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Gmina Łask wraz lokalny-
mi organizacjami i stowa-
rzyszeniami zaprasza w dniu  
2 czerwca w godz. 10-14 na 
łaski rynek, gdzie zostaną zor-
ganizowane obchody Dnia 
Dziecka. W tym roku szykuje 
się niezwykle ciekawy program 
pod hasłem „Krasnolandia”, 
a placem 11 Listopada zawład-
ną wesołe krasnale. Na naj-
młodszych będzie czekać wie-
le atrakcji i okazji do świetnej  
zabawy. Kolorowe stoiska, kon-
kursy z nagrodami, fotobudka, 
słodkie wypieki oraz warsztaty 
i zabawy dla dzieci, to część 
licznych niespodzianek. Szy-
kuje się wspaniała zabawa,  

ZApRASZAMY 
NA DZIeń DZIecKA

Już niedługo pojawią się na ulicach Łasku. Kolorowe, nowoczesne, 
ekonomiczne  w eksploatacji. Oto jak będą wyglądać.

Więcej na ich temat pisze dyr. ZKM w Łasku na str. 6.

TAK bęDą wYgląDAŁY 
Nowe AUTobUSY

Oczywiście nie wszyscy, ale wielu zapomina o elementarnej ostrożności 
na drodze. I dochodzi do tragedii, jak choćby tych w dniu 27 kwiet-
nia br. na trasie S-8 przy zjeździe na MOP Sięganów i dzień później  
na ul. Batorego w Łasku. Jak się okazało, motocykliści na skutek nad-
miernej szybkości i przecenienia swoich umiejętności doprowadzili do 
wywrotek. Obydwaj wylądowali w szpitalach.

Co roku powtarza się ten sam scenariusz: policja apeluje, a i tak  
na drogach dochodzi do tragedii z udziałem ryczących jednośladów. 
A przecież wystarczy dostosować szybkość do warunków na drodze. 
Czy tak trudno o odrobinę wyobraźni?                 (er)

MoTocYKlIŚcI ZNÓw SZAleJą

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego Jarmarku  
Łaskiego znajdziecie Państwo w najnowszym numerze czasopi-
sma RamPaPam oraz na stronach internetowych: www.lask.pl,  
www.laskidomkultury.com.pl

Podczas Mistrzostw Polski Federacji PCA, 
które odbyły się w Teatrze Muzycznym 
w Łodzi, aspirant Katarzyna Staśkowska 
z Komendy Powiatowej Policji w Łasku 
w swojej kategorii Ladys Bikini Trained 
zdobyła srebrny medal. Nowy sezon 
rozpoczęła więc mocnym akordem.

NA pocZąTeK - wIceMISTRZoSTwo polSKI
Te mistrzostwa po raz pierwszy odbyły się 

w naszym kraju, nie mogło więc zabraknąć 
w nich łaskiej policjantki. Physical Culture As-
sociation powstało w lipcu 2015 roku w Wiel-
kiej Brytanii, dziś w jego skład wchodzi wiele 
krajów z całego świata promujących nowe stan-
dardy w prestiżowych zawodach sportów syl-

wetkowych. Do tej 
grupy krajów Polska 
dołączyła w kwiet-
niu 2017 r., ponieważ 
sport preferowany 
przez reprezentant-
kę Łasku cieszy się 
dużą popularnością.  
Dodajmy, że w zawo-
dach w Łodzi wzięło 
udział ponad 100 za-
wodników z Polski 
i zagranicy.       (ER)

 

na którą gorąco zapraszamy wszyst-
kie dzieci oraz rodziców! 

MJ

Aż 234 tony odpadów wielkogabarytowych przyniosła zbiórka w gminie 
Łask (9-25 kwietnia br.). Firma Eko-Region zebrała 234 tony odpadów, 
gdy w ubiegłym roku było ich 153 t. Przypominamy, że cały rok działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizo-
wany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2. 

wIelKogAbARYTowY ReKoRD 
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Z eURopą lepIeJ

Jak przystało na piknik – jest zabawa, ale i spora dawka wiedzy 
o funduszach europejskich. A że do każdego najlepiej przemawiają przy-
kłady najbliższe, pokazywane są też firmy i ci ludzie z naszego regio-
nu, którzy dzięki funduszom unijnym rozwinęli się, odnotowali awans 
i sukces, znaleźli swoje miejsce w Europie. Mówią o tym: marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień, burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek, wicestarosta Marek Krawczyk, a także zawodnik PGE Skry  
Bełchatów Mariusz Wlazły.

Marszałek W. Stępień opowiada, że do Łasku od lat przyjeżdża chęt-
nie, bo tu widać doskonale zmiany, jakie dokonują się dzięki wsparciu 
unijnemu. Ostatnie 8 lat to burzliwy rozwój miasta i gminy. Łask należy 
do rekordzistów, jeśli idzie o korzystanie ze środków unijnych, dzięki 
którym zmienia się na lepsze jakość życia mieszkańców. Dni otwarte 
funduszy europejskich służą właśnie temu, by pokazać to, co nam się 
udało. „Gratuluję państwu tego miasta i powiatu, bo są coraz piękniej-
sze” – mówi marszałek. 

Udany piknik w Łasku

To była niezwykle udana impreza. Dopisała nie tylko pogoda, ale i mieszkańcy Łasku, którzy 
przyszli na rynek, by uczestniczyć w pikniku poświęconym funduszom europejskim. Nikt tu 
jednak pieniędzy nie rozdawał, za to mówiono bardzo dużo o tym, co udało się zrobić w naszym 
regionie dzięki funduszom europejskim. A bilans jest rzeczywiście imponujący!

Do projektu zaprasza dorosłych z dzieć-
mi. Mamy, babcie, ciocie i koleżanki będą mo-
gły uszyć sobie na maszynie materiałową tor-
bę, a dzieci za pomocą różnych technik będą 
mogły je własnoręcznie ozdobić. Może także 
wśród Panów znajdzie się chętny do uszycia 
własnej torby na zakupy. Wspólne szycie toreb 
odbędzie się podczas „Słońcobrania” zorgani-
zowanego przez Łaski Dom Kultury, w godzi-

nach 11-17. W trakcie wspólnej zabawy będą 
ogłaszane konkursy z nagrodami na najładniej 
ozdobioną torbę. 

Całość projektu sfinansowała gmina Łask, 
a panie ze stowarzyszenia będą służyły poradą 
i pomocą podczas uszycia ekologicznej torby. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnej zabawy. 
 Marzanna Stasiak

ŁASK folIÓwKoM 
MÓwI – NIe 
Stowarzyszenie „Szuflandia” zaprasza wszystkich mieszkańców Łasku i nie tylko 
na wspólne szycie tkaninowych toreb. Jak wszyscy wiemy, nasze środowisko od lat 
zaśmiecane jest jednorazowymi torbami foliowymi. Fruwają one często unoszone 
przez wiatr, plączą nam się pod nogami gdy idziemy ulicą. Dlatego Stowarzyszenie 
chciałoby się przyłączyć do dbania o środowisko i dnia 24 czerwca przeprowadzi 
projekt pod tytułem „Łask foliówkom mówi – NIE”. 

Pani 
Dominice Wartalskiej

Pracownikowi I stopnia 
Starostwa Powiatowego w Łasku 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  

Mamy
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady 

Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Łasku

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
śp.

ZBIGNIEWA FRASIAKA
Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Łasku 

 
Starosta i Zarząd Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady i Radni Powiatu 
Łaskiego

Koleżanki i Koledzy  
ze Starostwa Powiatowego w Łasku

Panu Łukaszowi Piechowi
Starszemu Specjaliście 

w Wydziale Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  

Mamy
                                                                                                                składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi  

Rady Powiatu Łaskiego 
Pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Łasku
                           

NA pocZąTeK - wIceMISTRZoSTwo polSKI
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ZDANIeM bURMISTRZA

KoNTRoWERSJE W SPRAWIE SZCZEPIEń
Kilka tygodni temu otrzymałem pismo „zaniepokojonych rodziców, 

którzy postanowili zwrócić uwagę na problem dzieci z coraz częstszy-
mi powikłaniami poszczepiennymi”. Uwzględniając wagę zagadnie-
nia, treść pisma w części dotyczącej gminnej przychodni omówiłem  
z dyrektor GP ZOZ.

Zważywszy, że w piśmie zawarto opinie dotyczące polityki pań-
stwa dotyczącej szczepień dzieci, pismo skierowałem do ministra zdro-
wia oraz Kancelarii Prezydenta RP. Otrzymałem niemal 4-stronicową  
odpowiedź udzieloną przez dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Mi-
nisterstwa Zdrowia. Cytowane fragmenty poza udzieleniem odpowiedzi 
pokazują jednocześnie, jakie kwestie podnosili w swoim piśmie rodzice. 

„Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (…) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie 
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami 
środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z za-
sadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Lekarz jest tym sa-
mym zobowiązany do udzielania wszelkich informacji dotyczących szcze-
pień zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Kwalifikacje do szczepienia 
lekarz przeprowadza w oparciu o znajomość ogólnie przyjętych wskazań 
i przeciwwskazań do szczepień, historii chorób oraz historii szczepień 
danego pacjenta. Najważniejszym wskazaniem do szczepień ochron-
nych jest zapobieganie określonemu zakażeniu lub chorobie zakaźnej. 
W związku z tym szczepienia mają ograniczyć liczbę zachorowań, a jeśli 
jest to możliwe - doprowadzić do całkowitego wyeliminowania choroby 
zakaźnej, co miało swoje odzwierciedlenie w przypadku eradykacji ospy 
wietrznej. W przypadkach niemal każdej choroby, której można zapobie-
gać przez szczepienia, jej przebieg kliniczny może być nieporównanie 
cięższy od niepożądanych odczynów poszczepiennych. Poważne odczyny 
poszczepienne zdarzają się rzadko, raz na kilka do kilkunastu tysięcy po-
danych dawek szczepionki. Odczyny bardzo ciężkie, mogące wywoływać 
trwałe skutki zdrowotne, zdarzają się raz na setki tysięcy, a nawet milio-
ny dawek. Nie można ich porównywać z częstymi powikłaniami chorób 
zakaźnych, którym te szczepienia zapobiegają. Ze względu na uzasad-

Dni otwarte Funduszy Europejskich za nami. Impreza niezwykle udana. Najwyższy sprawił, że lepszej 
pogody nie mogliśmy wymarzyć, do tego niezwykle atrakcyjny program. Bardzo dziękuję Panu Witoldowi 
Stępniowi marszałkowi województwa i całemu Zarządowi Województwa za wybór naszego Rynku (obok 
Skierniewic i Poddębic) na miejsce uroczystego świętowania, a także za życzliwość wobec naszej gminy. 
Dziękuję radnym, także poprzedniej kadencji - na czele z przewodniczącym Robertem Bartosikiem  
za otwartość wobec naszych propozycji i wsparcie w trudnych chwilach. 

nienie ochrony przed zakażeniem, które może pochodzić też od najbliż-
szej rodziny, szczepionki w programie szczepień podaje się we wczesnym 
okresie życia, kiedy skutki choroby mogą być najcięższe (...).

W odniesieniu do ciężkich lub poważnych odczynów poszczepien-
nych państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany prze-
kazać informację o ich wystąpieniu odpowiedniemu państwowemu wo-
jewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, wojewódzkiemu inspektorowi 
farmaceutycznemu oraz głównemu inspektorowi sanitarnemu i specja-
listycznej jednostce zajmującej się nadzorem nad niepożądanymi odczy-
nami poszczepiennymi, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH) w  Warszawie.

Następne cytaty zamieścimy w kolejnej Panoramie. Z pismem mogą 
Państwo zapoznać się na stronie: www.lask.pl

RoZMAITośCI
Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem dyrektora ZKM 

(str. 6) dotyczącym wyboru nowych autobusów na potrzeby naszego 
gminnego przewoźnika. Jak pamiętamy, przy udziale pieniędzy unijnych 
(ponad 11,2 mln zł dofinansowania) realizujemy tzw. projekt komuni-
kacyjny. Informacje o rozstrzygniętych przetargach na zakup dużych 
i małych autobusów (iveco i mercedesy) wywołały pewne spekulacje.  
Dyrektor uzasadnia dokonany wybór. Ważne są bowiem także koszty 
eksploatacji. Osobiście jestem bardzo zadowolony. Marka autobusów 
oraz cena przy uwzględnieniu popytu na autobusy są w mojej ocenie 
dobre.

Bardzo dziękuję członkom stowarzyszenia Modelarze Redukcyjni 
Łask za odświeżenie naszej miejskiej Iskry TS11 stojącej na postumencie 
od niemal 10 lat. Samolot został wymyty, zabezpieczony, odmalowano 
na nim szachownice. Praca trwała kilka godzin - nie była prosta i łatwa, 
tym bardziej zasługuje na uznanie i wdzięczność.

Obserwuję to, zgłaszają mieszkańcy - na dobrych odcinkach jezdni, 
których w naszej gminie systematycznie przybywa, jeżdżą na łyżworol-
kach i deskorolkach dzieci oraz młodzież. Wystarczy nieuważny kie-
rowca i nieszczęście gotowe. Niedawno media poinformowały o śmierci 
dziewczynki korzystającej w taki sposób z jezdni. Bądźmy ostrożni, oby 
nigdy podobne nieszczęście nie miało miejsca u nas.

15 maja 2018 r.        
Gabriel Szkudlarek

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi w Kopy-
ści. Na odcinku ok. 1,5 km położono nową nawierzchnię bitumiczną, po-
wstały nowe zjazdy oraz chodnik z kostki brukowej betonowej. Ponad-
to wymieniono przepusty i wykonano pobocza z kruszywa łamanego.  
Wykonawcą prac była firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka 
Jawna z Porszewic, a łączna wartość inwestycji to 2.119.242,40 zł.

MJ

NowA DRogA 
w KopYŚcI

Dziękuję pracownikom gminy za zaangażowanie i wysiłek, dzięki 
czemu rewitalizacja Rynku dała tak wspaniałe efekty. Dzięki wszystkim 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej rewitalizacji, a także 
do pozyskania przez gminę Łask unijnego dofinansowania na dziesiątki 
projektów, o czym informowaliśmy w Panoramie.
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3 Z kolei burmistrz Łasku opowiada o tu-
tejszym rynku, który udanie przebudowano 
i unowocześniono dzięki środkom UE, oddając 
jednocześnie do użytku zrewitalizowaną ka-
mieniczkę, w której mieści się dziś muzeum. 
Przypomina też, że Łask chlubi się dziś kilko-
ma dużymi producentami róż rozsławiającymi 
miasto, a także lotniskiem wojskowym z wie-
lozadaniowymi F-16.

Do tych korzystnych zmian w Łasku na-
wiązuje także czołowy siatkarz Skry M. Wła-
zły, który bywa w grodzie nad Grabią i z satys-
fakcją odnotowuje piękniejące miasto.

Na estradzie pojawiają się utytułowani za-
wodnicy istniejącego od 19 lat Łaskiego Klu-
bu Sztuk Walki PROYAMA: Angelika Szcze-
pańska – dwukrotna brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy w kickboxingu, Hubert Kudra 
– wicemistrz Europy w tej dyscyplinie, Karoli-
na Kubiak – mistrzyni świata, a także ich trener 
Stanisław Kołodziejski. Marszałek wręcza im 
nagrody w postaci czeków. To kolejne wyrazy 
uznania za rozsławianie Łasku i Ziemi Łódz-
kiej.

Na zaimprowizowanym boisku do siat-
kówki odbywa się wzbudzający sensację mecz 
PGE Skra Bełchatów z ŁASKOVIĄ. Tymcza-
sem na scenie występują liczne lokalne zespo-
ły artystyczne, m.in. Tetra REBELIA z ŁDK, 

zespół wokalny „Canto Amici” i zespół tańca 
współczesnego WENA” z ŁDK, a jednocze-
śnie odbywa się prezentacja tych, którzy zy-
skali dzięki funduszom unijnym: Przedszkola 
Publicznego nr 4 (dofinansowanie UE wyso-
kości 3 mln zł), rewitalizacji placu 11 Listo-
pada (dofinansowanie 10,6 mln zł), Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Łasku – kompleksowa modernizacja oczysz-
czalni ścieków (wartość projektu 67 mln zł), 
firma PACKSERVICE (rozbudowa i unowo-
cześnienie technologii), Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina rzeki Grabi” (rozdysponowała na 
różne działania prawie 20 mln zł), Klinika Sto-
matologiczna DENTYLION Katarzyny Buss-
-Maleszka (nowoczesna placówka medycz-
na z wysokiej klasy sprzętem i medykami), 
Browar Koreb – PIWOMAR Marka Kaczo-
rowskiego (wartość nowatorskiego projektu  
2,5 mln zł). Na rynku, na oddzielnych sto-
iskach można jeszcze bliżej poznać łaskich be-
neficjentów środków unijnych, porozmawiać 
m.in. z prezesami MPWiK, LGD czy DEN-
TYLIONA. Jest też okazja, by dowiedzieć się 
o kolejnych projektach unijnych.

A wieczorem na scenie furorę robią  
PÜDELSI i charyzmatyczna Agnieszka  
Chylińska.          (P)
Fotoreportaż – na str. 28

Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona? 
Skąd takie kolory w naszej fladze? War-
to przypomnieć, że barwy flagi pochodzą 
z herbu Królestwa Polskiego, którym był 
biały orzeł na czerwonej tarczy. Heraldycy 
wyjaśniają, że biel symbolizuje niepokalanie 
i uczciwość, zaś czerwień to odwaga i wa-
leczność. Flaga określa naszą tożsamość,  
mówiąc wprost - kim jesteśmy. Towarzy-
szy nam podczas podniosłych uroczystości,  
ale także w chwilach radości i smutku. 

ŚwIęTo flAgI w ŁASKU

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. To niezwykle radosne 
święto, popularyzuje wiedzę o polskiej tożsa-
mości i symbolach narodowych. Jego rodzin-
ny charakter sprawia, że  każdego roku cieszy 

się coraz większą popularnością. W Łasku ten 
dzień uczczono na placu 11 Listopada. Uroczy-
stość prowadzona przez ZHP, rozpoczęła się 
podniesieniem flagi państwowej na maszt, po 
czym burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wy-
głosił przemówienie okolicznościowe. Po nim 
głos zabrał poseł na Sejm RP Piotr Polak. 

Zebrani na łaskim rynku podziwiali  
poloneza w wykonaniu uczniów z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 i wysłuchali występów  
muzycznych, do których dołączyli wychowan-
kowie Publicznego Gimnazjum nr 2. Następnie 
w Łaskim Domu Kultury odbyła się  premie-
ra spektaklu pt. „Jak w Teatrze” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Pospolite Ruszenie”.

MJ
Fotoreportaż na str. 27

Z eURopą lepIeJ
NADZWYCZAJNA sesja Rady Miej-

skiej Łasku (21 bm.) – radni podjęli uchwa-
ły m.in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z WFOŚiGW w Łodzi, zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028  
i odnowy miejscowości Łopatki w latach 
2018-2026.

6 czewca br. odbędzie sie sesja absoluto-
ryjna Rady Miejskiej w Łasku. 

RADA DZIELNICY KoLUMNA dys-
kutowała niedawno na temat bezpieczeństwa 
w tej części Łasku, występując z wnioskiem  
do samorządu w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Piasko-
wej i Pięknej.

KULTURA w Łasku – to temat rozmo-
wy przed kamerami TVP3 – dyskutowali:  
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Pro-
mocji i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego Jadwiga Kurkowska, dyr. ŁDK Adam  
Łoniewski, proboszcz kolegiaty ks. Piotr  
Pirek i red. Wit Leśniewicz. 

NoMINACJE – w izbie tradycji 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku na pierwszy 
stopień podoficerski na stopień kaprala mia-
nowano starszych szeregowców: Artura Brzo-
zowskiego, Tomasza Gajdę, Daniela Jagiełło,  
Damiana Junga, Jarosława Rychlewskiego,  
Jakuba Wojciechowskiego i Bogumiła  
Woźnicę.

NAJLEPSZY GEoGRAF – został 
nim uczeń klasy III łaskiego I Liceum Ogól-
nokształcącego Paweł Żaboklicki. Tuż za 
nim uplasowali się: Magdalena Lisowska  
i Rafał Jutrznia.

BoCIAN w łaskim gnieź-
dzie – wykluły się trzy pierwsze  
pisklaki, prawdopodobnie niedługo 
pokaże się jeszcze następny.

AURA w maju była zróżnicowana  
i kapryśna – długi weekend na początku mie-
siąca charakteryzował się letnimi upałami, 
potem było trochę ochłodzenia z burzami 
i gwałtownymi opadami deszczu, następnie 
znów wróciła niemal letnia pogoda. IMGW 
PIB w Poznaniu ostrzega o intensywnych 
opadach deszczu i gwałtownych zjawiskach 
pogodowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Techno-
logii razem z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.  
prowadzi prace nad upowszechnieniem płatno-
ści bezgotówkowych. Działania realizowane  
są w ramach programu upowszechnienia płat-
ności bezgotówkowych w jednostkach admini-
stracji publicznej. Celem tego przedsięwzięcia 
jest opracowanie i wdrożenie modelu akcepta-
cji płatności bezgotówkowych z wykorzysta-

niem terminali POS i użyciem WebPOS Pay-
bynet w jednostkach administracji publicznej, 
który jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak 
i dla klientów.

W Urzędzie Miejskim w Łasku znajdują 
się 3 terminale płatnicze. Pierwszy w Biurze  
Obsługi Interesanta, gdzie zapłacimy opłatę 
skarbową. W pokoju nr 17 uregulujemy podatek  
od nieruchomości, a w pokoju nr 22 dokonamy 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Sprawniejsza obsługa, mniejsze koszty, 
oszczędność czasu, a przede wszystkim wygo-
da interesantów, to główne zalety wprowadzo-
nej innowacji. Zachęcamy do płatności bezgo-
tówkowych w łaskim ratuszu. 

M. Janiszewski

w ŁASKIM URZęDZIe ZApŁAcIMY KARTą
Nowoczesne technologie poprawiają jakość naszego życia i sprawiają, że jest 
ono o wiele wygodniejsze. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych 
w urzędzie jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. 
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Realizacja zadania bezpośrednio związana 
jest z osiągnięciem celu szczegółowego - po-
prawa stanu technicznego taboru autobusowe-
go i ich wpływu na środowisko poprzez zakup  
14 nowych niskoemisyjnych pojazdów. Zapla-
nowane działanie dotyczy unowocześnienia za-
sobów transportowych i wymianę najstarszych 
oraz najbardziej wyeksploatowanych pojazdów.

W ramach zadania zostaną zakupione:  
4 autobusy o długości do 8 metrów, spełniają-
ce wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin 
EURO VI, pojazdy te będą z firmy Automet 
z Sanoka, budowane są na podwoziach samo-
chodów marki Mercedes Sprinter i są tańsze od 
autobusów na bazie dużych autobusów o ok. 
300.000 zł, a także tańsze w eksploatacji o 50% 
(zużywające o połowę mniej paliwa). Kolejnych  
10 autobusów marki IVECO o długości  
10,8 m, spełniających wymogi w zakresie emi-
sji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz 
zadymienia spalin EURO VI, wybrano pod ką-
tem specyfiki obsługiwanych linii. Małe auto-
busy będą obsługiwać linie podmiejskie, gdzie 
przewozi się maksymalnie do 30 osób, nato-
miast duże autobusy przeznaczone zostaną na 
pozostałe linie. Zakupione autobusy IVECO 
Crossway 10.8, niskopodłogowe ze skrzynią 
manualną uważam za optymalny wybór ze 
względu na: cenę autobusu: 740.000 zł (netto), 
we wszystkich tegorocznych przetargach ceny 
tej wielkości autobusów i tak wyposażonych 
znacznie przekroczyły 850.000 zł netto, koszty 
eksploatacji - autobusy ze skrzynią manualną 
podobnej wielkości i pojemności pasażerskiej 
zużywają ok. 10 l paliwa mniej na 100 km, 
w porównaniu z automatycznymi skrzynia-

mi biegów, (IVECO Crossway 10.8 zużywa  
ok. 25 l paliwa na 100 km), wielokrotnie tań-
sza eksploatacja po okresie gwarancji, trwałe 
silniki bez uciążliwego zaworu EGR oraz pro-
sta i tańsza obsługa oraz naprawa, co nie jest 
bez znaczenia, biorąc pod uwagę długie lata 
eksploatacji autobusu, dla budżetu gminy oraz 
zakładu.

Iveco Bus jest największym europejskim 
producentem autobusów. Fabryka znajduje 
się w Vysokim Mycie, gdzie produkowane są 
wszystkie autobusy Crossway (w Łasku będzie 
Crossway LE City), produkowanych jest ponad 
cztery tysiące autobusów (więcej niż wszystkie 
fabryki w Polsce razem wzięte). Typ Crossway 
jest najlepiej sprzedawanym modelem w Eu-
ropie (ponad 30 tys. egzemplarzy, sprawdzona 
konstrukcja, autobusy te mają tzw. najniższy 
koszt życia).

Zakupiony tabor będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z ograni-
czoną trudnością poruszania się poprzez dostęp-
ność następujących rozwiązań: 

- niska podłoga (wewnątrz autobusu) 
- wykładzina podłogowa gładka przeciwpo-

ślizgowa 
- rozkładana ręcznie platforma (rampa) 

najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu 
wózkom inwalidzkim 

- miejsce przystosowane do przewozu wóz-
ka, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kie-
rowcy zamiar opuszczenia autobusu 

- sposób mocowania wózka inwalidzkiego 
– tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bez-
władnościowego, wejścia bezstopniowe, mon-
taż bocznej tablicy informacyjnej z numerem 
linii przeznaczonej dla osób niedowidzących. 

Zakupiony tabor wpłynie również na bez-
pieczeństwo jego użytkowników poprzez zasto-
sowanie następujących rozwiązań: 

- wyposażone drzwi w system ochrony pa-
sażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz 
blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłu-
dze zaworu bezpieczeństwa

- miejsce przystosowane do przewozu  
wózka 

- system monitoringu 
- siedzenia dla inwalidy i matki z dzieckiem 

zabezpieczone przed zsuwaniem się pasażerów 
- zastosowanie urządzeń głośnomówiących 

wpływających pozytywnie na bezpieczeństwo 
osób niewidomych i niedowidzących, które 
dzięki przekazanej informacji dźwiękowej będą 
w stanie podejść do wyjścia w odpowiednim 
momencie, bez narażania się na zbędne ocze-
kiwanie przy drzwiach lub pośpieszną próbę 
opuszczenia pojazdu. Poprawa jakości przejaz-
dów transportem publicznym poprzez w/w ele-
menty pozytywnie wpłynie na wizerunek ko-
munikacji miejskiej, zwiększenie jej popularno-
ści wśród mieszkańców. Komunikacja miejska 
oparta jest dziś głównie na wysłużonych 30-let-
nich autobusach Mercedes - Benz O303, nie-
spełniających norm emisji spalin „euro”, obar-
czonych znacznymi kosztami eksploatacji.

Uważam, że gmina Łask auto-
busy IVECO Crossway 10.8 kupiła  
za atrakcyjną cenę, są bogato wyposażone 
w pakiet serwisowy, klimatyzację, system in-
formacji pasażerskiej oraz w komfortową kabi-
nę kierowcy.

Mirosław Szafrański
dyrektor ZKM w Łasku

wIelKIe ZMIANY w ZKM
Zakład Komunikacji Miejskiej został powołany w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze gminy Łask oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie o współpracy. ZKM obsługuje siedem linii 
autobusowych, w tym dwie międzymiastowe. Autobusy ZKM - w dni nauki szkolnej przewożą dziennie ok. 3,5 tys. pasażerów, 
dzienny przebieg to ok. 2.200 km. Realizowany projekt dotyczący modernizacji transportu publicznego na obszarze gminy 
Łask, stanowi również element szerszego planu, tj. „Strategii Zrównoważonego Rozwoju gminy Łask na lata 2014-2020”, który 
wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez ograniczenie emisji spalin samochodowych. 

Przypominamy jednocześnie, że to na wła-
ścicielach i zarządcach budynków spoczywa 
obowiązek dbania o posesję i niedopuszczenie 
do wybudowania gniazda przez ,,nieproszo-
nych gości’’, nie angażujmy strażaków, na któ-

rych w tym samym czasie czeka ktoś, kto po-
trzebuje pomocy, ponieważ zagrożone jest jego 
życie bądź zdrowie.

Ponadto sponsor - Biuro Brokerów Ubez-
pieczeniowych Maxima Fides w Łodzi ufun-

dował na potrzeby Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku OSP RP w Łasku drukarkę.

Danuta Rychlik

NowY SpRZęT DlA STRAżAKÓw
Strażacy z oSP w Łasku otrzymali od 
łaskiego samorządu nowy sprzęt w postaci 
kombinezonów ochronnych przeciwko 
owadom błonkoskrzydłym. Sprzęt ten 
jest im niezbędny przy prowadzeniu 
działań w celu bezpiecznego usuwania 
gniazd owadów, które zagnieździły się 
w miejscach zagrażających życiu bądź 
zdrowiu mieszkańców. Z uwagi na porę roku 
i panujące warunki atmosferyczne - zakup 
jak najbardziej na czasie.
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Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana 
przez kapelana garnizonu Łask księdza Krzysz-
tofa Majsterka oraz proboszcza Parafii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny i św. Michała Archanioła w Łasku księdza 
kanonika Piotra Pirka. Na placu 11 Listopada   
po wciągnięciu flagi państwowej na maszt 
i odegraniu hymnu państwowego głos zabrała 
starosta łaski Teresa Wesołowska, która swoje 
wystąpienie zaczęła od słów:

–  Dniu radości, dniu wesela! Jak szero-
ki polski kraj, Niechaj okrzyk w niebo strzela,  
Viwat! Viwat! Trzeci Maj.

Starosta podkreśliła również znaczenie 
narodu Polskiego. – Jako naród mamy szan-
sę trwać przez dalsze wieki, jeżeli wyrzuci-
my z siebie waśnie, jeśli wszystkim nam za-
leżeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju 
każdego skrawka ziemi, na którym żyjemy.  

Na przestrzeni wieków, jako naród, potra-
filiśmy się jednoczyć w siłę, powstawać ze 
zgliszczy, zapominać o urazach i wzajemnych,  
wyrządzonych sobie krzywdach.

Następnie odczytany został apel pamięci, 
po którym kompania reprezentacyjna 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku oddała salwę 
honorową.

Ostatnim punktem obchodów było złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez 
parlamentarzystów, przedstawicieli władz  
samorządowych powiatu łaskiego, gminy 
Łask, wojska, policji, straży, kombatantów, 
szkół i pozostałych gości.

Po uroczystości, w Łaskim Domu Kul-
tury wystawiony został spektakl pod tytułem  
„Jak w teatrze” przygotowany przez grupę  
teatralną „Pospolite Ruszenie” z ŁDK. 

Dariusz Cieślak 

ŚwIęTo KoNSTYTUcJI 
3 MAJA w ŁASKU
3 maja br. na placu 11 Listopada w Łasku uroczyście obchodzono  
227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.

Bieg Pamięci św. Jana Pawła II to impreza sportowa organizowana 
corocznie jest przez władze samorządowe powiatu łaskiego i gmin oraz 
parafię NP NMP i św. Michała Archanioła w Łasku.

W przygotowanie tegorocznego biegu tradycyjnie włączyło się wiele 
organizacji i jednostek współpracujących z powiatem, w tym m.in.: Łaski 
Szkolny Związek Sportowy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Powiato-
wy Zarząd Dróg oraz Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”. Partnerem 
technicznym biegu open oraz marszu nordic walking była grupa „Rajsport 
Active Team” z Sieradza.

Podziękowania organizatorzy kierują do Młodzieżowej Grupy Działa-
nia Powiatu Łaskiego za pracę w biurze zawodów i przy punkcie nawad-
niania oraz do Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Łasku za przygotowa-
nie kurtyny wodnej dla biegaczy. Nieocenioną pomoc w zakresie zapew-

ReKoRDowA eDYcJA bIegU pAMIęcI 
ŚwIęTego JANA pAwŁA II
Blisko 900 osób wzięło udział w XIII Wojewódzkim Biegu Pamięci świętego Jana Pawła II w Łasku.  
To najwyższa liczba uczestników w historii tej imprezy.

nienia bezpieczeństwa uczestnikom udzielili funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku, żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w Łasku, oraz pracownicy 
Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. Zabezpieczenie medyczne zapew-
nili ratownicy z Falck Medycyna Sp. z o.o.

Rywalizację sportową, tradycyjnie poprzedziła msza w łaskiej ko-
legiacie. Po oficjalnym otwarciu zawodów odbył się bieg samorządow-
ców i zaproszonych gości, w którym udział wzięli m.in.: przedstawiciel 
marszałka województwa łódzkiego Bogdan Majewski, starosta łaski  
Teresa Wesołowska, wicestarosta Marek Krawczyk, przewodniczący Rady  
Powiatu Łaskiego Marek Aulak, burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek, wójt gminy Wodzierady Renata Szafrańska, wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej  
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7 Zieliński, przewodniczący Rady Gminy  
Wodzierady Andrzej Gil oraz radni powiatowi 
i gminni z powiatu łaskiego.

Serce imprezy, start i meta wyścigu oraz 
podium dla zwycięzców zostało umiejscowio-
ne na placu 11 Listopada w Łasku. Łącznie 
w tegorocznej edycji biegu udział wzięło bli-
sko 900 zawodników z całej Polski. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali numery startowe i pamiąt-
kowe medale, a zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii - puchary, dyplomy i nagrody. Fundato-
rami nagród były samorządy gminne i samo-
rząd powiatowy.

Tego dnia mieszkańcy powiatu łaskiego mogli skorzystać z bezpłat-
nych porad, konsultacji i badań lekarskich. Z badania EKG oraz konsul-
tacji kardiologicznej skorzystało około 80 osób, z badań laboratoryjnych 
– około 100 osób, badania USG jamy brzusznej i USG piersi wykona-
no 70 osobom. Ponadto, blisko 50 osób skorzystało z porady dietetyka,  
30 z porad chirurga oraz 20 osób z porad onkologa.

Dzięki przychylności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Łasku możliwe było przeprowadzenie nauki samobadania 
piersi, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania smokolizerem.

– Do tej pory badania były finansowe przede wszystkim z budżetów 
powiatu łaskiego i gminy Łask. W tym roku, do współpracy zaprosiliśmy 
pozostałe samorządy gminne, dzięki czemu mieszkańcy mogli skorzystać 

np. z większej liczby badań USG. Dziękuję za to wsparcie i jestem prze-
konana, że dzięki wspólnym działaniom z roku na rok – wachlarz usług 
w ramach naszej akcji będzie się rozrastał – podsumowuje starosta łaski 
Teresa Wesołowska.

Działania profilaktyczne w ramach Powiatowego Dnia Onkologicz-
nego zostały sfinansowana z budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego: powiatu łaskiego, gminy Łask, gminy Buczek, gminy Sędziejowi-
ce oraz gminy Widawa.

Dzięki uprzejmości dowództwa 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku bezpłatne badania profilaktyczne po raz kolejny wykonywane 
były w Łaskim Klubie Garnizonowym. 

Karolina Kaniecka – Malinowska 

powIATowY DZIeń oNKologIcZNY
27 kwietnia br. obchodzono po raz kolejny Powiatowy Dzień onkologiczny. Współorganizatorami wydarzenia byli 
starosta łaski, burmistrz Łasku, wójtowie gmin: Buczek, Sędziejowice i Widawa, Gminny Zespół opieki Zdrowotnej 
w Łasku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łasku.

Uczestnicy kategorii OPEN i marszu nordic 
walking otrzymali również pakiety startowe, 
w których znalazły się z upominki od sponso-
rów: żele i kremy przekazane przez Over Group 
oraz batony firmy Soligrano. 

Dzięki zmianom (elektroniczny pomiar 
czasu oraz trasa 5 km), które wprowadzone zo-
stały już w ubiegłorocznej edycji biegu głów-
nego, wzięła w nim udział rekordowa liczba 
zawodników z całego kraju. Dystans 5000 me-
trów pokonała m.in. wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik.

ReKoRDowA eDYcJA bIegU
W tym roku impreza dołączyła do cyklu 

biegów „O Puchar Marszałka Województwa 
Łódzkiego”.

Szczegółowe informacje oraz fotorela-
cje z XII Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana 
Pawła II znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej www.lask.com.pl oraz profilach spo-
łecznościowych powiatu łaskiego.

Dawid Mataśka 
Fotoreportaż – na str. 27

24 maja br. w Łaskim Domu Kultury odbył się konkurs na skecz an-
tytytoniowy w związku z obchodami „Światowego Dnia Bez Tytoniu”, 
w którym  wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łaskiego.

Uczestnicy podczas konkursu prezentowali skecze tematyczne zwią-
zane z rzucaniem nałogu tytoniowego. Każda ze szkół zaprezentowała 
się w innym sposób, dlatego też jury konkursowe miało nie lada problem 

z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie jury przyznało 1, 2 i 3 miejsce 
oraz dwa wyróżnienia. 

Organizatorami akcji oraz fundatorami nagród było Starostwo Po-
wiatowe w Łasku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Łasku, a także gmina Łask. Łaski Dom Kultury udostępnił swoją sce-
nę i salę widowiskową dla uczestników konkursu.

Dawid Mataśka

ŚwIATowY DZIeń beZ TYToNIU
„Papierosów nie palimy, za to dobrze się bawimy!” - pod takim hasłem przebiegały tegoroczne obchody „światowego Dnia Bez Tytoniu”.
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KoNKURS KULINARNY 
,,Truskawkowy Przebój Roku”

Jeśli lubisz piec ciasta, uwielbiasz robić przetwory, napoje lub inne dania, w których głównym składnikiem są truskawki,  
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Truskawkowy Przebój Roku”

 Produkty prezentowane i degustowane będą podczas jubileuszu XX-lecia Święta Truskawki.
 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 8.06.2018 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 23.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Truskawki w dniu 16.06.2018 r.  
około godz. 18.00 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.buczek.org.pl

KoNKURS NA NAJWIĘKSZĄ TRUSKAWKĘ
Jeśli znajdziesz lub wyhodujesz największą truskawkę, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na: „Największą Truskawkę”

Dojrzały owoc należy przynieść do Urzędu Gminy w Buczku do dnia 12.06.2018 r., pok. nr 25-26  
do godz. 15.30 celem zważenia  i wykonania zdjęć. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas jubileuszu XX-lecia Święta Truskawki w dniu 16.06.2018 r. 
około godz. 18.30 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.buczek.org.pl

KoNKURS o TYTUŁ Miss/Mister Truskawki 2018
Jeśli interesujesz się modą, lubisz truskawki, a projektowanie ubrań sprawia Ci przyjemność,  

to ten konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie! 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Miss/Mister Truskawki 2018”

 Stroje truskawkowe zaprezentowane zostaną podczas jubileuszu XX-lecia Święta Truskawki w Buczku w dniu 17.06.2018 r.  
około godz. 16.00.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 8.06.2018 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 26.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Truskawki w dniu 17.06.2018 r.  

około godz. 17.30 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.buczek.org.pl

To już XX edycja tego smakowitego 
święta, w którym co roku uczestniczą tysiące 
mieszkańców gminy, województwa łódzkiego 
oraz całego kraju. W tym roku będzie to już  
IV Krajowe Święto Truskawki. Tradycją 
jest, że święto truskawki odbywa się zawsze 
w ostatni weekend czerwca. Jednakże w tym 
roku wyjątkowo imprezę zaplanowano tydzień 
wcześniej, gdyż w ostatni weekend czerw-
ca rozgrywany jest mecz reprezentacji Polski 
z Kolumbią podczas Mistrzostw Świata w pił-
ce nożnej. Jednocześnie z uwagi na jubileusz 
XX - lecia impreza jest w tym roku trzydniowa.

JUbIleUSZ XX-lecIA ŚwIęTA 
TRUSKAwKI Z gwIAZDAMI 
polSKIeJ eSTRADY!

świetna zabawa, ciekawe konkursy 
a przede wszystkim mnóstwo truskawek 
– to musi być święto Truskawki 
w Buczku! Impreza nad  którą honorowy 
patronat sprawować będą: minister 
rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda łódzki 
i marszałek województwa, odbędzie się 
w dniach 15-17 czerwca 2018 r.  

Święto Truskawki to największa impreza 
plenerowa w Buczku, jak i jedna z większych 
w województwie łódzkim. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, organizatorzy przygotowali 
mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Na pewno 
każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele mu-
zyki, będą mieli okazję posłuchać koncertów, 
a także obejrzeć występy taneczne. Organiza-
torzy nie zapomnieli także o „milusińskich” 
i z myślą o nich zaplanowali prawdziwą lawi-
nę zabaw i atrakcji. Wśród nich znajdzie się 
m.in. wesołe miasteczko z karuzelami, zjeż-
dżalnią i dmuchańcami. Będzie malowanie 
twarzy, modelowanie balonów i moc animacji. 
Ci, którzy lubią pyszności z truskawkami, nie 
omieszkają odwiedzić stoiska Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, które 
jak zawsze przygotuje mnóstwo smakowitych 
przekąsek i ciast z truskawką w roli głów-
nej. Plac wypełniony będzie stoiskami, m.in.  
z rękodziełem artystycznym, zabawkami,  

kompozycjami z kwiatów i wikliny. Będą 
również stoiska promocyjne gminy, powiatu, 
agencji rolnych i Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego.

W piątek wieczorem w programie arty-
stycznym - prawdziwa gratka dla miłośni-
ków muzyki tanecznej. Gwiazdami XX edycji 
Święta Truskawki będzie Sławomir z prze-
bojem „Miłość w Zakopanem” oraz Zenon  
Martyniuk wraz z zespołem „Akcent”, którego 
hity „Przez Twe oczy zielone” czy „Przekor-
ny los” w ostatnim czasie podbijają niejedną  
listę przebojów.  

W sobotę na buczkowskiej scenie wystąpią 
zespoły: Loverboy, Extazy i gwiazda wieczo-
ru Lady Pank. W niedzielę dołączą do nich:  
Marcin Daniec, Zespół Weekend i Sylwia 
Grzeszczak.

Serdecznie zapraszamy do Buczku – baw-
cie się razem z nami!
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W tym dniu wykłady i  spotkania organizowane są przez różnego 
rodzaju ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie pedagogiczno-psycho-
logiczne i wiele innych. Jest to dzień, w którym każdy z nas może oka-
zać wsparcie i pomoc osobom, które najbardziej ich  potrzebują. Wśród 
zaproszonych gości na obchody zorganizowane przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Łasku udział wzięło również Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. Obchody te połączone były z dniem 
otwartym, które miały na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa o dzie-
ciach dotkniętych autyzmem. Sala, w której odbywała się uroczystość, 

Sercem dla autyzmu

pRZeŁAMUJeMY
bARIeRY
świaowy Dzień świadomości Autyzmu został 
ustanowiony przez oNZ i przypada na 2 kwietnia.  
Celem tych obchodów jest podnoszenie świadomości 
ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum 
autyzmu. Ma na celu ukazanie wsparcia i jedności  
z osobami cierpiącymi na autyzm oraz ich rodzinami. 
Jego symbolem jest kolor niebieski, dającym osobom 
z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. 

Gmina Buczek zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  
dotyczącej zapewnienia dostępu do internetu dla kontynuacji projektu 
pn. ,,Internet w gminie Buczek oknem na świat”, w ramach którego gmi-
na otrzymała 100% dofinansowania na zakup 152 zestawów kompute-
rowych wraz z dostępem do interntu. Spośród 6 złożonych ofert najko-
rzystniejszą przedstawiła firma: Kalwinek.net – Łukasz Kalwinek – która 
będzie świadczyła usługę montażu i dostępu do internetu dla 140 benefi-
cjentów ostatecznych zamieszkałych na terenie gminy Buczek, 8 jedno-
stek podległych (OSP) po jednym stanowisku komputerowym, 3 stano-

wiska w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczku i 1 stanowisko w Gmin-
nej Bibliotece w Buczku przez okres 24 miesięcy od 1 lipca 2018 r.  
do 30 czerwca 2020 r. Cena wybranej oferty: 86.000 zł.

Do 1 lipca 2018 r. beneficjenci mogą się spodziewać wizyty pracow-
ników firmy Kalwinek.net, którzy będą dokonywać instalacji niezbęd-
nych urządzeń do odbioru sygnału internatowego. Po 30 czerwca 2020 r. 
beneficjenci otrzymają zastawy komputerowe na własność. 
 T.K.

INTeRNeT w gMINIe 

udekorowana była balonami  koloru niebie-
skiego. 

Członkinie Stowarzyszenia na wspomnia-
ną uroczystość przygotowały różne smakołyki, 
którymi każdy mógł się poczęstować. Były to 
między innymi: powidła truskawkowo – rabar-
barowe, pierniczki w kształcie truskawki, zupa 
truskawkowa z makaronem, praliny czekola-
dowe o smaku truskawkowym oraz pajda chle-
ba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Dekora-
cja stoiska i wykonane smakołyki przez gospo-
dynie z Bachorzyna nawiązywały do zagłębia 
truskawkowego gminy Buczek. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Ba-
chorzyna serdecznie dziękuje dyrekcji i pra-
cownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Łasku za możliwość uczest-
niczenia w tak ważnym dniu, dniu obchodów 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Na-
tomiast dzieciom dotkniętym tą chorobą w tym 
jedynym niebieskim dniu Stowarzyszenie ży-
czy, aby kolejne lata stały się dla nich o wiele 
łatwiejsze.
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Wielkimi krokami zbliża się 6. Festiwal Róż w Łasku. Przygotowania 
idą pełną parą, a już teraz zapraszamy do udziału w konkursie plastycz-
nym. Trzymamy kciuki za Państwa kreatywność i wyjątkowe pomysły. 
Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie magnesu do hasła „Nie 
ma róży bez Łasku”.

Konkurs ma na celu rozbudzanie kreatywności, skonfrontowanie 
koncepcji i projektów artystycznych środowisk twórczych, działających 

w szkołach, domach kultury i artystów niezależnych. Liczymy na uwraż-
liwienie uczestników na piękno przyrody, jej bogactwo i tajemniczość, 
a w szczególności na różę jako lokalny produkt i walor rozpoznawczy 
naszego miasta.

Prace należy dostarczyć do 29.06.2018 r. do Łaskiego Domu Kultury. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych: www.laski-
domkultury.pl i www.festiwalroz.lask.pl               MJ

ZApRoJeKTUJ MAgNeS

Polskie Towarzystwo Różane oraz gmina Łask przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Miłośników Łaskiej Róży zapraszają wszystkich miło-
śników (amatorów) uprawy królowej kwiatów do udziału w konkursie 
o „Złotą Róże z Łasku”.

Celem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnianie wiedzy 
w tematyce różanej, w szczególności róż uprawianych w gruncie. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.lask.pl  
oraz www.festiwalroz.lask.pl

KoNKURS o „ZŁoTą RÓżę Z ŁASKU”

Już 10 lipca br. w Łasku na placu 11 Listopada odbędzie się  
6. Festiwal Róż. Wszystkich wystawców zainteresowanych wzięciem 

udziału w imprezie prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje 
się na stronie internetowej: www.lask.pl oraz www.festiwalroz.lask.pl

INfoRMAcJA DlA wYSTAwcÓw

Obchody Światowego Dnia Ziemi w Łasku to zaledwie finał dużej 
akcji, którą przygotowuje Urząd Miejski w Łasku wraz ze wszystkimi 
jednostkami oświatowymi z gminy. Od kilku lat gmina współpracuje 
z Fundacją Ekologiczną Arka, organizuje specjalne zajęcia i pisze Listy 
dla Ziemi.

Przedszkolaki i uczniowie przygotowali kolorowe stroje i trans-
parenty z ekologicznymi hasłami. Uzbrojeni w rekwizyty wybrali się  
23 kwietnia br. do Klubu 32. BLT, który tego dnia pękał w szwach. 
Uczestnicy włożyli wiele pracy w przegotowania, co zaowocowa-
ło wspaniałymi występami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi.  

DZIeń ZIeMI 
Temat ekologii jest zawsze na czasie. Gospodarka odpadami 
i wszechobecny smog to tylko nieliczne przykłady problemów, 
z którymi musimy się zmierzy, i które musimy jak najszybciej  
pokonać. o sprawach naszej planety warto szczególnie 
rozmawiać z młodym pokoleniem, to ono przejmie po nas rolę 
gospodarzy wspólnego domu, jakim jest Ziemia.

Na scenie można było poczuć niesamowitą energię, a publiczność nagra-
dzała każdy z występów prawdziwą burzą oklasków.  

Dziękujemy wszystkim za tak aktywny udział w tym wydarzeniu 
i ogromną dawkę pozytywnych emocji. Do zobaczenia za rok!       MJ
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KoNKURS o „ZŁoTą RÓżę Z ŁASKU”

- Strzelnica w Ostrowie jest na etapie sporządzania projektu. Pro-
cedury wyboru projektanta wydłużyły się ze względu na bardzo małą 
liczbę specjalistów zajmujących się projektowaniem tego typu obiektów. 
Nadleśnictwo posiada już mapę do celów projektowych, jesteśmy na eta-
pie uzgadniania zakresu projektu.

Na strzelnicy będzie możliwość organizowania strzelań sportowych 
na krótkich dystansach do 40 metrów, jak i myśliwskich - do makiety ro-
gacza i dzika w przebiegu. Widzimy wielu potencjalnych partnerów któ-
rym, mamy nadzieję, strzelnica będzie służyć, np. Zespołowi Szkół Mun-
durowych w Ostrowie, Bractwu Kurkowemu, Straży Leśnej oraz myśli-
wym. Planujemy rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym roku.

- Czy w tym roku podjęte zostaną nowe zadania w celu poprawy 
bezpieczeństwa pożarowego w lasach Nadleśnictwa?

- Ważną inwestycją w zakresie poprawy zabezpieczenia pożarowe-
go lasów Nadleśnictwa jest budowa wieży pożarowej w leśnictwie Ry-
dzyny. Wieża ma mieć 46 metrów wysokości, konstrukcję żelbetową  

i fotowoltaiczne lub hybrydowe zasilanie. Na jej wyposażeniu znajdą  
się nowoczesne systemy detekcji dymu i przesyłu obrazu do punktu  
alarmowo-dyspozycyjnego przy Nadleśnictwie. Wieża zastąpi kamerę 
usytuowaną na wieżowcu w Pabianicach, która połową swojego obrotu 
monitorowała miasto, a nie tereny leśne.

- Wspomnijmy jeszcze o inwestycjach drogowych w lasach…
- W zakresie inwestycji drogowych planujemy przebudowę drogi 

leśnej nr 9 w  leśnictwie Mogilno – długość 1760 m, drogi leśnej po-
żarowej nr 19 w leśnictwie Luciejów – długość 2330 m, drogi leśna  
nr 14 w leśnictwie Teodory – długość 1800 m, drogi leśnej nr 55  
w leśnictwie Andrzejów i Dębowiec – długość 1600 m. Rozpoczęły się 
już prace na terenie leśnictwa Mogilno.

Ilość przebudowanych kilometrów dróg w dużej mierze zależy od 
kwot, jakie pojawią się po rozstrzygnięciu przetargów, ponieważ obser-
wujemy istotny wzrost kosztów przebudowy związany z wzrostem cen 
materiałów budowlanych oraz wzrostem wynagrodzeń w sektorze.    (p)

W lasach Nadleśnictwa Kolumna

Nowe DRogI, wIeżA pRZecIwpożARowA
Wspomnieliśmy niedawno na łamach „Panoramy” o planowanej budowie przez leśników nowej strzelnicy 
w ostrowie. o bliższe informacje o tym obiekcie, a także na temat najważniejszych bieżących działań inwestycyjnych  
poprosiliśmy nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna Adama Pewniaka.

Byłam. Widziałam. Słyszałam. Mało tego – 
uścisnęłam dłoń Pana Piotra M.

I wiedziałam, że muszę coś napisać, prędko, 
na świeżo, na cito, na bieżąco, teraz, już, wła-
śnie… zanim Orfeusz otworzy swe przepastne 
ramiona. Napisać jeszcze dziś, kurczowo trzy-
mając się gasnącej teraźniejszości i tej odreal-
nionej godziny - 3.03 czasu polskiego. 

Piszę, żeby nie utracić „Stachury”. Piszę, 
by zdążyć uszczknąć jak najwięcej z pamięci 
tego spektaklu, ochronić przed blaknięciem. 
Tę liryczność bliższą i dalszą, i te rześkie my-
śli, które niczym oddech konwalii ulatniają się 
z czasem. 

Wyjątkowe spektakle mają to do siebie,  
że czymś nas zarażają. Wszczepiają w nas ro-
dzaj niezwykłego wirusa, który albo zakieł-
kuje, albo na stałe uodporni. Uchroni, za-
pobiegnie. Piotr Machalica ma w sobie coś 
dystyngowanego, a jednocześnie żywioło-
wego. Jakiś taki kontrast, który jest składo-
wą jego wielkości. Mam wrażenie, że jest ni-
czym szaleniec uwięziony w pokerowym ciele.  
Nie, absolutnie nie o to chodzi, że jest niewzru-
szony, skamieniały, no bo jakimże byłby wtedy 
aktorem. Chodzi o to, że to ciało jest mu per-
fekcyjnie posłuszne. Czasem ani drgnie, czasem  
niczego nie zdradza, kiedy trzeba dozuje emocje,  
by za chwilę wrzucić na luz i rozprzestrzenić, 
wypełnić całą scenę. Machalica doskonale wie, 
kiedy wydobyć z trzewi głosisko, z precyzją 
mistrza żongluje gestem. Genialnie wyważa.  
To, że ma się do czynienia z gigantycznym ta-
lentem - nie było dla mnie zaskoczeniem.

Nie zapomnę jego spojrzenia po koncercie. 
Potężne, a jednocześnie skromne. Poważne. 
Czujne. Przeszywające.

W prawdziwe osłupienie wprawił mnie 
Robert Dorosławski, dyrektor częstochowskie-
go teatru. Spodziewałam się po nim jakiejś 

po  „ STAchURZe ”
oficjalności, może i lekkiej wyniosłości. Na 
scenie okazał się jednak ewidentnie jasnym  
i pozytywnym ogniwem, nawet, gdy z jego 
ust padały bluźnierstwa. Dialog z Lolą, rzecz  
jasna – czysta wirtuozeria! Szacunek za dykcję  
i genialną pamięć… Wyliczenia wyzwisk 
o anaforycznym zwrocie „ty” to przecież karko-
łomna słowna gimnastyka. Reasumując – Doro-
sławski to człowiek pełen słońca. I jakiejś takiej 
wrodzonej, nienachalnej szlachetności. Aktor 
o głosie tak ujmująco ciepłym i poczciwym,  
rodem z błogiej Krainy Łagodności. Ten kojący 
głos mógłby czytać bajki na dobranoc i na dzień  
dobry, i na dobry wieczór też. Pytam: Jak moż-
na być aż tak sympatycznym?

Mam wrażenie, że „Stachura” to dwa rów-
noległe przedstawienia. Z jednej strony płasz-
czyzna poetycko-teatralna, z drugiej – mu-
zyczna. Marcin Lamch (kontrabas), Dariusz 
Bafeltowski i Krzysztof Niedźwiecki (gitary) 

sprawiali wrażenie, jakby wyśmienicie się tym 
dźwiękiem bawili. Ta ich igraszka brzmieniowa 
udzielała się widzom, którzy aktywnie podążali 
nuta za nutą, wypełniając się sztuką do granic. 
Miałam wrażenie, że ta muzyka niebywale roz-
wija, wzrasta, porusza. „Od stania w miejscu 
niejeden już zginął, niejeden zginął już kwiat!”.

Zrozumiałam, kim w ogóle są aktorzy… 
Tłumaczami. To oni przekładają tekst na tony, 
dźwięki, nastroje, obrazy. Są filtrem, który 
przepuszcza słowa, czyniąc je swoimi, a jed-
nocześnie czyimiś, cudzymi, uniwersalnymi. 
Są jak spoiwo, które łączy sztuki. Są wreszcie 
nauczycielami, bo edukują jak ten świat odbie-
rać. Zwłaszcza ten najważniejszy, a zarazem 
najtrudniejszy do opanowania i zrozumienia – 
świat duchowy.

15 maja, godz. 3.03. (kilka godzin po spek-
taklu poetyckim „Stachura” w Łaskim Domu 
Kultury) ...                 Anna Sobczak
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Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji strażaków odprawioną 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Następnie 
nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na boisko szkolne przy Ze-
spole Szkół w Widawie, gdzie odbył się uroczysty apel. Po podniesieniu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu minutą ciszy uczczono 
pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę, a w szczególności 
druha Andrzeja Bzdurskiego, naczelnika OSP Pęczniew w powiecie pod-
dębickim oraz ogn. Grzegorza Wesołowskiego z KM PSP w Zielonej Gó-
rze, który oddali swoje życie spiesząc z pomocą potrzebującym w maju 
2018 roku.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonali: st. bryg. Piotr Rudec-
ki - komendant powiatowy PSP w Łasku i dh Wojciech Pokora - prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku. Obydwaj 
złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania strażakom PSP i OSP za 
ciężką pracę, oddanie i poświęcenie służbie. Dziękowali również wła-
dzom samorządowym oraz wszystkim wspierającym działalność Straży 
Pożarnej. Komendant powiatowy przypomniał również o ważnej roli 
strażaków w 1918 roku, którzy swą patriotyczną postawą i działaniami 
przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odzna-
czeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu szczegól-
nych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP Prezydium Zarzą-
du Głównego Związku OSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza druhowi Marianowi Witaszczykowi. Za osiągnięcia na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, uchwałą Pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi 
Medalami „Zasłużony dla Pożarnictwa” odznaczonych zostało łącznie  
10 druhów OSP. Za wzorową działalność, zaangażowanie i godną po-
stawę społeczną odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżniona została jed-

powIATowY DZIeń STRAżAKA
W 2018 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych 
Straży Pożarnych z powiatu łaskiego obchodzili swoje święto - 
Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Widawie.

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku  
im. ,,Leśne Skrzaty” już po raz trzeci zorganizowały akcję 
,,Pocztówka dla polskich żołnierzy w Kuwejcie”. 

Były to prace o różnej tematyce: patriotycznej, związane ze święta-
mi Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Każdą akcję poprzedzały rozmo-
wy z dziećmi o tym, jak bardzo trudna jest praca żołnierzy i  jak ważne 
są misje w obronie pokoju. Poprzez takie akcje dzieci uczą się przy-
należności do swojego kraju, kultywują tradycje świąteczne, a przede 
wszystkim uczą się sprawiania przyjemności innym. W ramach podzię-
kowania otrzymaliśmy od żołnierzy kartkę świąteczną z pięknymi ży-
czeniami.                                                                                                                                              

Widząc ogromne zaangażowanie dzieci  chcielibyśmy w przyszłości 
ją kontynuować. 

                                         D. Łubisz, E. Zalewska 
   

pocZTÓwKA DlA polSKIch żoŁNIeRZY

na druhna i dwóch druhów OSP. Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji awansował do stopnia kapitana - młodszego kapitana Łukasza 
Olczyka. Komendant główny PSP awansował na stopień aspiranta szta-
bowego - starszego aspiranta Andrzeja Papugę. Łódzki komendant woje-
wódzki PSP awansował na stopień starszego ogniomistrza: 

ogn. Roberta Bednarka, ogn. Jarosława Brockiego, ogn. Norberta 
Kucharskiego. 

na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Włodzimierza Sarzałę, mł. ogn. 
Piotra Ślązaka. 

na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Marcina Owczarka. 
na stopień starszego sekcyjnego sekc. Kamila Augustyniaka,  

sekc. Łukasza Gwisa, sekc. Damiana Krawczyka, sekc. Pawła Oleszcza-
ka.

Wręczenia odznaczeń i nominacji dokonali m.in.: senator RP Ma-
ciej Łuczak, poseł na sejm RP Tadeusz Woźniak, dyrektor Biura Grze-
gorza Schreibera ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dawid 
Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkie-
go Krzysztof Ciebiada, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkie-
go PSP bryg. Grzegorz Janowski, komendant powiatowy PSP w Łasku  
st. bryg. Piotr Rudecki oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Łasku dh Wojciech Pokora.

W dalszej części uroczystości prezesowi OSP w Widawie druhowi 
Krzysztofowi Goździewiczowi wręczono kluczyki i dowód rejestra-
cyjny ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania, któ-
ry został zakupiony na potrzeby OSP Widawa dzięki dofinansowaniu 
z NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Łodzi, KG PSP w Warszawie, 
a także wsparciu finansowemu samorządu gminy Widawa oraz własnych 
funduszy jednostki. Po przekazaniu samochodu dh prezes podziękował 
wszystkim przedstawicielom instytucji, które wsparły starania o pojazd.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka uświetniła Orkiestra OSP  
w Widawie. Na zakończenie obchodów odbyła się defilada pododdzia-
łów PSP i OSP.                 (PC)
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W imprezie wzięło udział blisko 100 osób 
(zawodnicy, ich opiekunowie, rodzice). Boha-
terami tego ważnego wydarzenia byli zawod-
nicy ze SP w Łobudzicach, SP w Czestkowie, 
ZSZ w Zduńskiej Woli, z ŚDS w Łasku oraz 
gospodarze - uczniowie SOSW w Łasku oraz 
wychowankowie Przedszkola dla dzieci z au-
tyzmem działającego w Ośrodku. Podczas ce-
remonii otwarcia nastąpiła najbardziej ocze-
kiwana i podniosła chwila: hymn i przysięga 
olimpiad specjalnych, która podkreśla wartość 
zmagania się z własnymi słabościami. Chwila 
ta dodała zawodnikom pewności siebie i wnio-
sła w zmagania sportowego ducha. Część arty-
styczną wzbogacili swoim występem tancerze 
szkolnego zespołu tanecznego, którzy wyko-
nali układ choreograficzny do utworu P. Czaj-
kowskiego „Walc kwiatów”.

Po uroczystym otwarciu zawodnicy z peł-
nym zaangażowaniem podchodzili do ko-
lejnych konkurencji sportowych. Do każdej 
konkurencji przystępowali w asyście opie-
kuna lub wolontariuszy, z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Łasku pod opieką  
B. Witkowskiej. Każdy zawodnik MATP jest 

pRAgNę ZwYcIężYĆ…
Daliśmy z siebie wszystko, poznaliśmy swoje możliwości, przekroczyliśmy granice, dokonaliśmy niemożliwego… 
Tak właśnie było 22 marca 2018 r. w czasie Integracyjnego Dnia Treningu Aktywności Motorycznej olimpiad 
Specjalnych - MATP zorganizowanego przez Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku.

wygranym z uwagi na podjętą walkę z własny-
mi ograniczeniami, która jest znacznie trud-
niejsza niż rywalizacja. Zatem w szczególny 
sposób uczestnicy dnia treningowego realizo-
wali słowa przysięgi Olimpiad Specjalnych: 
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysił-
ku”.

Zmagania każdego zawodnika zwieńczone 
zostały medalem i nagrodą ufundowaną przez 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób 
Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” 
działające przy SOSW w Łasku. 

Po sportowych zmaganiach na uczestników 
imprezy czekał słodki poczęstunek przygoto-
wany przez uczniów szkoły przysposabiającej 
do pracy.

Ewelina Słomczyńska
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Arkadiusz Cieślak z łaskiego muzeum przedstawił w pigułce dzieje 
rynku i najważniejszych budowli w centrum miasta, otwierając w ten 
sposób kolejną wystawę poświęconą tej najważniejszej części Łasku. 
Była mowa m.in. o drewnianym ratuszu, który prawdopodobnie stał 
w centrum rynku, a potem strawił go ogień, o regulacji rynku mające-
go pierwotnie inny kształt, a także kamieniczkach stojących w miejscu 
dzisiejszego domu handlowego. Rynek pokrywały niegdyś kocie łby,  

Noc MUZeÓw
To znakomity pomysł, by przybliżyć mieszkańcom Łasku 
placówkę muzealną, a szczególnie jej zbiory. Szkoda tylko, że tak 
mało chętnych było tego wieczoru do zwiedzania kamieniczki przy 
rynku i wysłuchania kilku interesujących pogadanek, a także 
odwiedzenia kolegiackiego skarbca. A przecież mieszkańcy 
Łasku interesują się dziejami swojego miasta i sprawili, że ich 
młoda placówka posiada eksponaty, jakich nie powstydziłoby się 
niejedno znacznie starsze muzeum.

Impreza skierowana była do uczniów klas IV–VII ze szkół podsta-
wowych. Łącznie zgłosiło się dziesięć trzyosobowych drużyn reprezen-
tujących szkoły powiatu łaskiego i bełchatowskiego.

SpoTKAJMY SIę w KRAINIe NARNII 
19 kwietnia br. już po raz czwarty Biblioteka Pedagogiczna w Łasku oraz sieć współpracy i samokształcenia  
„Kreatywny bibliotekarz” zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Spotkajmy się w krainie Narnii”. 
Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, umiejętności koncentracji uwagi, 
logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Tym razem pytania konkursowe dotyczyły kolejnych trzech części 
książki C. S. Lewisa: „Podróż Wędrowca do Świtu”, „Srebrne krzesło” 
oraz „Koń i jego chłopiec”. Zadania polegały na rozwiązywaniu zadań 
tekstowych zamkniętych i otwartych, rozpoznawaniu bohaterów oraz 
miejsc akcji po fragmencie tekstu, rozwiązywaniu krzyżówek i rebusów.

Uczestnicy świetnie poradzili sobie z postawionymi im zadaniami, 
pomimo wysokiego stopnia ich trudności. Komisja konkursowa w skła-
dzie: Elżbieta Kowalska - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, 
Bożena Trocka-Dąbrowa - dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Ła-
skiego Młodszego w Łasku i Bogusława Osuch - bibliotekarz Biblioteki 
Pedagogicznej w Łasku wyłoniła zwycięzców:

 
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku 
II miejsce - SP w Okupie 
III miejsce - SP nr 1 w Łasku.

 
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy za udział w konkursie.

Bogusława osuch
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

ale wcześniej mieszkańcy tonęli tu w błocie. Dziś nawierzchnię rynku 
tworzą eleganckie płyty granitowe, zieleń i fontanny, ale przed wieka-
mi był to bardziej plac targowy pełen furmanek i końskich odchodów…

Z kolei Andrzej Owczarek, były senator i inicjator zbierania pamią-
tek muzealnych dokumentujących dzieje Łasku, mówił o wydarzeniach 
i ludziach sprzed 100 lat, nawiązując do zbliżającej się rocznicy odzy-
skania niepodległości. Łask wcześniej nie odgrywał zbyt wielkiej roli 
w zrywach narodowych, co wynikało głównie ze struktury ludnościowej 
miasta, jednakże już w końcu XIX wieku i na początku XX widać wyraź-
nie wzrost świadomości patriotycznej. Gdy zbliża się klęska mocarstw, 
które rozpętały I wojnę światową, polscy patrioci wykorzystują niepo-
wtarzalną szansę. W Łasku i okolicy do wielkiej akcji odzyskiwania 
niepodległości włącza się okoliczne ziemiaństwo, m.in. Szweycerowie, 
a także patriotyczne w dużej części duchowieństwo, np. ks. Grzegorz 
Augustynik, oraz mieszkańcy. Łaskowianie u progu niepodległości zdali 
dziejowy egzamin.

Tego wieczoru w muzeum nie zabrakło innych atrakcji. Zarówno starsi 
jak i dzieci, pod okiem instruktora mogli wykonywać m.in. oryginalne wy-
cinanki żydowskie, a miłośnicy lotnictwa mieli szansę zobaczyć ciekawe 
zdjęcia podniebnych maszyn wojskowych. Taką frajdę łaskowianom spra-
wili członkowie Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa Ziemi Łaskiej. 
A na zakończenie był recital Wiesława GUMY Rychlika.                 (P)
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We mszy uczestniczyli mieszkańcy oko-
licznych wsi, uczniowie ze szkół w Marzeni-
nie i Sędziejowicach wraz z dyrektorami i wy-
chowawcami, szkolne oraz strażackie poczty 
sztandarowe z OSP w Marzeninie i Pruszko-
wie, radni oraz kierownicy jednostek gmin-

UcZcZoNo 73. RocZNIcę 
ZwYcIęSTwA 

8 maja br., w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej,  przed obeliskiem upamiętniającym dziewięciu Polaków rozstrzelanych 
w 1941 r. przez niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej,  proboszcz marzenińskiej parafii  ks. Jerzy Dominowski odprawił 
mszę polową w intencji tych ofiar oraz wszystkich poległych za ojczyznę podczas wojny.  Uroczystość ta wpisuje się także w obchody 
Narodowego Dnia Zwycięstwa i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Diamentowe gody świętowali w tym dniu Łucja i Tadeusz Waliccy 
z Wrzesin. 

Złote gody obchodzili: Janina i Edward Grzybińscy z Pruszko-
wa, Mirosława i Jan Sobieraj z Kustrzyc, Janina i Lechosław Górow-
scy z Marzenina, Krystyna i Władysław Sobala z Sędziejowic oraz Nina 
i Stanisław Wdowińscy z Pruszkowa.

Aktu dekoracji medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej dokonał wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. W imie-
niu całej lokalnej społeczności wójt pogratulował parom długoletniego 
stażu małżeńskiego i życzył kolejnych wielu lat w zdrowiu i rodzinnym 
szczęściu, a także przekazał pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. 

Katarzyna Kardas-Sobczak 
USC Sędziejowice 

MeDAle DlA DIAMeNTowYch I ZŁoTYch JUbIlATÓw
17 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziejowicach odbyła się uroczystość wręczenia medali  
za długoletnie pożycie dla par małżeńskich z tej gminy.

SZlAKIeM powSTAńcÓw 1863 RoKU
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
i 155. rocznicy bitwy pod Sędziejowicami, 21 kwietnia br., 
w gminie Sędziejowice odbył się 43. Rajd im. Łuki Bakowicza, 
z udziałem blisko 500-osobowej grupy piechurów. Myślą 
przewodnią tegorocznego rajdu było uczczenie miejsc pamięci 
powstańców 1863 r., jak i innych miejsc pamięci poległych 
za ojczyznę. Uczestnicy rajdu najpierw złożyli kwiaty pod 
pomnikiem pamięci w centrum Sędziejowic, następnie 
powstańcom styczniowym na ich mogile znajdującej się 
na miejscowym cmentarzu, a także przed pomnikiem 
upamiętniającym śmierć lotnika w emilianowskim lesie. 

nych. Złożono wiązanki biało-czerwonych 
kwiatów  oraz zapalono znicze. Wójt Jerzy  
Kotarski podziękował księdzu oraz społecz-
ności Pruszkowa i Woli Marzeńskiej za przy-
gotowywanie zgodnie z wieloletnią tradycją 
polowego ołtarza. Podkreślił duże znaczenie 

uroczystości do przekazywania pamięci i wy-
chowania patriotycznego przez licznie zgro-
madzoną młodzież szkolną oraz dorosłych 
mieszkańców gminy.

Mirosław Potasiak 
Fot.  ze zbiorów Urzędu Gminy

SpoTKAJMY SIę w KRAINIe NARNII 
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17 Trasa tegorocznego rajdu przebiegała następującym szlakiem: Sę-
dziejowice, Stare i Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Brody, Grabia,  
Emilianów, w połowie drogi piechurów gościła OSP Sobiepany,  
a zakończenie rajdu odbyło się w parku Zespołu Szkół Rolniczych  
w Sędziejowicach.

 Organizatorami rajdu byli: PTTK Oddział w Sieradzu, 
Urząd Miasta Sieradza, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, gmi-
na Sędziejowice, GOK z dyr. Grzegorzem Brożyńskim, Nadle-
śnictwo Kolumna oraz Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowi-

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości: dochody ogółem - 24.075.247 zł, 
wydatki ogółem - 29.821.223 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody zwiększono do kwoty 
25.675.054,18 zł, tj. o 1.599.807,18 zł (wzrost o 6,65%), natomiast wy-
datki zmniejszono do kwoty 29.631.120,18 zł, tj. o 190.102,82 zł (spadek 
o 0,64%). 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW: dochody ogółem – wyko-
nano w wysokości 25.670.084,04 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym 
dochody bieżące – na plan 24.791.294,15 zł wykonano w kwocie 
24.821.127,31 zł, co stanowi 100,12%, dochody majątkowe – na plan 
883.760,03 zł wykonano w kwocie 848.956,73 zł, co stanowi 96,06%.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW: wydatki ogółem - wykona-
no w wysokości 28.732.991,18 zł, co stanowi 96,97%, w tym wydatki bie-
żące - na plan 23.431.909,18 zł wykonano w wysokości 22.972.995,62 zł,  
co stanowi 98,04%, wydatki majątkowe – na plan 6.199.211,00 zł wyko-
nano w wysokości 5.759.995,56 zł, co stanowi 92,91%.

Wśród wydatków inwestycyjnych gminy, w wykonanej kwocie 
5.759.995,56 zł zawierają się:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeń-
ska – 1.058.365,55 zł, - Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  
w ul. Powstańców 1863 Roku w m. Sędziejowice – 587.239,02 zł, - Za-
kup sprężarki na stację uzdatniania wody w Siedlcach - 10 332zł, - Prze-
budowa drogi powiatowej Brzeski – Sędziejowice - Buczek - Wola Ba-
chorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowo-
ści Sędziejowice – 407.728 zł, - Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska 
Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie po-
wiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego – 13.134,97 zł, - Przebudowa 
drogi gminnej Grabia - Przymiłów - Kustrzyce – Marzenin – 58.069 zł, 
Przebudowa drogi gminnej Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejo-
wice (ul. Dolna w m. Sędziejowice) - 1.3801107,17 zł, - Zakup myjki 
ciśnieniowej – 3.799 zł, - Zakup gruntu położonego w m. Kamostek – 
4.456,12 zł, - Termomodernizacja bloków komunalnych w Pruszkowie 
– 808.368,61 zł, - Zakup oprogramowania komputerowego do fakturo-

SpRAwoZDANIe Z wYKoNANIA bUDżeTU 
gMINY SęDZIeJowIce ZA 2017 R.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do końca marca br. wójt przekazał Radzie Gminy Sędziejowice 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. W tym terminie sprawozdanie zostało przekazane także do 
zaopiniowania przez Regionalną Izbę obrachunkową w Łodzi. 

Deficyt budżetu wyniósł 3.062.907,14 zł.
Przychody budżetu gminy w 2017 r. wykonano w kwocie 

4.478.923,34 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.714.353 zł, 
wolne środki 764.570,34 zł. Zgodnie z planem, ze środków budżetu 
spłacono raty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 
w kwocie 522.857 zł. 

31 grudnia 2017 r. gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z ty-
tułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.684.353 zł, co stanowi 18,25% 
wykonanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań, określony  
w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest spełniony.

Szczegółowa struktura dochodów i wydatków dostępna jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice.

Grzegorz Dębkowski

wania i rozliczania należności i zobowiązań – 8.501,76 zł, - Budowa po-
chylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie 
- 369 zł, - Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla 
KPP w Łasku – 3.950,38 zł, - Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP 
w Grabi – 29.913,07 zł, - Termomodernizacja budynku OSP w Sobie-
panach – 39.820,71 zł, - Utwardzenie terenu przed wejściem do budyn-
ku OSP w Sędziejowicach – 6.614,90 zł, - Wykonanie ogrodzenia wokół 
budynku OSP w Bilewie – 5.690 zł - Dotacja celowa na zakup samocho-
du ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposa-
żeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach – 144.795 zł,  
- Zakup agregatu prądotwórczego – 5.575,59 zł - Budowa przedszkola 
w Sędziejowicach – 27.060 zł, - Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z po-
mieszczeń mieszkalnych na przedszkole – 267.307,50 zł, - Termomoder-
nizacja budynku ZSO nr 1 w Sędziejowicach – 42.634,31 zł, - Dobudowa 
oświetlenia ulicznego w Podulach – 2.639,97 zł, - Budowa budynku go-
spodarczego z płyt betonowych w Rososzy – 2.888 zł - Doposażenie oraz 
zagospodarowanie terenu placu zabaw w Pruszkowie - 6 000 zł, - Za-
kup koparko-ładowarki – 449.563,77 zł, - Zakup nagrzewnicy olejowej  
do Domu Ludowego w Grabicy – 4.790 zł.

SZlAKIeM powSTAńcÓw 1863 RoKU
cach. Gminę Sędziejowice podczas rajdu reprezentował wójt Jerzy  
Kotarski, który wraz z zastępcą Mirosławem Potasiakiem przeszedł  
całą 17-kilometrową trasę. Ponadto w rajdzie uczestniczyła drużyna  
reprezentująca sędziejowicką bibliotekę z dyr. Beatą Magdziak oraz  
drużyny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach 
i Zespołu Szkół w Marzeninie. 

Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Sieradzu Wiesława Sujecka 
oraz komandor rajdu Witold Drozd przesłali podziękowania współor-
ganizatorom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz  
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W jubileuszu uczestniczyli podopieczni 
placówki wraz ze swymi bliskimi, pracowni-
cy Domu, liczne grono przedstawicieli domów 
środowiskowych z województwa łódzkiego; 
ŚDS Łask, ŚDS Sędziejowice, ŚDS Zduńska 

20 lAT ŚDS 
w DąbRowIe 
wIDAwSKIeJ

środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej świętował 20-lecie swojej 
działalności. 27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość, podczas której podsumowano 
funkcjonowanie placówki. ośrodek rozpoczął działalność 2 lutego 1998 r., kiedy to Rada 
Gminy Widawa uchwałą z dnia 27 czerwca 1996 r. powołała utworzenie środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 

Po wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi i odśpiewaniu Mazur-
ka Dąbrowskiego głos zabrał wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. 
Przypomniał o tym, że 78 lat temu władze sowieckie rozpoczęły akt lu-
dobójstwa wymierzonego w polskie elity, które miały być zgładzone tak, 
aby Polska nie miała szansy na bycie państwem niepodległym. W intencji 
pomordowanych ks. Jarosław Leśniak odmówił krótką modlitwę, a dele-
gacje w hołdzie pamięci złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 

UcZcZoNo pAMIęĆ 
ofIAR KATYNIA
W piątek, 13 kwietnia br., obchodzono Dzień Pamięci ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki, w centrum Widawy. W uroczystości 
wzięli udział samorządowcy, pracownicy Urzędu Gminy, 
harcerze, strażacy, uczniowie Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły 
Podstawowej w Chociwiu i  szkoły Filialnej w ochlach.

Dalsza część uroczystości odbywała się przed pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki w Widawie. Po złożeniu meldunku wójtowi gminy Widawa 
przez komendanta Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Wojciecha Woźniaka oraz odegraniu hymnu naro-
dowego przez Strażacką Orkiestrę Dętą, głos zabrał wójt Michał Włodar-
czyk. Nawiązał do 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przed-
stawił tło historyczne i nastroje społeczne, które towarzyszyły uchwa-
leniu pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych ustawy zasadniczej.

URocZYSToŚcI TRZecIoMAJowe w gMINIe wIDAwA
Dzień 3 maja w gminie Widawa to nie tylko uroczyście obchodzona rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale również obchody 
Dnia Strażaka, który przypada dzień później, w święto patrona strażaków św. Floriana. Już od godziny 8.30 strażacy z parafii Widawa 
formowali szyki, aby przy wtórze Strażackiej orkiestry Dętej, w pięknych galowych mundurach przemaszerować ze sztandarami 
do kościoła Podwyższenia Krzyża św. Tutaj ks. Jarosław Leśniak – kapelan strażaków w gminie Widawa wraz z ks. Kamilem 
Kacprzykowskim, odprawili w ich intencji oraz w intencji ojczyzny mszę.

Wola, ŚDS Strobin, ŚDS Grójec Wielki, DPS 
Zduńska Wola, ŚDS Mokrsko, DPS Przató-
wek oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych i lokalnych instytucji. Przybył także 
poseł na Sejm RP Piotr Polak, przedstawicie-

le wojewody łódzkiego: Beata Jabłońska oraz 
Maria Wiśnicka, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mro-
czek, dyrektor Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi  

Na pamiątkę tego chwalebnego wydarzenia delegacja Zespołu Szkół 
w Widawie oraz przedstawiciele samorządu gminnego i strażaków złoży-
li pod pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Na zakończenie wójt podziękował strażakom z gminy Widawa  
za ich pracę na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców, za ich pro-
społeczną postawę i za to, że zawsze można na nich liczyć. Następnie 
udał się wraz z nimi na cmentarz parafialny, gdzie na grobach nieżyją-
cych już strażaków złożono kwiaty.

Katarzyna Kałuża

Następnie wszyscy zebrani przeszli pod tablicę upamiętniającą ofia-
ry Katynia, umieszczoną na murze kościelnym. Tutaj Włodzimierz Ję-
draszek, działacz Solidarności przedstawił historię wmurowania tablicy, 
a wójt Michał Włodarczyk, harcerze oraz uczniowie i nauczyciele zapalili 
znicze.

Katarzyna Kałuża
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19 Władysław Skwarka, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Łasku Małgorzata Jóźwiak, wójt gminy Widawa Michał Wło-
darczyk, sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś, zastępca skarbni-
ka gminy Widawa Piotr Wołosz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Widawie Agnieszka Leopolska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Widawie Kamil Kudzin, kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Widawie Aneta Krawczyk, kierownik Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Widawie Andrzej Orlewski, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Widawie Renata Graczyk, proboszcz ks. Jarosław Leśniak 
oraz byli wójtowie, kierownicy placówki i inni goście. 

Wszystkich zebranych serdecznie przywitała Małgorzata Kaźmier-
czak, kierownik ŚDS, która przedstawiła historię i zakres działalności 
ośrodka wsparcia. W trakcie uroczystości zaprezentowano zdjęcia przed-
stawiające najważniejsze wydarzenia z działalności placówki, wyciecz-
ki i spotkania integracyjne z udziałem podopiecznych oraz warsztaty  
i zajęcia.

Po licznych przemówieniach i gratulacjach na salę wjechał okolicz-
nościowy tort. Zaproszeni goście, między innymi z zaprzyjaźnionych 
placówek, a także władze gminy, województwa i powiatu, składali na 
ręce pani kierownik ŚDS życzenia, wyrazy uznania i podziękowania. 

Obchody jubileuszu zostały uświetnione specjalnie przygotowanym na 
tę uroczystość występem artystycznym grupy Dąb pt. ,,Zielony Kap-
turek”, który wywołał ogromne wzruszenie wśród obecnych. Każdy  
z zaproszonych gości w ramach podziękowania otrzymał pamiątkowy 
upominek w postaci kalendarza z logo i zdjęciami ośrodka. Można też 
było podziwiać przygotowaną na tę okoliczność wystawę fotograficzną, 
prezentacje prac plastycznych podopiecznych oraz kronikę przedstawia-
jącą zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat. Na uroczystości nie 
mogło zabraknąć rozmów i wspomnień. Na koniec wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na uroczysty obiad, a następnie na zabawę taneczną 
wraz z konkursami, którą poprowadził Dj Adik. 

Obecnie w zajęciach wspierająco - aktywizacyjnych uczestniczy 
36 osób niepełnosprawnych z gminy Widawa oraz gminy Szczerców. 
W ciągu 20 lat z oferty Domu skorzystały 193 osoby. Działanie ŚDS 
ukierunkowane jest na organizowanie lokalnej sieci wsparcia osób nie-
pełnosprawnych, ma na celu wyposażenie podopiecznych w wiedzę 
i umiejętności z zakresu zaradności i samodzielności życiowej. To wielo-
wymiarowa pomoc, której celem jest podniesienie jakości życia i zapo-
bieganie izolacji społecznej. 

       Małgorzata Kaźmierczak

20 lAT ŚDS w DąbRowIe wIDAwSKIeJ
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Blisko 200 wystawców prezentowało to wszystko, co niezbędne jest 
w ogrodzie – od różnorodnych roślin poczynając, a na narzędziach i ma-
łej architekturze kończąc. Na stoisku ŁODR czekali specjaliści udzie-
lający porad, można też było skorzystać z pomocy przy wypełnianiu 

pAMIęTAJMY o ogRoDAch
odbyły się po raz trzynasty i przesądni mogli się obawiać 
różnorodnych problemów, tymczasem dopisała pogoda 
i przybyło kilka tysięcy osób nie tylko z samego Piotrkowa, 
ale i całej Polski. Wśród oglądających i kupujących na 
terenie wokół zamku Jaxów Bykowskich w d. Bykach 
(dziś w granicach Piotrkowa Trybunalskiego) widzieliśmy 
wielu łodzian, łaskowian, a nawet mieszkańców Łęczycy. 
Piotrkowskie Targi ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” 
okazały się wyjątkowo udaną imprezą ponadregionalną.

Tradycją wiosennych targów w Bratoszewicach jest prezentacja no-
woczesnych maszyn i sprzętu rolniczego, a także honorowanie rolników 
i doradców. O tych ostatnich mówił dużo m.in. dyr. ŁODR w Bratosze-
wicach Marek Sarwa, a także wiceminister R. Zarudzki. W tym roku 
Ośrodek w Bratoszewicach obchodzi 60. rocznicę istnienia i przeżywa 
swoisty renesans. 

Wspomniane targi i jubileusz stały się zatem dobrą okazją do uho-
norowania doradców. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wicewo-
jewoda K. Młynarczyk uhonorował Jolantę Banaś, Jadwigę Ciesiołkie-
wicz, Leszka Drechnę, Elżbietę Janetę, jana Kowalczewskiego, Marka 
Mzurkiewicza, Jadwigę Pryczek, Izabellę Radziwon i Bronisława To-
bisa. Prezydent RP uhonorował także: Ewę Janczak, Romualda Janiaka 
i Henrykę Telus.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” z rąk wiceministra  
R. Zarudzkiego otrzymali: Klemens Derach, Ryszard Kaczmarek, Agata 
Kieremkampt, Ewa Kotlińska, Barbara Sauter, Irena Stasiak, Wojciech 

bYlIŚMY w bRAToSZewIcAch…
Targi Rolne „Agrotechnika” w Bratoszewicach mają już długą tradycję. W tym roku odbywały się po raz 26. i zgromadziły blisko 200 
wystawców z całej Polski, w tym także z naszego regionu. Przybyło na nie wielu mieszkańców m.in. powiatu łaskiego, a wśród gości 
widzieliśmy wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka oraz parlamentarzystów: 
posłów Roberta Telusa i Marka Matuszewskiego, a także senatora Przemysława Błaszczyka.

Sztendl, Urszula Tomczyk i Teresa Tracz. Wspomniana B. Sauter jest 
głównym specjalistą ds. produkcji i ekonomiki wsi, w Powiatowym  
Zespole Doradztwa Rolniczego w Łasku. 

W Bratoszewicach tradycyjnie nie zabrakło łaskich akcentów. Krze-
wy ozdobne prezentował Zdzisław Papuga z Łasku, drzewka owocowe 
i ozdobne – Robert Sygdziak z Gorczyna, zaś rośliny rabatowe, byliny 
i zioła – gospodarstwo rolno-ogrodnicze z Luciejowa, gm. Buczek (Ali-
na i Andrzej Mąka). Swoje baloty boczniaka oferowała gospodarstwo 
uprawy grzybów i grzybni. G.W.M.P. Rusieccy z Woli Łaskiej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się miody Piotra Bednarskiego z podłaskie-
go Orchowa. Tradycyjnie smakowało piwo z łaskiego browaru „Koreb”.

A maszyny i urządzenia? Tych było bardzo dużo i do wyboru. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się ciągniki w różnym asortymen-
cie i cenie, podobnie zresztą jak inne maszyny przydatne w rolnictwie.

(P)

BURMISTRZ ŁASKU oGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku, obręb 19, 

oznaczonej działką nr 462 o powierzchni 2.556 m2 cena wywoławcza  - 25.560 zł,  wadium wynosi 3.000 zł.

Przetarg odbędzie się  26 czerwca 2018  r. o godz. 9 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla nieruchomości brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask są to „tereny upraw rolnych oraz przechodzi 

projektowana obwodnica miasta klasy G”.  

Dla działki urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00057573/9. Przed przystąpieniem do przetargu 
zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać 
na konto gminy Łask Bank PEKAo S. A. o/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394, w terminie 

do dnia 18 czerwca 2018 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 
 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54, 
lub telefonicznie tel. 43 676-83-40  lub  43 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

wniosków o dopłaty bezpośrednie, poznać ogrodnicze trendy. Dyrektor 
ŁODR Marek Sarwa gratulował laureatom konkursów, m.in. za najcie-
kawsze stoisko targów.

Jak należało się spodziewać, ziemię łaską reprezentowało w tym 
roku wielu wystawców, m.in. gospodarstwo ogrodniczo-rolne Dębkow-
skich z Sędziejowic, Aliny i Andrzeja Mąka z Luciejowa w gm. Buczek, 
Włodzimierza Koniecznego z Widawy, Roberta Sygdziaka z podłaskiego 
Gorczyna, PHU Tamka Aleksandry Strzelec z Woli Wężykowej w gm. 
Sędziejowice, gospodarstwo szkółkarskie Jarosława Jarocińskiego z gm. 
Wodzierady i Krzysztofa Gały ze Zborowa w gm. Widawa, a także go-
spodarstwo pasieczne Piotra Bednarskiego z podłaskiego Orchowa. Wie-
lu wystawców z powiatu łaskiego oferowało m.in. krzewy róż, np. szkół-
ka drzew i krzewów Gabrieli Papugi z Łasku. Nie mogło też zabraknąć 
browaru „Koreb” znakomicie promującego gród nad Grabią.           (ER)

20 lAT ŚDS w DąbRowIe wIDAwSKIeJ
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Na 

Dzięki mieszkańcowi Łasku, byłemu 
długoletniemu działaczowi „Społem”, m.in.  
w d. województwie sieradzkim, Zygmuntowi 
Blaźnikowi, dowiedzieliśmy się, że już w 1944 
roku na Kongresie Spółdzielczym w Lubli-
nie powstał Związek Rewizyjny oraz wspól-
na centrala gospodarcza „Społem” – Związek 
Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Na wspomnianym zdjęciu jest właśnie 
taki szyld. Jak się okazuje, w 1948 r. w miej-
sce wspomnianego Związku Gospodarczego 
narodziła się Centrala Spółdzielni Spożywców 
„Społem”, zatem zdjęcie musiało być wyko-
nane do tego momentu. Czytelnicy twierdzą, 
że widoczny w tle budynek to dzisiejsza hur-
townia materiałów budowlanych, do niedawna 
znajdująca sie przy ulicy Słowackiego. Przed 
laty w budynku był sklep GS, później sklep 
spożywczy, u góry znajdowała się pasmanteria.

Na zdjęciu widoczne są jeszcze dwa różne 
szyldy: jeden informuje o tym, że w budynku 
znajdowała się hurtownia „Społem” prawdo-
podobnie monopolu spirytusowego, a także 
soli.

Kto znajduje się na fotografii? Oznaczony 
cyferką 1 to pracownik „Społem” Władysław 

cZYTelNIcY DopISAlI cIąg DAlSZY…

Fronczak, 2 – Tadeusz Srebrniak, 3 – Zdzisław 
Kalinowski, 4 – Józef Kolasiński, 5 – kierow-
ca Jan Laskowski, 6 – p. Kłos z d. Czachur-
ska, 7 – prezes spółdzielni p. Broda, 8 - głów-
ny księgowy „Społem” Aleksander Karolak,  
9 - Bronisław Sarosiek – brat Józefa Ryszarda, 
dyr. ŁDK, 10 – Zofia Cichecka i 11 – Barbara 
Sznajder.  Dodajmy, w pierwszym rzędzie od 

dołu pierwszy z lewej siedzi Zdzisław Wysoc-
ki. To informacja naszego czytelnika z ostatniej 
chwili. 

Lidia Olszewska z Muzeum dziękuje tym 
wszystkim Czytelnikom, którzy dopisali ciąg 
dalszy fotografii sprzed 70 lat…

(Saw)

Natomiast 21 kwietnia na skwerku przy stacji PKP w Kolumnie 
odsłonięto pierwszą tablicę historyczną, przedstawiającą dzieje po-
wstania miasta-ogrodu oraz założenia przystanku kolejowego. Obiekt 
wchodzi w skład planowanej ścieżki historycznej, złożonej z kilkuna-
stu punktów. Interesująca treść wzbogacona została dawnymi fotogra-
fiami, a także wycinkami z przedwojennej prasy. 

Z pewnością warto uwzględnić tę tablicę na trasie wiosennych 
spacerów. Stowarzyszenie dziękuje mieszkańcom i sympatykom Ko-
lumny za darowizny, zachęcając jednocześnie do dalszego wspierania 
projektu, a także powiatowi łaskiemu za współpracę. 

Tego samego dnia rozpoczęła się tegoroczna edycja sprzątania 
Grabi na odcinku: most przy ul. Plażowej – wiadukt trasy S-8 w Bary-
czy. We wspólnej akcji mieszkańców Kolumny i Baryczy uczestniczy-
ło około 30 osób. Tegoroczne sprzątanie odbywało się także z wody 
- dzięki wypożyczalni kajaków „Kayko”. W połowie drogi Kolumna 

eKologIcZNo-
hISToRYcZNY 
KwIecIeń 
w KolUMNIe
Podczas dwóch kwietniowych sobót społeczność Kolumny, jak co 
roku przystąpiła do wiosennych porządków nad „Małym Stawem” 
oraz rzeką Grabią. W pierwszej (7 kwietnia) z wymienionych 
akcji, wzięła udział duża grupa dzieci z miejscowej szkoły. Nie 
zawiedli także dorośli oraz Nadleśnictwo Kolumna. Dzięki 
leśnikom każdy uczestnik akcji otrzymał ekologiczne gadżety, 
a dociekliwi mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat 
lasu. Nadleśnictwo zapewniło również odbiór śmieci.

spotkała się z Baryczą, aby wspólnie spędzić czas przy ognisku. Gmi-
na Dobroń i gmina Łask postarały się o upominki dla każdego uczest-
nika, za co bardzo dziękujemy. Zachęcamy także do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach i śledzenia działalności Stowarzyszenia na pro-
filu Facebook, w tym „Kolumna na starych zdjęciach”.

Stowarzyszenie „Zielona Kolumna”
Fot. Marcin Dybalski

W marcowym numerze „Panoramy” opublikowaliśmy zdjęcie i apel Muzeum Historii Łasku, prosząc Czytelników 
o dopisanie ciągu dalszego. Chodziło nam o wyjaśnienie, kiedy i gdzie wykonano zdjęcie, a także kto znajduje się na fotografii.  
Nie zawiedliśmy się na wiernych Czytelnikach i dziś możemy odpowiedzieć na wiele pytań.



ZANIM wYbUchŁA 
NIepoDlegŁA
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(4)
Gdy wybucha I wojna światowa, nastaje czas dramatycznych wy-

borów i decyzji. Związany z Łaskiem znakomity historyk, autor wielu 
pomnikowych opracowań i książek profesor Marian Marek Drozdow-
ski, opisuje losy swojej rodziny mieszkającej wówczas w Szczerco-
wie. Jan Drozdowski, ojciec M. M. Drozdowskiego, wybuch wojny 
zachował w pamięci jako „lament matek, żon i sióstr po mobilizacji do 
armii carskiej młodzieży Szczercowa, jego starszych kolegów, w tym 
Stanisława Szuby, szwagra, a męża siostry Józefy. Kobiety Szczerco-
wa wraz z dziećmi zbierały się na cmentarzu i śpiewały pieśni religij-
ne, prosząc Boga o szczęśliwy powrót zmobilizowanych”. 

Część ówczesnego powiatu łaskiego jesienią 1914 roku zajmują 
Niemcy. Pod ich okupacją jest m.in. Widawa, ale i Wieluń. Niemcy 
traktują te tereny jako podbite, pod okupacją, zachowują się zatem bru-
talnie. W Widawie giną gimnazjaliści. Szczerców ma trochę lżej, bo 
tu rządzą czasowo Austriacy. Jan Drozdowski właśnie tutaj dowiaduje 
się o wymarszu pierwszej kadrowej Strzelców pod dowództwem por. 
Tadeusza Kasprzyckiego, a także o powstaniu I Brygady Legionów.

W sierpniu 1916 roku – jak wspomina profesor M. M. Drozdowski 
– jego ojciec wstępuje w Szczercowie do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Wielu młodych ludzi także w Łasku zasila szeregi tej organizacji. 
Zimą następnego roku bierze udział w próbnej mobilizacji POW gu-
berni piotrkowskiej w Widawie. Patrioci zbierają się w okolicznych 
dworach. Jak przed kilkudziesięcioma laty w powstaniu 1863 roku zie-
mianie wykazują się olbrzymim patriotyzmem i odwagą. Trzeba było 
tylu lat i bolesnych doświadczeń, by dostrzec niepowtarzalną szansę 
odrodzenia się Niepodległej.

Wybuch I wojny światowej zastaje Łask w niekorzystnej sytuacji. 
W przeciwieństwie do wielu pobliskich ośrodków miasto jest opóźnio-
ne w rozwoju przemysłu, nie dysponuje też dostateczną infrastrukturą 
komunalną. Jest to efekt m.in. zubożenia miejscowego społeczeństwa. 
Jednak jest coś w Łasku, co zasługuje na uwagę - aktywność kulturalna 
i oświatowa mieszkańców, a także wzrost świadomości patriotycznej. 

Gdy w końcu 1914 roku miasto znajduje się w niemieckiej strefie 
okupacyjnej, z inicjatywy mieszkańców 26 maja 1916 roku otwiera 
podwoje pierwsza w mieście szkoła średnia – Progimnazjum Filolo-
giczne, która już w 1919 roku staje się pełnoprawną szkołą średnią. 
To właśnie dzięki temu 8-klasowemu Gimnazjum Filologicznemu  
im. Tadeusza Kościuszki podatny grunt znajduje w mieście idea skau-
tingu, która prawdopodobnie już w drugiej połowie 1915 roku owo-

cuje pierwszą drużyną skautową, a potem przyczynia się do rozkwitu 
harcerstwa.

 W połowie października następnego roku w Progimnazjum  
S. Szletyński formalizował istnienie 1 Męskiej Drużyny Harcerskiej. 
Należą do niej m.in.: K. Zajda, jego brat Ignacy, M. Sałaciński oraz 
C. Jędrzejczak. Ten ostatni zostaje drużynowym. Już w grudniu 1916 
roku w harcerstwie działa 41 chłopców. W maju 1917 r. istnieją już  
3 zastępy, jesienią harcerze mają własny sztandar. Tak szybki roz-
wój harcerstwa wynika nie tylko z popularności idei skautingu wśród 
młodzieży, ale i wsparcia miejscowego społeczeństwa, które w tym 
nowym na gruncie polskim ruchu dostrzega jeszcze jedną szansę  
na popularyzację idei patriotycznego wychowania. 

W pierwszych miesiącach zmagań okupantów docierają do miasta 
liczne informacje. Mieszkańcy z wielką rezerwą odnoszą się do Niem-
ców i wyczekują na rozwój wydarzeń. Jeszcze jesienią 1915 roku nie 
ma tu żadnych organizacji niepodległościowych, a większość społe-
czeństwa nie docenia znaczenia Legionów, choć w niedalekim prze-
cież Piotrkowie znajduje się znaczący ośrodek legionowy. Prawdopo-
dobnie w tym czasie agitacja legionowa prowadzona jest w Piątkowi-
sku i Utracie, ale nie ma ona wielkiego wpływu na zmianę świadomo-
ści mieszkańców. W Łasku nie funkcjonują instytucje samorządowe, 
społeczno-gospodarcze ani kulturalne, w radzie miejskiej i magistracie 
rządzą Niemcy i Żydzi.

Mimo niekorzystnych warunków w mieście i okolicy, pierwsza 
sekcja Polskiej Organizacji Wojskowej powstaje 15 sierpnia 1915 roku. 
Liczy 8 ludzi, po raz pierwszy spotyka się konspiracyjnie w miesz-
kaniu aptekarza Antoniego Kulisza. Jest delegat Komendy Głównej 
POW Jastrzębski-Jastrzębiec (Mieczysław Jeżewski), zapada decyzja 
o wysłaniu dwóch członków sekcji: Franciszka Nowaka ps. Orłowski 
i Telesfora Wegnera ps. Wolny na kurs podoficerski POW do Anio-
łowa k. Zgierza. Po ukończeniu kursu F. Nowak zostaje pierwszym 
komendantem POW w Łasku, natomiast T. Wegner – jego zastępcą. 
Na czele obwodu Łaskiego staje Władysław Wielowiejski, a w 1916 
roku zastępuje go Jan Jagmin-Sadowski, następnie Stefan Kiełczewski 
(1917-1918). W końcu 1917 roku obwód, w skład którego wchodzi 
Łask i Pabianice, dysponuje 2 kompaniami (ok. 250 osób), Prowadzą 
one intensywne szkolenie żołnierskie, poznając m.in. zasady musztry 
i walki.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy nastąpi
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Zawodnicy z PROYAMA Łaskiego Klubu 
Sztuk Walki kolejny raz udowodnili swój wy-
soki poziom wyszkolenia, wszak dwa tygodnie 
temu walczyli w formule K-1 z licznymi suk-
cesami. Karolina Kubiak w tej chwili to najbar-
dziej wszechstronna zawodniczka polskiego 
kickboxingu. Zdobyła już trzy tytuły mistrzyni 
Polski w kickboxingu, w trzech różnych for-
mułach, a to dopiero początek sezonu. Walkę 
finałową w low kick’u pewnie prowadziła od 
samego początku i wygrała przez nokaut tech-
niczny w trzeciej rundzie walki, mocno kopiąc 
z pół obrotu przeciwniczkę na wątrobę. Wszy-
scy wiedzą, że Karolina to solidne walki pełne 
emocji, dlatego finał wybrany został do koń-
cowej gali tego wieczoru. Pewnie zwyciężyła, 
odebrała złoty medal, a dodatkowo wybrano ją 
najlepszą seniorką turnieju. Teraz regeneracja 
w Columna Medica, a niedługo przygotowania 
do walk zawodowych. Polski Związek zorga-
nizuje w czerwcu walkę o zawodowe mistrzo-
stwo Polski. Jest to niewątpliwie docenienie 
sportowych osiągnięć Karoliny.

Z zawodów wracamy z dobytkiem do-
datkowych dwóch srebrnych medali. Paulina 
Grzegórska i Magda Gołębowska to wicemi-

KARolINA KUbIAK poNowNIe 
MISTRZYNIą polSKI
Karolina Kubiak po raz trzeci w tym roku została mistrzynią Polski w kickboxingu!  
To już kolejne Mistrzostwa Polski w tym sezonie, tym razem w twardej formule ringowej 
low kick, które odbywały się w Legnicy, pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu.

Wyniki zawodów:
Sztafeta rodzinna 
I miejsce Magdalena Dregier, Martyna 

Dregier, Mateusz Dregier, II - Agnieszka Gru-
chaj, Norbert Kucharski, Hania Kucharska,  
III - Michał Gawlikowski, Olga Gawlikowska, 
Jakub Gawlikowski

Konkurencje indywidualne - 25 m sty-
lem dowolnym 

rocznik 2011 i młodsi 
dziewczynki: I - Oliwia Janicka, II - Blanka 

Malinowska, III - Zosia Jarzyńska 
chłopcy: I - Wojciech Jasiński, II - Aleksan-

der Goruchta, III - Dominik Turczyński
rocznik 2010
dziewczynki: I - Anna Sukiennik, II - Mile-

na Jarczyńska, III - Julia Dębkowska
chłopcy: I - Jakub Gawlikowski, II - Jan 

Wasilewski, III - Dawid Rzeźnik
rocznik 2009
dziewczynki: I - Dorota Szubert, II - Wikto-

ria Nowak, III - Magdalena Jura 
chłopcy: I - Mikołaj Berbelski, II - Wiktor 

Cichoń, III - Wojciech Kozłowski
rocznik 2008
dziewczynki: I - Justyna Wasilewska,  

II - Zuzanna Smolarek, III - Hanna Kucharska

MAJowe ZAwoDY pŁYwAcKIe

Najmłodszą uczestniczką zawodów była 
niespełna pięcioletnia Zosia Jarzyńska, która 
z powodzeniem pokonała dystans 25 m stylem 
dowolnym zajmując III miejsce. Zawody zor-
ganizowało Centrum Sportu i Rekreacji w Ła-
sku. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie 
nagrody, a zwycięzcy - pamiątkowe medale. 
Nagrodę główną w „Sztafecie rodzinnej” ufun-
dowała firma KACZMAREK ELECTRIC S.A. 

strzynie Polski w swoich kategoriach. Dziew-
czyny w finale musiały uznać wyższość rywa-
lek, jednak w eliminacjach pokonały bardzo 
utytułowane zawodniczki. Magda wygrała 
z aktualną mistrzynią Polski formuły full con-
tact, a Paulina pokonała wicemistrzynię świata.

Czwarty zawodnik - Patryk Markowski de-
biutował w nowej formule. Zajął miejsce 5-8. 
Przegrał, jak się później okazało, ze zwycięzcą 
tej kategorii.

chłopcy: I - Wiktor Gawlik, II - Franciszek 
Kolanus

rocznik 2007
dziewczynki: I - Martyna Dregier, II - Ju-

styna Jarczyńska, III - Amelia Pawlikowska
chłopcy: I - Wiktor Nowak, II - Maksym 

Ciebiada, III - Dawid Szczechowicz
Konkurencje indywidualne - 50 m stylem 

dowolnym 
rocznik 2006
dziewczynki: I - Wiktoria Pawłowska
chłopcy: I - Bartłomiej Sobczak,  

II - Aleksander Kolanus
rocznik 2005
dziewczynki: I - Gabriela Jarzyńska,  

II - Olga Gawlikowska
chłopcy: I - Krzysztof Tylka, II - Miłosz 

Choiński.
BG

Wszystkie walki naszych zawodników nad-
zorowali z narożnika trenerzy Proyama Łaskie-
go Klubu Sztuk Walki, Stanisław Kołodziejski 
i Dawid Kołodziejski.

SK

Już po raz 19. spotkali się na Rodzin-
nych Zawodach Pływackich z oka-
zji świąt Majowych. Tradycyjnie 
nie zawiedli rodzice, którzy pływa-
li wraz ze swoimi dziećmi w sztafecie  
3 x 25 m stylem dowolnym. Wystarto-
wało 12 rodzin 3-osobowych i ponad 80 
dzieci w wieku do lat 13 w konkuren-
cjach indywidualnych.

Zapraszamy za rok na jubileuszowe 20. Majo-
we Rodzinne Zawody Pływackie.
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MAJowe ZAwoDY pŁYwAcKIe

Pięćdziesięciu zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych z całej Polski rywalizowało 20-22 
kwietnia br. o medale w gimnastyce sportowej. 
W zawodach uczestniczyło osiem oddziałów 
regionalnych: dolnośląski, warmińsko-mazur-
ski, opolski, pomorski, podlaski, świętokrzyski 
i łódzki.

Łódzki oddział Olimpiad Specjalnych re-
prezentowany był przez trzech zawodników  
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Łasku - Radosława Łaguniaka, Marci-
na Basińskiego i Damiana Basińskiego.

Gimnastyczna rywalizacja odbyła się 
w czterech kategoriach wiekowych, w hali 
sportów gimnastycznych i akrobatyki Cywil-
no – Wojskowego Związku Sportowego „Za-
wisza”.

Z woRKIeM MeDAlI

Nasi zawodnicy rywalizowali w konkuren-
cjach  dla mężczyzn z poziomu I:

- ćwiczenia wolne,
- ćwiczenia na drążku, 
- skok gimnastyczny: kuczny i rozkroczny,
- ćwiczenia na kółkach.
Uczniowie SOSW w Łasku zdobyli 10 me-

dali, w tym 4 złote, 2 srebrne i 4 brązowe.
Marcin Basiński: złoty medal - ćwiczenia 

na kółku, złoty medal - ćwiczenia wolne na 
macie, 4 miejsce - skok kuczny i rozkroczny,  
4 miejsce - ćwiczenia na drążku.

Dominik Basiński: srebrny medal - skok 
kuczny i rozkroczny, brązowy medal - ćwicze-
nia wolne na macie, brązowy medal - ćwicze-
nia na drążku, brązowy medal - ćwiczenia na 
kółkach.

Sportowcy ze Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Łasku walczyli o medale na X ogólnopolskim Mityngu 
Gimnastycznym olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.

W mini turnieju „Młodych Orłów”, w któ-
rym uczestniczyły drużyny częstochowskie 
oraz Korab Łask, nasza ekipa zajęła II miejsce.

Dodatkowa atrakcja, jaka czekała na za-
wodników, to mecz piłki nożnej pomiędzy old-
bojami Skry Częstochowa i Ruchu Chorzów 
Zasłużeni zawodnicy byli dostępni na „wycią-
gnięcie ręki”, czym sprawili wiele radości mło-
dym adeptom piłki nożnej. 

TURNIeJ peŁeN RADoŚcI
1 maja br. drużyna UMKS KoRAB Łask rocznika 2007 wyruszyła do Częstochowy na turniej organizowany przez Klub Seniora Skry 
Częstochowa. Po wyjściu z autokaru młodym zawodnikom oraz ich rodzicom od razu rzuciła się w oczy nowoczesna infrastruktura 
stadionu. Przez cały pobyt odczuwało się entuzjazm wśród osób związanych z klubem i piłką nożną. 

Radosław Łaguniak: złoty medal - ćwicze-
nia na drążku, złoty medal - ćwiczenia wolne 
na macie, srebrny medal - ćwiczenia na kółku, 
brązowy medal - skok kuczny i rozkroczny. 

Radosław Łaguniak został powołany jako 
zawodnik rezerwowy do reprezentacji Polski, 
która w przyszłym roku wystartuje na Świa-
towych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych w Abu Dhabii w Zjednoczonych  Emi-
ratach Arabskich. Patronat nad imprezą obję-
ły Olimpiady Specjalne Polska, PFRON oraz  
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

                 E. Słomczyńska

W przerwie meczu wręczono nagrody dru-
żynowe oraz indywidualne. Wśród wyróżnio-
nych tytułem najlepszego bramkarza znalazł 
się Patryk Szewczyk. Cały występ naszej dru-
żyny skwitowali oldboje mówiąc, że „droga, 
którą podążamy jest słuszna” te słowa to miód  
na serce prezesa, zarządu, trenerów, rodziców, 
a także samych zawodników. 

Dragon



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Mecz piłki nożnej   

MULKS Łask – LZS Brąszewice 
2 

godz. 17 
CSiR – stadion  MULKS Łask  

2. Otwarte zawody modeli RC  
i na uwięzi XVII ŁASKI PIKNIK 
MODELARSKI 

23-24 boisko CSiR, 
lotnisko 

KMLiK, ŁDK, 
powiat łaski 

3.  Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Juniorek  
(rocznik 1999 i młodsze) 

9-10 boisko do siatkówki 
plażowej CSiR  
w Łasku – 
kąpielisko miejskie 

ŁMLKS Łaskovia 

4. VIII Supermaraton Jastrzębi Łaskich  10 ŁDK (start i meta) Klub Rowerowy 
„Jastrzębie Łaskie” 

5. Mecz piłki nożnej   
MULKS Łask – MKS Zduńska Wola 

16 
godz. 17 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

6. Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Kadetek  
(rocznik 2001 i młodsze) 

16-17 boisko do siatkówki 
plażowej CSiR  
w Łasku – 
kąpielisko miejskie 

ŁMLKS Łaskovia 

7.  Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Młodziczek 
(rocznik 2003 i młodsze)  

23-24 boisko do siatkówki 
plażowej CSiR  
w Łasku – 
kąpielisko miejskie 

ŁMLKS Łaskovia 

8. Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek  25-27 boisko do siatkówki 
plażowej CSiR  
w Łasku – 
kąpielisko miejskie 

ŁMLKS Łaskovia 

9.  Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej 
– I turniej 
eliminacyjny mężczyzn 

30 boisko do siatkówki 
plażowej CSiR  
w Łasku – 
kąpielisko miejskie 

ŁMLKS Łaskovia 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w czerwcu

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przy-
pomina, że do dnia 31 maja br. należy uiścić 
II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018. 
W przypadku niedokonania opłaty w ustawo-
wej wysokości i w terminie do dnia 31 maja 
2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić 
tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy 
czym kwota do zapłaty zostaje powiększona 
o 30% opłaty należnej. Niedokonanie opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych spowoduje wygaśnięcie zezwo-
leń.

pRZYpoMINAMY

W kwietniowym numerze „Panoramy Łaskiej” 
ukazała się informacja o tradycyjnym pikniku 
lotniczym organizowanym we wrześniu przez 
32. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Informujemy 
za 32. BLT, że wspomniana wyżej impreza jed-
nak nie odbędzie się w tym roku.

SpRoSTowANIe

Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku 
gościło 14 maja br. znanego aktora 
Roberta Moskwę. Spotkanie było świetną 
okazją do poznania zawodu aktora oraz 
sekretów teatru. Pan Robert chętnie 
odpowiadał na pytania i oczywiście czytał 
bajki. A robił to w iście mistrzowski 
sposób. Wzorowa dykcja i niepowtarzalna 
intonacja przeniosły słuchaczy wprost  
do baśniowego świata.

Tego dnia dobrej zabawie towarzyszył 
szczytny cel. Uczestnicy spotkania zebra-
li 1540 zł, a cała kwota została przekazana 
na leczenie i rehabilitację Izy Chrostowskiej. 
Podopieczna Fundacji „Pomaganie jest fajne” 
urodziła się z stwardnieniem guzowatym i pa-
daczką i lekoodporną. Przedszkolaki pokazały 
ogromne serce i przekazały mnóstwo pozytyw-
nej energii.        MJ

RobeRT MoSKwA 
oDwIeDZIŁ 
pRZeDSZKolAKÓw

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Powroty” – wystawa Andrzeja Mary czerwiec Galeria  

z Fortepianem  
ŁDK 

2. Dzień Dziecka – Krasnolandia 2 
godz. 10-14 

pl. 11 Listopada 
 

gmina Łask, 
instytucje  
i stowarzyszenia 

3. Pieśń nad pieśniami – widowisko 
muzyczne 

3 kolegiata łaska ŁDK 

4. Międzypowiatowy Turniej 
Matematyczny uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 

6 I LO  
im. T. Kościuszki  
w Łasku 

OPRU 
„Asymptota”,  
I LO w Łasku 

5. 22. Jarmark Łaski  9-10 ŁDK, teren 
rekreacyjny przy  
ul. Narutowicza 28, 
pl. 11 Listopada 

ŁDK, gmina Łask  

6. Warsztaty czerpania papieru  
(zapisy w MHŁ) 

9 Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku, MHŁ 

7. Strefa dziecka pn. „Biblioteka super 
miejsce dla każdego człowieka” 
(gry i zabawy dawne dla dzieci, 
warsztaty origami, „planszowanie”) 

9 Łask,  
ul. Narutowicza 

BP w Łasku 

8. Warsztaty kaligraficzne dla 
młodzieży i dorosłych (zapisy MHŁ) 

10 
godz. 11-16 

Muzeum Historii 
Łasku 

Muzeum Historii 
Łasku, BP w Łasku 

9. Słońcobranie – piknik 
podsumowujący sezon kulturalny 

24 ogród ŁDK ŁDK 

10 Wspólne szycie toreb na zakupy pod 
hasłem: „Łask foliówkom mówi NIE” 

24 
godz. 11-17 

ogród ŁDK SRŁ Szuflandia 

11. Kino na leżakach – film pt. „Porady 
na zdrady” 

28 
godz. 22 

Łask,  
pl. 11 Listopada 

gmina Łask 
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