickiej  

11, godz. 18 BP w Łasku 
Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku 

7. Warsztaty w pracowni ceramicznej 14, godz. 17 ŁDK ŁDK 
8. „Stachura” - koncert poetycki  

w wykonaniu Piotra Machalicy 
14, godz. 19 ŁDK ŁDK 

9. Spotkanie autorskie ze Sławomirem 
Koprem (w ramach Dyskusyjnego  
Klubu Książki)  

15, godz. 9.30 BP w Łasku  BP w Łasku 

10. Noc Muzeów 19, godz. 18 Muzeum Historii 
Łasku 

Muzeum Historii 
Łasku 

11. Piknik Rodzinny 19 NSP w 
Teodorach 

NSP w Teodorach, 
Wiejskie 
Stowarzyszenie  
„Nasze Sprawy” 

12. Wykład w Uniwersytecie III Wieku 
„Henryk Sienkiewicz dla pokrzepienia 
serc” wygłosi hm. Krzysztof Jakubiec 

22, godz. 10.45 ŁDK ŁDK 

13. Akcja krwiodawstwa 23 ŁDK RCKiK w Łodzi, ŁDK 
14. Wyjazd do term w Uniejowie 25, godz. 17.30 Termy  

w Uniejowie 
ŁDK 

15. XXXIV Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne Łask 2018 

26 sala sportowa  
PG nr 2 w Łasku 

ŁDK 

16. Koncert w wykonaniu Łódzkiego 
Teatru Piosenki – Bułat Okudżawa - 
piosenka rosyjska 

27, godz. 18 ŁDK ŁDK 

17. Międzypowiatowe potyczki 
matematyczne uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 

29 I LO w Łasku OPRU „Asymptota”, 
Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Łasku 

18. Festiwal Artystyczny Przedszkolaków 
Bąbel 2018 

29-30 ŁDK ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

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

2, godz. 12 pływalnia kryta w 
Łasku 

CSiR 

2. Mecz piłki nożnej klasy A MULKS 
Łask - Piast Błaszki 

2, godz. 17 CSiR – stadion MULKS Łask 

3. Otwarte zawody wędkarskie  6 kąpielisko 
miejskie   

Wojskowe Koło 
Wędkarskie Łask-
Grabia  

4. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – LKS Unia Sulmierzyce 

19, godz. 17 CSiR – stadion  MULKS Łask  

5. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
dla młodzików i juniorów młodszych  
w klasach szkolnych: Mistrzostwa 
KMLiK XVII Łaski Piknik Modelarski 
„Młodzi modelarze lotnicy na start”   

26-27 
 

lotnisko w Łasku, 
teren rekreacyjny 
ul. Narutowicza 28  

KMLiK, ŁDK,  
32. BLT,  
powiat łaski  
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w maju

Burmistrz Łasku informuje, że termin wnie-
sienia opłaty od posiadania psów za rok 2018 
upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Opłata od posiadania jednego psa w kwo-
cie 48 zł płatna jest jednorazowo bez wezwania 
na rachunek:

Bank PEKAO SA I O/Łask 91 1240 3288 
1111 0000 2807 7365. Od wpłat dokonywa-
nych w banku PEKAO S.A. I o/Łask nie będzie 
pobierana prowizja bankowa.

oPŁata oD 
PosiadaNia Psów

w KilKu zDaniach

Biblioteka Publiczna w Łasku serdecznie 
zaprasza do udziału w dwóch konkursach, 
których tematem przewodnim jest róża 
oraz niepodległość. 

Pierwszy z nich to konkurs poetycki „Róża 
w haiku” organizowany w ramach 6. Festiwa-
lu Róż w Łasku. Adresatami są osoby dorosłe, 
które chcą zmierzyć się w japońskiej formie 
poetyckiej haiku. Utwory należy nadsyłać do 
18 czerwca br. Natomiast drugi to konkurs hi-
storyczno-literacki pn. „Różne oblicza Niepod-
ległości”, nad którym honorowy patronat objął 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz Koło 
AK w Łasku, a współorganizatorami są: Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ZS Mundu-
rowo-Technicznych w Ostrowie, Polska Myśl 
Patriotyczna w Łasku oraz Centrum Idei Ku 
Humanizmowi w Łasku. Skierowany jest on 
do młodzieży w wieku 15-19 lat. Uczestnicy 
w swoich pracach mogą przedstawić ludzi lub 
ważne wydarzenia związane z historią Łasku 
i okolic, które miały miejsce na przestrzeni  
100 lat od odzyskania niepodległości. 

Termin składania prac konkursowych upły-
wa 30 września br. Szczegółowe regulaminy 
konkursów wraz z załącznikami dostępne na 
stronie internetowej biblioteki oraz na profilu 
Fb. Zapraszamy!

A.W.

koNkursy 
w biblioteCe

PRZETESTOWANO najnowocześniej-
sze rakiety w ataku na Syrię – jak się okazuje, 
już od początku 2017 roku dysponują nimi pol-
scy piloci F-16 stacjonujący w Krzesinach pod 
Poznaniem.

ARESZTOWANIA i wyroki – to finał kra-
dzieży paliwa lotniczego z 32. BLT w Łasku 
przed kilku laty. Według prokuratury „wycie-
kło” nie mniej niż 45 tys. l paliwa oraz oleju 
napędowego łącznej wartości 165 tys. zł. Z kil-
kudziesięciu aresztowanych kilku trafiło na 
dłużej za kratki, w przypadku 54 osób do są-
dów trafiły akty oskarżenia lub wnioski o wa-
runkowe umorzenie postępowania. Kradzione 
paliwo, jak wykazało śledztwo, trafiało do jed-
nego z byłych żołnierzy. Wkrótce przed sądem  
staną kolejne osoby uczestniczące w tym pro-
cederze.
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Zabiegani na co dzień nie zastanawiamy się nad rolą urządzonej zie-
leni publicznej w naszym życiu. Wyczuwamy intuicyjnie, że jest ona 
nam potrzebna dla dobrego samopoczucia i znakomicie poprawia kom-
fort życia. Tereny zielone w obszarach zabudowanych służą naszemu 
zdrowiu. Niestety inwestycje w poprawę estetyki otoczenia zwykle prze-
grywają w konkurencji z infrastrukturą. Dlatego tak ważne jest podkre-
ślenie działań prowadzonych konsekwentnie od 2007 r. powodujących 
zmiany w Parku Miejskim. Powstają też rabaty różane i modernizowany 
jest ogródek jordanowski na os. MON. 

ogróDeK 
jorDanowsKi 
z fontanną
Kwiecień jest miesiącem przynoszącym już znacznie dłuższy 
dzień niż zimowy i wyższą temperaturę. To wystarczy, aby 
ogrody przydomowe zapełniły się kolorami cebulowych 
kwiatów. Tylko otoczenie osiedli mieszkaniowych (blokowisk) 
jest jeszcze szare i smutne. Zmienia się to powoli za sprawą 
niestety nielicznych kwitnących krzewów. W tym miejscu stanie fontanna

Ogródek jordanowski dawniej…

Tak będzie wyglądała fontanna (wizualizacja)

Ogródek jordanowski (2010 r.)

Zdumiewające były plany poprzedniego zarządcy ostatniego terenu, 
polegające na zabudowie mieszkaniowej i zlikwidowaniu enklawy ziele-
ni osiedlowej. Jego zamierzenia zostały zniweczone w sposób, o którym 
niewielu z nas pamięta. Gmina Łask zamieniła teren budowlany będący 
jej własnością na os. Przylesie i przejęła działkę stanowiącą pozostałą 
część chlubnego kiedyś ogródka jordanowskiego. Pierwsze prace roz-
poczęto w 2009 r. realizując ambitny plan utworzenia zieleni miejskiej 
z kwitnącymi roślinami będącymi symbolami poszczególnych miesięcy. 
Forsycje, lilaki, róże to tylko niektóre z planowanych krzewów uzupeł-
nianych rabatami bylinowymi. Zrobiono kilka alejek żwirowych, po-
stawiono ławki, ale niestety brakło pieniędzy na dokończenie projektu. 
Efekt i tak był miły dla oka. Czy w należytym stanie zieleń osiedlowa 
miała szanse przetrwać do kolejnego etapu inwestycyjnego? Pytanie re-
toryczne. 

Dziewięć lat później, bo właśnie w roku bieżącym, dokończymy pro-
jekt, zastałam teren brudny od psich odchodów, z wyłamaną częścią ro-
ślin i zniszczonymi ławkami. Koszty bieżące utrzymania w należyty spo-
sób miejsc rekreacyjnych przekraczają możliwości gminy przy bezmyśl-
nym postępowaniu części naszego społeczeństwa. Nie możemy przystą-

pić do realizacji kolejnych ścieżek bez remontu poprzednio wykonanych,  
to jest oczywiste. Musimy jednak znów zrobić nasadzenia uzupełniające, 
a ławki wymienić, nie tylko uzupełnić. Rozebrana zostanie także pozo-
stałość zniszczonego starego ogrodzenia, ale najważniejszy jest montaż 
fontanny. Tak, będziemy mieć w kolejnym miejscu w Łasku fontannę. 
Oczywiście inną niż w rynku, bardziej klasyczną i mniejszą, stosowną do 
charakteru otoczenia. Jej obrzeże wykonane z kamienia wpisane będzie 
w okrąg o średnicy 8 m. Element centralny w formie kamiennej róży 
wyposażony zostanie w jedną dyszę podświetloną 3 reflektorami dio-
dowymi, podwodnymi. Zakończenie prac budowlanych planowane jest 
do końca maja bieżącego roku. Wykonawca robót to firma DREWZEL. 
Wartość inwestycji to ok. 300 tys. zł brutto.

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy cieszyć się z ładnego terenu 
przestrzeni publicznej, będziemy z niego korzystać i zażywać relaksu 
przy fontannie. Dołóżmy staranności, aby ogródek jordanowski znów 
przez długie lata był naszą chlubą. 

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku



 

Katyń: Pamiętamy! 


