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Defender Europe 22 jest międzynarodo-
wym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, 
organizowanym przez Amerykańskie Siły 
Zbrojne, które ma na celu budowanie gotowo-

ĆwIcZEnIA w POlScE 
I 8 InnycH PAńSTwAcH

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olim-
piad Specjalnych w Bydgoszczy odbyły się 
w majowy weekend, w dniach 20-22 maja 
2022 r. 40 zawodników Olimpiad Specjal-
nych z całej Polski rywalizowało o me-
dale w gimnastyce sportowej. Przybyło 
6 oddziałów regionalnych, w tym oddział 
łódzki, który reprezentowany był przez  
2 zawodniczki łaskiego Ośrodka. 

Zawody rozegrano we wszystkich konku-
rencjach olimpijskich: czterech dla kobiet oraz 
sześciu dla mężczyzn, a także w wieloboju mę-
skim i żeńskim. Zawody obejmowały preelimi-

ZŁOTO I bRąZ DlA ucZEnnIc SOSw

MInI OgRóD Z JAnEM ŁASKIM

Od 1 do 27 maja br. odbywały się ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22) oraz Swift 
Response 2022 (SR22) z udziałem polskich żołnierzy. Ćwiczenia odbywały się na 
terytorium Polski oraz 8 innych państw.

ści i interoperacyjności między sojusznikami 
i partnerami USA i NATO.

Polskę, jako jedno z państw - gospoda-
rzy DE22, reprezentowali m.in. żołnierze  

25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz samo-
loty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

nacje i część finałową. Gimnastyczna rywaliza-
cja odbyła się w hali sportów gimnastycznych 
i  akrobatyki Cywilno–Wojskowego Związku 

Sportowego „Zawisza”. Patronat nad imprezą 
objęły Olimpiady Specjalne Polska, PFRON 
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Łaskie uczennice rywalizowały w konku-
rencjach kobiet z poziomu I: ćwiczenia wolne 
na macie do muzyki, ćwiczenia na równoważni 
i skok gimnastyczny. Kinga wywalczyła złoto 
na równoważni, a Aleksandra - brąz w ćwicze-
niach wolnych. Nasza złota medalistka weź-
mie udział w losowaniu reprezentacji Polski na 
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych w Berlinie.

Ewelina Słomczyńska
nauczyciel w-f

W marcu gmina Łask rozstrzygnęła konkurs na projekt pomnika 
Jana Łaskiego. Przypomnijmy, że autorem zwycięskiej pracy 
jest dr hab. Karol Badyna – polski rzeźbiarz, profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykonany z brązu monument 
stanie na pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego naprzeciw kolegiaty, 
a jego odsłonięcie zaplanowano na przełom sierpnia i września. 
To kolejny punkt w bogatym programie obchodów jubileuszu 
600-lecia Łasku.

Łaski samorząd nie chciał poprzestać na pomniku. Od samego po-
czątku w planach było także zagospodarowanie terenu wokół przyszłego 
monumentu. Tak powstała koncepcja Mini Ogrodu z Janem Łaskim, czy-
li całkowicie nowa przestrzeń – oaza spokoju i zieleni z małą architekturą 
oraz niezbędnym w dzisiejszych czasach nawodnieniem.

600-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu to idealny mo-
ment na kolejne spotkanie i nadrobienie czasu, który odebrała pandemia. 
Goście świetnie bawili się podczas „Jarmarku Łaskiego”, a także obej-
rzeli najważniejsze inwestycje, które zrealizowano ostatnio w gminie. 
Delegacja odwiedziła miejską oczyszczalnię ścieków, boisko lekkoatle-
tyczne, zrewitalizowaną kamienicę, Środowiskowy Dom Samopomocy 
i szkółkę róż „Roza Sobieszek” w Łopatkach. Relaksowano się w ogro-
dzie różanym na osiedlu „Przylesie” oraz w partnerskim „Afloparku”.

MJ

wIZyTA DElEgAcJI Z nIEMIEc
W dniach 3-6 czerwca Łask po raz kolejny gościł delegację 
z Niemiec z burmistrzem Jürgenem Meyerem na czele. Warto 
wspomnieć, że to już 23 lata odkąd gmina Łask nawiązała 
oficjalnie współpracę z niemiecką gminą Elbtalaue. Regularne 
wizyty stanowią doskonałą okazję do poznania walorów obu 
gmin, wymiany doświadczeń samorządowców i zacieśniania 
wzajemnych relacji.

Projekt jest już gotowy, a gmina Łask złożyła w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach programu  
„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”. 
Liczymy na jego pozytywne rozpatrzenie.

MJ
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„Jarmark” jest zawsze okazją do goszczenia wielu przyjaciół, tak 
było i w tym roku. Burmistrz Gabriel Szkudlarek na scenie w rynku po-
witał m.in.: posłów - Hannę Gil-Piątek, Agnieszkę Hanajczyk i Dariusza 
Jońskiego, a także starostę łaskiego Piotra Wołosza, wicestarostę Teresę 
Wesołowską, przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Dębkowskie-
go, komendanta powiatowego PSP w Łasku st. bryg. Piotra Rudeckie-
go, zastępcę komendanta powiatowego policji w Łasku insp. Roberta 
Krawczyka, gen. broni pil. w stanie spoczynku Jana Śliwkę, zastępcę 
dowódcy 32. BLT ppłk Krzysztofa Bienia, zastępcę komendanta Żan-
darmerii w Łasku por. Piotra Nagórnego, wójta gminy Buczek Bronisła-
wa Węglewskiego, wójta Sędziejowic Dariusza Cieślaka, radnych Rady 
Miejskiej w Łasku i radnych powiatu łaskiego, a także sołtysów. Byli 
też przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, przedsiębiorcy 
oraz szefowie jednostek podległych gminie Łask i powiatowi łaskiemu, 
m.in. prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski 
oraz Janina i Zbigniew Marciniakowie oraz Bogdan Papuga ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Łaskiej Róży. Gośćmi specjalnymi podczas świę-
ta grodu nad Grabią byli przybysze z zaprzyjaźnionej z Łaskiem gminy  

24. „JARMARK ŁASKI” PRZESZEDŁ DO HISTORII
Tegoroczny „Jarmark Łaski”, sztandarowa impreza w grodzie nad Grabią (4-5 czerwca) ruszyła w deszczu, ale po 
kilkudziesięciu minutach słońce okazało się łaskawe i potem już towarzyszyło niemal wszystkim wydarzeniom w centrum 
miasta, przyciągając tysiące mieszkańców i gości. W tych dniach Łask, jak na „Jarmark” przystało, zawojowali artyści 
występujący na kilku scenach, a także handlowcy i firmy oferujące swoje towary oraz usługi. A w tle tego wszystkiego - 
jubileuszowe akcenty związane z przypadającym w tym, roku 600-leciem uzyskania przez Łask praw miejskich.

W ramach 2. edycji Funduszu „Polski Ład” łaski samorząd 
otrzymał 16 649 950,00 zł dofinansowania na inwestycje drogowe 
oraz kompleksową modernizację oświetlania w gminie.

 ROzBuDOWA SiEci DRóG GMiNNych W GMiNiE ŁASK
Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Polnej, Wio-

sennej, Andersa w Łasku oraz drogi w Woli Łaskiej. Łącznie to ok.  
2,5 km dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową wodo-

PRAwIE 17 Mln ZŁ nA InwESTycJE w gMInIE ŁASK
ciągu oraz uzupełnieniem sieci kanalizacji sanitarnej, budową chodni-
ków oraz ścieżki rowerowej. Gmina jest w pełni przygotowana do ogło-
szenia przetargu, posiada kompletną dokumentację projektową i zgody 
środowiskowe.

Przewidywana wartość inwestycji: 10 421 000,00 zł. Kwota dofi-
nansowania to 95% wartości inwestycji, czyli 9 899 950 00 zł.

 KOMPlEKSOWA MODERNizAcJA 
SySTEMu OśWiETlENiA DROGOWEGO GMiNiE ŁASK
Inwestycja obejmuje zamianę oświetlenia starego, nieefektywne-

go, sodowego i rtęciowego w ilości prawie 3,5 tys. punktów świetlnych 
na nowoczesne energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z inteligent-
nym systemem sterowania. Ponadto zaplanowano rozbudowę oświetle-
nia o 115 latarni (łącznie) w miejscowości Łopatki, Orchów, Sięganów 
i Ostrów.

Dzięki tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia ener-
gii elektrycznej (z 1423 MWh/rok na ok 600 MWh/rok). Planowana 
oszczędność to aż 63%! Realizacja projektu to przede wszystkim po-
prawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, 
oszczędność ekonomiczna, osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie 
zmniejszenia emisji CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery. 

Przewidywana wartość inwestycji: 7 500 000,00 zł. Kwota dofi-
nansowania to 90% wartości inwestycji, czyli 6 750 000,00 zł.

LS, MJ

4 czerwca w Filii dla dzieci Biblioteki 
Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego 
odbyło się drugie spotkanie z cyklu 
Rodzinnych Warsztatów Kreatywnych 
przeprowadzonych w ramach obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich miastu 
Łask. Tym razem zajęcia nosiły nazwę 
„Serce Łasku”. 

Rozpoczęto je rodzinną rozgrywką łaskie-
go bingo, podczas której uczestnicy mogli po-

RODZInnE wARSZTATy KREATywnE
ćwiczyć refleks oraz sprawdzić swoją wiedzę 
o naszym mieście. W części kreatywnej, na 
przepięknie pachnących, sosnowych plastrach 
drewna powstały serca utworzone metodą 
„string art” Jest to sposób tworzenia obrazów 
przy użyciu kolorowych sznurków/włóczek, 
owijanych wokół wyznaczonych punktów. 
Dzieci w wielkim skupieniu, pod czujnym nad-
zorem opiekunów, wbijały młotkami gwoździ-
ki i wytyczały kontury swoich prac.

Ponieważ Łask nazywany jest miastem róż, 
nie mogło zabraknąć w pracach królowej kwia-
tów, tym razem wykonanej z kolorowego fil-
cu. Jak zawsze, podczas warsztatów atmosfera 
była fantastyczna, a efekty pracy przeszły naj-
śmielsze oczekiwania. Najważniejsza jednak 
była możliwość zorganizowania wspólnego 
spędzenia czasu dla dzieci i ich rodziców oraz 
dziadków. Jako miły dodatek do zajęć najmłod-
si uczestnicy dostali pamiątkowe upominki od 
gminy Łask. 

Milena zajączkowska
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ZDAnIEM buRMISTRZA

zADANiA GMiNy

Gmina jest zobowiązana do wyła-
pywania psów bezdomnych. O tym,  
że w gminie Łask obowiązek ten traktuje-
my bardzo poważnie, najlepiej świadczy 
fakt, że wiele razy spotykałem się z za-
rzutem, iż gmina Łask ponosi wysokie 
koszty hotelowania właśnie psów. Kosz-
ty te są wysokie bowiem nigdy żadnego 
zgłoszenia o wałęsającym się psie nie lek-
ceważyliśmy. Nie czekaliśmy z nadzieją, 
że może problem sam się rozwiąże, choć-
by przez przemieszczenie się zwierzęcia.

Ten straszny przypadek z Mikoła-
jówka rodzi pytanie: czy sfora psów 
była wcześniej zauważona? Na pytanie 
to odpowiedzi udzieliła pani Monika, 
żona sołtysa Kopyści: – Nawet nie chce 
myśleć o tym, co przeżywa pogryziona 
dziewczyna i jej rodzice. Sama okrop-
nie boję się psów. Gdybym wiedziała,  
że grasuje takie stado, to nie odpuściła-
bym mężowi. Musiałby się zająć tą spra-
wą. Ale wcześniej nikt o tych psach u nas 
we wsi nie słyszał. 

Pani Monika dowiedziała się o nich 
tuż przed tragedią. Przyszedł do niej są-
siad i powiedział, że kiedy był w lesie, 
nagle w jego kierunku zaczęło biec sta-
do psów. Przestraszony włączył piłę spa-
linową i stado uciekło. /.../Nie upłynęło 
kilkanaście minut, a przybiegła sąsiadka 
i powiedziała, że psy pogryzły kogoś przy 
drodze w Mikołajówku – dodaje. - Wte-
dy przez myśl nie przeszło mi, że doszło 
do takiej tragedii. („Dziennik Łódzki” 
z 3.06.2022 r., str. 17).

W toku wielokrotnych spotkań z po-
licją dowiedziałem się, że ktoś z gminy 
Łask był kilka razy karany mandatami 
za to, że jego groźne psy biegają w miej-
scach publicznych. Mandaty płaci, a psy 
nadal biegają. Policja sprawę skierowa-
ła do sądu. Inny przypadek – opowiada 
strażak – głęboka noc, oglądałem TV, 
zdrzemnąłem się, naraz hałas - widzę 
przez okno na drodze 3 duże psy. 

Proszę Państwa, do jakiej jeszcze 
tragedii musi dojść, aby niektórzy zro-
zumieli, że psy stanowią czasami wręcz 

26 maja 2022 roku miało miejsce wyjątkowo dramatyczne wydarzenie. W Mikołajówku (sołectwo 
Kopyść) 18-letnią Weronikę zaatakowała sfora psów, w wyniku czego dziewczyna doznała 
rozległych urazów ciała. Ten atak zwierząt jest trudny do zrozumienia i wytłumaczenia. świadczy 
jednak o skrajnej nieodpowiedzialności właścicieli groźnych psów. 2 przykłady niżej. 

straszne zagrożenie dla ludzi. I pamię-
tajmy o art. 431 kodeksu cywilnego sta-
nowiącym, że za szkody spowodowane 
przez zwierzę odpowiedzialność pono-
si właściciel. Trzeba podkreślić, iż rada 
gminy nie może nałożyć obowiązku czi-
powania psów, co wielokrotnie potwier-
dziły sądy swoimi orzeczeniami, powołu-
jąc się nawet na naruszenie kilku przepi-
sów Konstytucji.

Na koniec dziękuję panu Tobiaszowi 
Bocheńskiemu wojewodzie łódzkiemu 
i pani dyrektor Jolancie Kowalik-Gęsiak 
z Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego za osobiste włącze-
nie się w proponowane kierunki opieki 
nad Weroniką. Dziękuję także strażakom 
OSP pomagającym w złowieniu psów, 
w szczególności Zbyszkowi Sowale, któ-
ry kilka razy towarzyszył aktywnie pra-
cownikowi urzędu działającemu na rzecz 
usunięcia zagrożenia.

    
 „POlSKi ŁAD” PRzyJAzNy 

DlA ŁASKu 

30 maja br. zaprosił mnie na spo-
tkanie Maciej Łuczak - senator RP. 
W spotkaniu udział wzięli także po-
słowie: Marek Matuszewski, Piotr Po-
lak, Paweł Rychlik i Tadeusz Woźniak. 
Wręczono mi dwa symboliczne cze-
ki. Jeden na kwotę 9.899.950 złotych 
(tak, nie mylą się Państwo, to prawie  
10 mln) drugi na kwotę 6.750.000 zł.

Pierwsze zadanie to Rozbudowa sie-
ci dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną zlokalizowanych 
pomiędzy drogami wojewódzkimi 473 
i 783 w gminie Łask. Zadanie to przewi-
duje kompleksową przebudowę 2,5 km 
dróg (5 ulic) z budową kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej, wodociągu, chodników, 
ścieżek rowerowych w celu intensyfika-
cji rozwoju gospodarczo – społecznego, 
zwiększeniu atrakcyjności inwestycyj-
nej obszaru. Przewidywana wartość in-
westycji 10.421.000 zł. Trzeba podkre-
ślić, że umowę na dofinansowanie mo-
żemy podpisać choćby jutro, ponieważ 
wszystkie niezbędne dokumenty łącz-

nie z ostateczną decyzją – pozwolenie  
na budowę mamy.

Drugie zadanie to Kompleksowa mo-
dernizacja systemu oświetlenia drogowe-
go wraz z jego rozbudową w gminie Łask. 
Celem tego projektu jest poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy Łask po-
przez wymianę na oświetlenie typu LED 
3.466 punktów świetlnych i budowie  
115 szt. nowego oświetlenia ulicznego 
LED na terenie gminy w celu racjonaliza-
cji zużycia energii elektrycznej. Przewi-
dywana wartość inwestycji 7.500.000 zł.

Otrzymanie tego dofinansowania  
to dla mnie ogromna radość, dlatego 
gorąco dziękuję wszystkim, którzy do 
otrzymania dofinansowania przez gm. 
Łask się przyczynili. Proszę także pamię-
tać, że szybsze wykonanie z tak dużym 
dofinansowaniem wymienionych zadań 
to w konsekwencji szybsze wykonaniu 
pozostających „w kolejce” zadań następ-
nych. Warto także podkreślić iż wyko-
nanie drugiego zadania da nam rocznie 
w obecnych cenach 800.000 zł oszczęd-
ności na energii elektrycznej rocznie. 
Określając oszczędność procentowo  
to 63% oszczędności. Zaoszczędzone 
złotówki zasilą inne zadania.

    
JESzczE zDANiE 

O PRyMASiE JANiE ŁASKiM

28 maja odbyła się liczna pielgrzym-
ko – wycieczka łaskowian do Katedry 
Gnieźnieńskiej na grób prymasa Łaskie-
go. Prochy jego przeniesiono kilka lat 
temu w miejsce dla najbardziej zasłu-
żonych prymasów. Ale najważniejsze 
co chciałem Państwu przekazać to fakt,  
że na 2 płytach nagrobnych znajdujących 
się w tej Matce Katedr Polskich znajduje 
się bardzo widoczny, czytelny mimo wie-
ków Korab, herb Łaskich, a zarazem herb 
Łasku. Herbów innych miast nie dostrze-
głem. Co się tyczy płyt nagrobnych, Jan 
Łaski ufundował ich 6, 4 są w Gnieźnie,  
1 na Wawelu i 1 w Katedrze Włocławskiej.

13 czerwca 2022 r.        
Gabriel Szkudlarek
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24. „JARMARK ŁASKI” PRZESZEDŁ DO HISTORII
Elbtalaue z burmistrzem Jürgenem Meyerem 
i przewodniczącym Rady Udo Sperlingiem, 
a także burmistrzem gminy Göhrde Thomasem 
Stegemannem.

Oficjalnie rozpoczęcie „Jarmarku” obwie-
ścił wystrzał z armaty łaskiego Bractwa Strzel-
ców Kurkowych, a potem ogłoszenie wyników 
tradycyjnych strzelań, które wyłoniły aktual-
nego króla Krzysztofa Pruskiego, pierwsze-
go rycerza Mariana Janasa i drugiego rycerza 
Krzysztofa Kubiaka. Do tej tradycji nawiązy-
wały potem występy Grupy Teatralnej ŁDK 
„Canto Amici”, prezentującej dawne tańce 
i ubiory.

Następnie scenę w centrum miasta zawo-
jowały dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół 
w mieście i gminie, a także ŁDK i jego filii 
w Kolumnie.

Goście i przybysze udali się do wyremon-
towanej kamieniczki w rynku, która już wkrót-
ce stanie się siedzibą instytucji i organizacji 
społeczno-kulturalnych Łasku. Z podziwem 
oglądano zrekonstruowane wnętrza i detale, co 
przybliżała także specjalna wystawa zorgani-
zowana w jednym z pomieszczeń.

Ponieważ już w sobotnie południe aura 
okazała się łaskawsza, tłoczno zrobiło się nie 
tylko w rejonie głównej sceny, gdzie wystę-
powali artyści (m.in. „Sorry Boys”, „Król”), 
ale i na ul. Żeromskiego, na której ustawio-
no ponad 100 stoisk handlowych i promocyj-
nych. Interesujące było szczególnie stoisko 
Politechniki Warszawskiej przypominające 
postać Mieczysława Wolfkego i jego wyna-
lazków, a także miłośników róży i łaskich 
diabetyków. Tego dnia czekał na mieszkań-
ców także turniej rycerski, a wieczór roz-
świetlił teatr ognia. 

Drugi dzień „Jarmarku” był już cały ską-
pany w słońcu. Niedzielę rozpoczął emocjo-
nujący turniej sołectw. Także w duchu folklo-
ru utrzymany był koncert „Na ludową nutę”. 
Później  były już tradycyjne występy gwiazd 
polskiej sceny publicznej. Przed publicznością 
wystąpili „Crimson Lips”, Natalia Przybysz 
i Monika Brodka. Po dwóch latach przerwy 
od dużych imprez, którą spowodowała pande-
mia łaskowianom brakowo spotkań i przede 
wszystkim dobrej zabawy, 24. „Jarmark Łaski” 
dał to z nawiązką. 

SESJE – podczas nadzwyczajnej uro-
czystej sesji Rady Miejskiej Łasku w dniu  
20 czerwca br. radni ustanowili Matkę Boską 
Łaską patronką miasta i gminy. Dwa dni póź-
niej odbyła się sesja absolutoryjna, podczas któ-
rej radni jednomyślnie udzielili wotum zaufa-
nia burmistrzowi. Uznano, że miniony rok był 
bardzo trudny, m.in. z powodu pandemii koro-
nawirusa, a jednak udało się wykonać wiele in-
westycji i pomyślnie zrealizować budżet. Radni 
zatwierdzili nazwę dla skweru przy pomniku 
„Iskry”- będzie nosił imię prof. Mieczysława 
Wolfkego, zaś ciąg pieszy przy Komendzie Po-
wiatowej Policji nazwano Aleją 600-lecia.

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu  
15 czerwca br. zarówno starosta, jak i Zarząd Po-
wiatu, po dyskusji nad raportem powiatu za mi-
niony rok, otrzymali absolutorium za 2021 rok. 

KOMENDA POWiATOWA PSP - od  
1 czerwca zastępcą komendanta powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Łasku jest  
bryg. Marcin Dulas.

MARzENiN – komisja konkursowa wy-
łoniła kandydata na stanowisko dyrektora  
Zespołu Szkół w tej miejscowości – został nim 
Krzysztof Jaworski.

zREWiTAlizOWANA kamieniczka 
w rynku ma nowego, pierwszego lokatora – 
wprowadziła się do niej Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina rzeki Grabi”.

MODElARzE REDuKcyJNi ŁASK 
troszczący się od kilku lat o pomnikową „Iskrę” 
na cokole przy wjeździe do grodu nad Grabią, 
zajęli się renowacją MiG-21 PFM stojącego 
przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Odwiedził 
ich dawny dowódca 10. Pułku Lotnictwa My-
śliwskiego Janusz Kowalski. Była okazja do 
wspomnień o Łasku…

POGRyziONA dotkliwie przez watahę 
zdziczałych psów Weronika, uczennica Zespo-
łu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli, mieszkanka 
jednej z podłaskich miejscowości, poddawana 
jest skomplikowanemu leczeniu. Jej rówieśni-
cy i nauczyciele z ZS nr 1 pomagają zbierać 
pieniądze w internecie na leczenie i rehabilita-
cję Weroniki.

BOciANy – z powodu kłopotów tech-
nicznych nie można w tym roku podpatrywać 
życia rodzinnego łaskich bocianów. A mo-
gło być jeszcze gorzej, bo zanosiło się na to,  
że nie pojawią się w Łasku. Na szczęście 
z opóźnieniem przyleciały i zasiedliły gniaz-
do. Nie wiemy tylko, czy jest to znana już para: 
Magda i Wojtek…

319 TON – tyle odpadów wielkogabaryto-
wych przyniosła zbiórka w gminie Łask (5-31 
maja br.). Przypominamy, że cały rok działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) zlokalizowany w Łasku przy 
ul. Lutomierskiej 2.

TO JuŻ lATO – zakończyła się nauka 
w szkołach i rozpoczęły upragnione wakacje. 
Mieszkańcy ziemi łaskiej korzystają też z upra-
gnionych urlopów – na razie bez pandemicz-
nych ograniczeń.

AURA – choć lubimy narzekać na pogo-
dę, ta czerwcowa nie była wcale zła, bo, co 
najważniejsze, przyniosła nam sporo opadów 
deszczu i było ciepło. W końcówce drugiej 
dekady i na początku trzeciej odnotowaliśmy 
prawdziwe afrykańskie upały. Niestety, jak to 
już bywa od lat, nie brak takich zjawisk pogo-
dowych jak silne burze i potężne wiatry.

Miło nam poinformować, że Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego w ramach naboru „So-
łectwo na plus” przyznał wysoką ocenę mery-
toryczną zgłoszeniom przygotowanym przez 
sołectwa: Wola Bałucka - na doposażenie 
kuchni w świetlicy wiejskiej i zagospodaro-
wanie terenu wokół i Wola Stryjewska - na 
utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrz-
nej. Wymienione sołectwa znalazły się na li-
ście rankingowej.

Natomiast zgłoszenie sołectwa Remiszew 
na zadanie pod nazwą „Ogród pod lasem przy 

bęDą DOTAcJE DlA SOŁEcTw

Świetlicy Wiejskiej w Remiszewie” zostało 
umieszczone na liście rezerwowej. 

Gmina Łask została zaproszona do złoże-
nia wniosków o przyznanie dotacji w maksy-
malnej wysokości 12 000,00 zł na realizację 
zadań opisanych w zgłoszeniach przez wymie-
nione sołectwa, co uczyniła i czeka na podpi-
sanie umowy.

 W dniu 27 maja br. łascy emeryci wyje-
chali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzili 
Zamek Królewski, Krakowskie Przedmieście, 
Łazienki Królewskie i Stare Powązki. Dla nie-
których był to pierwszy taki wypad do stolicy, 
do tego bardzo udany.

Pogoda w tym dniu w miarę dopisa-
ła, pomimo lekkiego przedpołudniowego 
deszczu.

W wyjeździe udział wzięło 50 osób, oprócz 
zwiedzania ważna była też kulturalna integra-
cja łaskich seniorów.

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca związku

ŁAScy SEnIORZy w STOlIcy I nA MAJówcE
zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego związku Emerytów, Rencistów i inwalidów 
w Łasku w dniu 17 maja br. zorganizował spotkanie integracyjne dla członków związku 
w centrum Sportu i Rekreacji pn. „Majówka 2022”. impreza ta zainaugurowała letni 
sezon grillowania na powietrzu i wspólnych członkowskich spotkań. Bawiono się przy 
muzyce do późnych godzin nocnych.
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Po dwóch latach przerwy powraca Festiwal Róż. Tegoroczna 
8. Edycja (2-3 lipca) jest wyjątkowa. W tym roku świętujemy 
600-lecie nadania praw miejskich Łaskowi. Stowarzyszenie 
Miłośników Łaskiej Róży, które jest współorganizatorem 
festiwalu, pragnie dostarczyć mieszkańcom wielu atrakcji 
i ciekawych przeżyć związanych z łaską różą. 

Głównym akcentem tegorocznego festiwalu będzie niezwykła ce-
remonia – Chrzest Róży – nadanie imienia nowej odmianie róży, któ-
ra powstała w gospodarstwie rodziny Sobieszków. Oboje szkółkarze są 
członkami naszego Stowarzyszenia. Hodowcą róży jest ich syn Mateusz 
Sobieszek.

W wyniku konkursu, który został rozpisany przez Urząd Miejski, 
wybrano imię dla tej niezwykłej odmiany, podkreślając wielowiekową 
tradycję i rolę kobiet w budowaniu tożsamości regionu. Głosami inter-
nautów otrzymała imię „DAMA ŁASKU”. Oprawę muzyczną tego wy-
darzenia zapewni nam Big Band Fabryka Wełny z Pabianic. 

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane dla promocji róży, która 
od wielu lat pozostaje silną marką regionu. Festiwal był i jest okazją 
zarówno dla producentów, jak i wszystkich miłośników tych pięknych 
kwiatów, do zapoznania się z zasadami pielęgnacji i ekologicznej uprawy 
róż, poznania nowych odmian oraz wymiany doświadczeń, podczas pre-
zentacji i specjalistycznych wykładów, na które serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do ŁDK. Jak zwykle w siedzibie Domu 
Kultury odbędzie się wystawa róż dla profesjonalistów i amatorów za-
kończona konkursem dla publiczności na najpiękniejszą różę wystawy. 
Szczególnie serdecznie zapraszamy działkowców i właścicieli przydo-
mowych ogrodów do tworzenia własnych kompozycji różanych i dostar-
czenie ich na wystawę 2 lipca do godz. 8.00. Jak co roku nasze profe-
sjonalne jury dokona oceny i wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe (przerwane pandemią) 
i obecne działania przełożą się na ponowne zainteresowanie łaską różą 

wOKóŁ RóżAnEgO śwIęTA
i jej nowymi odmianami. Temu będą służyły stoiska różane, kącik porad 
różanych oraz 3 wycieczki do szkółki róż w gospodarstwie M. Sobieszka 
– połączone z pokazem produkcji róż.

Drugiego dnia festiwal przeniesie nas na pl. 11 Listopada, gdzie bę-
dzie festyn rodzinny, a łaski rynek wypełni się stoiskami producentów 
róż. Na scenie oprócz ceremonii chrztu róży odbędą się występy arty-
styczne, koncerty, pokaz tańca argentyńskiego. Będzie też strefa zabaw 
dla dzieci, a dla wszystkich małych i dorosłych parada bryczek i koni 
oraz występy zespołów muzycznych. Na szczególną uwagę zasługuje 
widowiskowa parada bryczek konnych, która jak zwykle przejedzie uli-
cami Łasku. 

Z festiwalem nierozerwalnie związane są imprezy towarzyszące: 
Konkurs poetycki „Róża w haiku” zorganizowany przez Bibliotekę 
Publiczną oraz konkurs na najpiękniejszy ogród różany rozpisany 
przez gospodarzy miasta, a także warsztaty florystyczne w pierwszym 
dniu festiwalu na zapleczu Łaskiego Domu Kultury.

Mieszkańców Łasku i okolic zapraszamy do odwiedzin pięknego ogro-
du różanego na osiedlu „Przylesie”, gdzie możemy podziwiać kilkadziesiąt 
odmian róż, ciekawie wkomponowanych w architekturę ogrodową. 

Łaska róża cieszy się dużą sławą i zawędrowała także do Pabianic 
do „Afloparku”. Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży wzięło tam 
udział w realizacji projektu nasadzeń różanych (w ilości 8 tys. róż w 400 
odmianach). Zachęcamy do zwiedzenia „Afloparku”, do podziwiania ła-
skiej róży w otoczeniu kolekcji bylin. Tu także znajdzie miejsce DAMA 
ŁASKU, która od momentu chrztu pojawi się w naszych łaskich i pabia-
nickich ogrodach. 

Motywem tegorocznego jubileuszu niech będzie hasło: „600 róż na 
600-lecie”. Zróbmy to wspólnymi siłami, niech każda rodzina posadzi 
choć jedną różę w swoim ogrodzie, a nasz Łask rozkwitnie kolorami kró-
lowej kwiatów. 

Janina Kielanowicz-Marciniak
prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży 

3.07.2022 r. (niedziela) 
- plac 11 listopada (impreza plenerowa)

11.00 - 22.30 Piknik Rodzinny - scena
11.00 Otwarcie 8. Festiwalu Róż
11.30 Koncert Orkiestry Dętej Łaskiego Domu Kultury 
12.00 Chrzest Róży 
12.30 Koncert Big Band Fabryka Wełny
13.30 Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
14.30 Spektakl teatralny dla dzieci 
16.00 Pokaz Tanga 
18.00 Koncert Szulerzy
20.30 Koncert Kraków Street Band
 
iMPREzy TOWARzySzĄcE:
Wystawa i sprzedaż róż, pielęgnacja i ochrona róż – porady
13.00 Parada bryczek konnych ulicami Łasku
13.40 Prezentacja bryczek i koni
14.30-16.30 Wycieczki na pola różane
15.00-17.30 Gry i zabawy dla dzieci na płycie rynku

Program 8. Festiwalu Róż w Łasku
2.07.2022 r. (sobota) 

- Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11

11.00-14.00 Konferencja 8. Festiwalu Róż w Łasku pt. „Łatwość 
upraw nowych odmian róż”
11.00 Otwarcie konferencji
11.15 Prelekcja „Tendencje w uprawie róż w ogrodach i na terenach 
zieleni” dr hab. inż. Marta Monder
11.45 Przerwa kawowa
12.45 Prelekcja „Nowości odmianowe róż ogrodowych prezentowane 
na targach IPM Essen 2020” dr hab. inż. Dariusz Sochacki
13.15 Recital fortepianowy w wykonaniu Łukasza Różyło
 
iMPREzy TOWARzySzĄcE:
Wystawa 100 odmian róż
Warsztaty florystyczne na zewnątrz
Konkurs dla profesjonalistów o puchar przechodni Złotą Różę  
z Łasku
Konkurs dla amatorów o Złotą Różę
Sprzedaż róż dla mieszkańców



12,6 Mln ZŁ Z „POlSKIEgO ŁADu” 
DlA POwIATu ŁASKIEgO
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Powiat łaski w ramach wspomnianego programu otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 12 606 120,00 zł. Środki te umożliwią realizację 
zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E – ul. Kilińskiego 
w miejscowości Łask” oraz „Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja 
odcinków dróg powiatowych nr 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 
2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E”.

Pierwsze z wymienionych zadań obejmuje przebudowę drogi powia-
towej – ul. Kilińskiego w Łasku, która polegać będzie na wykonaniu 
nowej nawierzchni jezdni o szerokości ok. 5,50 - 6,0 m na długości ok. 
1300 m wraz z wykonaniem chodnika/ścieżki rowerowej na długości ok. 
1300 m. Ponadto zostanie wykonany nowy system odwodnienia – kana-
lizacja deszczowa. Przebudowa ul. Kilińskiego, która jest jedyną drogą 
prowadzącą do skateparku z oczyszczalni ścieków w Łasku, znacznie 
poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu, a zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży. Przebudowa ulicy wpłynie na zwiększenie liczby osób korzy-
stających ze skateparku oraz podniesie atrakcyjność terenów zlokalizo-
wanych bezpośrednio w jej sąsiedztwie dla potencjalnych mieszkańców 
i przedsiębiorców. Otrzymane dofinansowanie z Programu Inwestycji 
Strategicznych to 6 935 000,00 zł. 

W dniu 30 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się konferencja 
prasowa, na której senator RP Maciej Łuczak wraz posłami na Sejm RP: Piotrem Polakiem, Markiem 
Matuszewskim, Pawłem Rychlikiem i Tadeuszem Woźniakiem ogłosili wyniki drugiego naboru  
w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program inwestycji Strategicznych.

OTwORZOnO DROgę PRuSZKów – MARZEnIn
W dniu 2 czerwca br. uroczyście otwarto przebudowaną 
drogę powiatową Pruszków-Marzenin. Przecięcia wstęgi 
dokonali: wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, senator 
Maciej Łuczak, poseł na Sejm Viii Kadencji Krzysztof 
ciebieda oraz przedstawiciele władz powiatu łaskiego: 
starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa 
Wesołowska, etatowy członek zarządu Powiatu Łaskiego 
Robert Szczepaniak, członek zarządu Barbara Potasiak, 
przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz 
Dębkowski, radny Rady Powiatu Łaskiego Marek Jan 
Krawczyk, wójt gminy Sędziejowice Dariusz cieślak, 
przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Jarosław 
Bartczak, prezes zarządu firmy „Włodan” Andrzej 
Włodarczyk oraz inspektor nadzoru Joanna Młynarska.

Drugie zadanie obejmuje remonty poszczególnych odcinków dróg 
powiatowych w powiecie łaskim: 

- DP4911E – odcinek o długości ok. 900 m
- DP2308E – odcinek o długości ok. 750 m
- DP2303E – odcinek o długości ok. 803 m
- DP4915E – odcinek o długości ok. 580 m
- DP1907E – odcinek o długości ok. 600 m
- DP2301E – odcinek o długości ok. 800 m
- DP2315E – odcinek o długości ok. 240 m
- DP2316E – odcinek o długości ok. 290 m
- DP2324E – odcinek o długości ok. 130 m
- DP2334E – odcinek o długości ok. 490 m
- DP4912E – odcinek o długości ok. 260 m
- DP2330E – odcinek o długości ok. 460 m.
Remont dróg obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni, po-

boczy, chodników, parkingów oraz odmulenia fragmentów rowów. Wy-
konanie modernizacji odcinków dróg powiatowych znacznie poprawi 
bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonane drogi połączą wcześniej 
wyremontowane odcinki arterii powiatowych, tworząc tzw. siatkę wyre-
montowanych dróg powiatu. Ponadto po wykonaniu modernizacji dróg 
tereny zlokalizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie ww. odcinków 
staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców i poten-
cjalnych inwestorów. Otrzymane dofinansowanie z Programu Inwestycji 
Strategicznych to 5 671 120,00 zł.
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W dniu 2 czerwca br. powiat łaski podpisał umowę ze spółką 
„Włodan” w Porszewicach na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki”.

Inwestycja prowadzona będzie w formule zaprojektuj i wybuduj:
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi 
decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót bu-
dowlanych dla przedmiotowego zadania
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą dokumen-
tację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub 
zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego.

Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi  
ok. 1 384 m. Wartość ww. zadania wyniesie 6 700 777,70 zł. Inwestycja 
zostanie zakończona do 30 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że powiat łaski otrzymał dofinansowanie 
na realizację wspomnianego zadnia wysokości 4 655 000,00 zł, w ra-
mach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

PRZEbuDOwA DROgI w PATOKAcH

Przebudowany odcinek drogi przebiega 
przez miejscowość Wola Marzeńska i Prusz-
ków, a także stanowi główną i najważniejszą 
ulicę w tej części gminy Sędziejowice. Takie 
jej usytuowanie powoduje, że skupia ona cały 
lokalny ruch z dróg gminnych wewnętrznych 
oraz umożliwia mieszkańcom w łatwy i szybki 
sposób dotrzeć do dróg wojewódzkich czy dro-
gi ekspresowej.

Zakres inwestycji obejmował:
-  przebudowę drogi powiatowej
-   rozbiórkę istniejących i budowę nowych od-

cinków chodników
-  rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów 

w ciągu drogi powiatowej
- rozbiórkę istniejących i budowę dojść do furtek

- przebudowę skrzyżowań
- budowę ronda
-  wyposażenie techniczne drogi - budowę przykanalików kanalizacji 

deszczowej
-  zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury 

osłonowe)
- budowę kanału technologicznego
- wykonanie robót ziemnych

-  wyrównanie i wyprofilowanie terenu
-  wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów
-   wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pio 

nowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 4 000 000 zł. Powiat 

otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
2021 r. na realizację zadania w wysokości 653 807,65 zł oraz z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000 zł.
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Gmina Buczek dołoży do każdego grantu po 2 000 zł. Bardzo cie-
szymy się z otrzymanego dofinansowania, gdyż realizacja każdego 
grantu jest okazją do spotkań mieszkańców poszczególnych sołectw do 
jego integracji, a tym samym do powstawania i tworzenia nowych po-
mysłów na urozmaicenie i wzbogacenie życia w tych miejscowościach. 
Wiele tych środków pozostanie w sołectwach w postaci różnego ro-
dzaju sprzętu, np. traktor do koszenia trawy, przenośne namioty, meble 
kuchenne, kostka brukowa, brama wjazdowa itd. Być może sprzęt ten 
posłuży do realizacji następnych projektów czego serdecznie życzymy.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Buczku i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Buczku włączyły się w ogólnopolskie ob-
chody Roku Marii Konopnickiej. Podczas lek-
cji uczniowie poznawali życie i twórczość tej 
wybitnej poetki i jednocześnie patronki bucz-
kowskiej szkoły. Wszyscy byli zaproszeni do 
wzięcia udziału w konkursach. Maria Ko-
nopnicka – patronka naszej szkoły - to kon-
kurs dla uczniów klas I-III i IV-VI; należało 
wykonać portret poetki. Zwycięzcami zostali 
w kategorii klas I-III: Laura Lewska, Nikola 
Lewandowska i Jakub Krzyżański, natomiast 
w kategorii klas IV-VI uhonorowano: Maję 
Sysio, Maję Ignaczak i Amelię Krajdę.

ObcHODy ROKu MARII KOnOPnIcKIEJ
23 maja 2022 roku przypadła 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii, realistkę, twórczynię „Roty”. Doceniając 
jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej.

Dzieci z klas 0-III prezentowały wybrane 
wiersze patronki podczas konkursu recytator-
skiego „Spotkanie z Panią Marią Konopnic-
ką”. Przyznano aż 31 nagród książkowych 
za zajęcie 9 pierwszych miejsc, 7 – drugich  
i 15 – trzecich.

Uczniowie klas I-IV wykonywali 
prace plastyczne do wybranego utworu  
Marii Konopnickiej. Za różnorodność 
wykorzystanych technik plastycznych 
oraz walory estetyczne i interpreta-
cję utworów Jury nagrodziło: Zuzannę 
Sztankę, Milenę Sztankę, Polę Młynar-
czyk, Wiktorię Walczak, Klarę Grabar-
czyk i Amelię Ratecką.

gRAnTy SOŁEcKIE w gMInIE bucZEK
Władze gminy Buczek, jak i lokalne społeczności dziękują zarządowi Województwa 
Łódzkiego za przyznanie 5 sołectwom, tj. Brodnia, Bachorzyn, Kowalew, luciejów, 
czestków, po 12 tys. zł w ramach: „Granty Sołeckie 2022-Sołectwo na plus”.

Do konkursu literackiego „Twórczość 
Marii Konopnickiej oczami czytelników” 
mogli przystąpić uczniowie klas V-VIII. 
Powstało ponad 30 pięknych listów do na-
szej patronki, w których autorzy dziękowali  
za twórczość i interpretowali wybrany 
utwór. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 
Laura Mikołajewska, Kinga Mizera, Pola 
Filarczyk, Aleksander Filarczyk, Jarosław 
Jarosławski, Kinga Szadkowska, Maja  
Młynarczyk, Antoni Liwiński, Kacper 
Gwis, Zuzanna Sobala i Hubert Tyc.

9 czerwca br. dokonano podsumowania 
wszystkich działań dotyczących życia i twór-
czości Marii Konopnickiej. Wszyscy zebra-
ni uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Buczku wspólnie odśpie-
wali „Rotę”, wysłuchali prelekcji na temat 
patronki oraz wysłuchali recytacji wybranych 
wierszy przygotowanych przez uczniów klas 
IV-VII. Laureatom konkursów wręczono na-
grody, wyróżnienia i dyplomy ufundowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczku 
i Szkołę Podstawową w Buczku. Większość 
wyróżnionych dzieci będzie uczestniczy-
ła w wycieczce do Bronowa, gdzie znajduje  
się Muzeum Marii Konopnickiej. Zwiedzą też 
zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w pobli-
skim Uniejowie.

Obchody Roku Marii Konopnickiej były 
okazją do przypomnienia dzieciom i dorosłym 
twórczości tej poetki, twórczości ciągle aktu-
alnej.
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W hali sportowej powstało dmuchane królestwo rozrywki – zamki, 
zjeżdżalnie, tory przeszkód, ścianka wspinaczkowa, basen z kuleczkami. 
Na uczestników festynu czekał również pyszny poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców - były kiełbaski z grilla, szwedzki bufet z pyszny-
mi ciastami i owocami, napoje oraz wata cukrowa. Można było również 
podziwiać wystawę prac dzieci wykonanych na konkurs „Moje drzewo 
genealogiczne”. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy 
i nagrody. 

Przedszkolaków odwiedzili również dzielni rycerze - strażacy z OSP 
w Buczku i Maleni. Ich wizyta była elementem realizacji programu 

FESTyn RODZInny w KRAInIE ZAbAwy
28 maja za sprawą Festynu Rodzinnego Gminne Przedszkole w Buczku zmieniło się w krainę zabawy. W tym dniu 
hol przedszkola stał się wiosenną łąką, na której rozbrzmiewała muzyka, a pracowite pszczółki (przedszkolne ciocie) 
produkowały dla dzieci balonowe kwiatki i wykonywały brokatowe tatuaże. Nie zabrakło oczywiście muzyki i tańca.

Ostatnie dni maja upłynęły w Gminnym Przedszkolu w Buczku 
pod znakiem uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Wszystkie 
grupy przygotowały dla swoich rodziców piękne wyjątkowe 
występy, by wyrazić podziękowanie i wdzięczność za rodzicielską 
miłość, troskę i opiekę. 

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły i grały na in-
strumentach. Uczucia dzieci znalazły swój wyraz w ofiarowanych rodzi-
com upominkach, podziękowaniach, najlepszych życzeniach, a przede 

MAMO, TATO bARDZO KOcHAMy wAS!

„Bezpieczny i świadomy Przedszkolak”, którego główny cel to zapo-
znanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez zabawę i bezpośredni 
kontakt ze służbami mundurowymi. Ważnym punktem pikniku była lo-
teria fantowa na rzecz Julki - siostry jednego z przedszkolaków. Loteria 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Połączenie zabawy z pomaganiem 
innym okazało się strzałem w dziesiątkę. 

Choć tego dnia pogoda nie rozpieszczała uczestników festynu, do-
starczył on przedszkolnym rodzinom wiele radości, dobrej zabawy i nie-
zapomnianych przeżyć. Do zobaczenia za rok!

wszystkim gorących uściskach i rodzinnej radości. Rodzice w ogrom-
nym skupieniu i wzruszeniu słuchali życzeń i podziwiali programy  
artystyczne w wykonaniu swoich pociech. Niejedna łezka pojawiła się 
w rodzicielskim oku.

Wszystkim Mamom i Tatusiom jeszcze raz składamy najserdeczniej-
sze życzenia niegasnącej miłości, cierpliwości i wielu pięknych chwil 
spędzonych z dziećmi. 

Dwa najpiękniejsze słowa świata
We wszystkich językach to Mama i Tata.
Wypowiadane przez wszystkich ludzi,
Czy to są mali, czy to są duzi.
Mamusia, mamunia, mamcia czasami,
Tatuś, tatulek, tatko kochany.
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W gminie Buczek rozpoczął się nie tylko sezon truskawkowy,  
ale można powiedzieć - sezon przetargów na inwestycje również.

Został rozstrzygnięty przetarg na ul. Brojsce w Buczku i w dniu  
8 czerwca podpisano umowę na remont z firmą „Włodan”, która wy-
grała przetarg za 430 tys. zł za odcinek 965 m. Zakończenie remontu 
przewidziane jest na koniec czerwca. Pozostała część ulicy do Woli Ba-
chorskiej (ok. 750 m) zostanie wyremontowana po uzgodnieniu i wy-
kupie gruntów koniecznych do położenia nowej nakładki.

Przetarg na „Budowę ścieżki przyrodniczej z elementami małej ar-
chitektury oraz zagospodarowaniem terenu w parku w Buczku” został 
rozstrzygnięty i przedsięwzięcie będzie wykonane w ciągu 100 dni za 
kwotę 579.000 zł.

Kolejny przetarg i najbardziej kosztowny to „Budowa nowej stacji 
uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Czestkowie B wraz z wyposażeniem, przepompowni ściekowych 
w monitoring”, realizowana w ramach „Polskiego Ładu”. Przewidy-
wany okres wykonania tej inwestycji to 35 miesięcy. Dofinansowanie 
z „Polskiego Ładu” to kwota 5.700.000 zł. W przetargu udział wzięła 
jedna firma, której oferta opiewała na kwotę 11 mln zł. Z uwagi na stra-
tegiczne znaczenie tej inwestycji, tj. zabezpieczenie dostatecznej ilo-
ści wody w każdych warunkach, Rada Gminy na posiedzeniu w dniu  
7 czerwca br. podjęła decyzję o dołożeniu brakujących 6 mln zł 
z nadwyżki budżetowej (8,5 mln zł), a tym samym uchroniliśmy się  
od kredytu.

2022 r. jest rokiem, w którym kończy się umowa na odbiór odpa-
dów komunalnych, dlatego kolejny przetarg dotyczy zbiórki odpadów. 
Do przetargu przystąpiły dwie firmy.

Firmą z najniższą ofertą jest dotychczasowa - „STRACH”, która 
wyceniła swoją usługę na 2.600.000 zł. Decyzją rady i wójta opłata za 
śmieci pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 25 zł od osoby bez 
kompostownika, a 23 zł z kompostownikiem. W dalszym ciągu będzie-
my dokładać do śmieci, wody i kanalizacji i na tym skorzysta każdy 
mieszkaniec naszej gminy.

PRZETARgI w gMInIE bucZEK

W trosce o zdrowie mieszkańców zakupiono system ergospiromie-
rzy z bieżnią i aparatem EKG kardiomonitor, defibrylator AED do ba-
dań kardiologicznych, bo tylko tak możemy pomóc mieszkańcom, aby 
wcześnie wykryte choroby kardiologiczne mogły być leczone.

Unieważnono przetarg z „Polskiego Ładu” na rozbudowę boiska, 
na którą mieliśmy zaplanowane 3.300.000 zł, a jedyna oferta, która 
wpłynęła, opiewała na kwotę 6.260.000 zł. W tym przypadku samorząd 
nie dokłada z budżetu, a ogłasza nowy przetarg.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na siłownię wewnętrzną 
przy stadionie „ORKAN” w wysokości 380 tys. zł. Aktualnie wniosek 
przechodzi ocenę formalną i merytoryczną w MSiT.

Miło mi poinformować również, że w dniu 7 czerwca br. Rada Gmi-
ny po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Gminy 
Buczek za 2021 rok udzieliła jednogłośnie absolutorium dla wójta gmi-
ny Buczek za rok 2021.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek
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Koncerty na głównej scenie rozpoczęła w sobotę, 5 czerwca, o go-
dzinie 19 grupa „Sorry Boys”. Zespół ma na koncie cztery płyty. Ostatnia 
z nich to „Miłość” z której pochodzą tak znakomite i popularne utwory 
jak „Jesteś pragnieniem” czy „Absolutnie, absolutnie”. Oczywiście obie 
zespół wykonał w trakcie koncertu. „Sorry Boys” wyróżnia się potężnym 
brzmieniem, natomiast nad wszystkim góruje wyjątkowy głos wokalist-
ki, Beli Komoszyńskiej. Dodatkowym smaczkiem koncertu był wykona-
ny w trakcie bisów utwór „Depeche Mode”. Został wykonany w hołdzie 
niedawno zmarłemu członkowi zespołu, Andrew Fletcherowi.

Tak się składa, że w tym roku obchodzimy 600-lecie Łasku. W 1422 r.  
Jan Łaski otrzymał od króla Władysława Jagiełły prawa miejskie.  
4 czerwca o godzinie 21 scenę we władanie objął inny Król. Artysta z ze-
społem jest w trakcie wiosennej trasy „Dziękuję”, taką nazwę nosi jego 
ostatnia płyta. Król oczywiście wykonywał utwory z tego albumu, nato-
miast sięgał też po znakomite kawałki z wcześniejszego okresu kariery, 
takie jak „Te smaki i zapachy” czy „Powoli”. Koncert odbywał się w at-
mosferze niewymuszonej, inteligentnej zabawy, której elementem było 
lekko surrealistyczne i abstrakcyjne poczucie humoru (oraz znakomita 
konferansjerka) artysty. 

Jarmarkowa niedziela muzycznie należała do pań. Wokalistek i arty-
stek, o których spokojnie można powiedzieć, że należą do muzycznej eli-
ty. Zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym. Dopisała 
pogoda, dopisała również publiczność.

Jako pierwsza o godzinie 19 zaprezentowała się Natalia Przybysz. 
Obecnie artystka jest w trakcie promocji swojej najnowszej, tegorocznej 
płyty „Zaczynam się od miłości”. Muzyka tam zawarta powstała w dużej 
mierze do tekstów Kory. Natalia Przybysz głównie wykonywała utwory 
z tego właśnie albumu, dodając do tego kilka kawałków „Maanamu”, 
które w jej wykonaniu nabrały jeszcze dodatkowej mocy. Takie „Stoję, 
stoję, czuję się świetnie” czy „Krakowski spleen” wzbudziły entuzjazm 

24. „JARMARK ŁASKI” – cyKl KOncERTów „wnIEbOgŁOSy”   
„Jarmark Łaski” to wiele przenikających się wzajemnie aktywności. Nie inaczej było w tym roku. cykl koncertów „WNieboGłosy”, 
które odbyły się na głównej scenie „Jarmarku” przy ul. zielonej, pomyślany był jako skąpane w różnorodności wydarzenie muzyczne 
gwarantujące najwyższą jakość. Organizatorzy chcieli zaprezentować gustowne brzmienia i hipnotyzującą, energetyczną, koncertową 
mieszankę. Po wysokiej frekwencji i głosach publiczności można przypuszczać, że ten pomysł się udał.

publiczności. Nie zabrakło oczywiście też takich utworów jak „Zew”, 
czy pięknej, melancholijnej „Mamy”, która otwiera płytę „Zaczynam się 
od miłości”. Cały koncert odbywał się w niespiesznej, leniwej, skąpanej 
w słońcu aurze, trochę takiej jak choćby z utworu „Niedziela”, który też 
znajduje się na tej najnowszej (i przy okazji znakomitej) płycie.

Na zakończenie wydarzenia „WNieboGłosy”, które odbywało się 
w ramach „Jarmarku”, wystąpiła obecnie jedna z najlepszych artystek 
jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Łącząca potencjał artystyczny 
z naprawdę dużą popularnością. Łask odwiedziła…Brodka! Jej koncert 
był prawdziwym wydarzeniem łączącym znakomitą muzykę z niesamo-
witą oprawą sceniczną (oświetleniem, scenografią). Było widać dbałość 
o każdy detal i szczegół. Całość dopełniała będąca w znakomitej formie 
główna aktorka widowiska. Brodka i jej zespół dali taki performance, 
który publiczność na długo zapamięta. Nie obyło się bez punkowych po-
zdrowień do jednego z wiernych i głośno krzyczących widzów. W pew-
nym momencie na scenie pojawiła się dziewczyna, która wykonała dziki 
taniec. Myślę, że to spotkanie na scenie z Brodką zapamięta do końca 
życia. Można powiedzieć, że jej koncert był taki jak jeden z jej utwo-
rów (zresztą wykonany tego wieczoru przez Brodkę). Chodzi o kawałek 
„W pięciu smakach”. Tak, ten koncert miał wiele wybornych smaków 
i smaczków.

Trzeba dodać, że w czasie „Jarmarku Łaskiego” na drugiej scenie 
w rynku zaprezentowali się młodzi, ale bardzo obiecujący artyści. W so-
botę wystąpił „Stellarnotes”, czyli Maciek Szustak. Często nazywany 
człowiekiem orkiestrą, bo wszystko co publiczność słyszy ze sceny, two-
rzy sam i dzieje się to na żywo. W niedzielę natomiast zaprezentowała się 
grupa „Crimson Lips”, która udowodniła, że rock żyje i ma się dobrze!

Równie dobrze ma się „Jarmark Łaski”, do zobaczenia za rok, po raz 
dwudziesty piąty!

Michał Jędrasik

Niepokoi nas stosunkowo duży odsetek spotkanych diabetyków lub 
potencjalnych (to widać i czuć!) „słodkich”, którzy trochę lekceważąco 
podchodzą do problemu, z wręcz dominującą postawą: „Ja już jestem 
chory, to po co  mam się dodatkowo dręczyć nowymi informacjami?” 
albo „To mnie póki co nie dotyczy, mam nadzieję, że tak będzie zawsze”. 
Nic bardziej mylnego, jak wiadomo wiedzy nigdy za wiele, a pandemia 
XXI wieku, jaką jest cukrzyca, jako choroba cywilizacyjna robi swoje. 

Na podstawie ilości spotkanych „słodkich” osób oraz tych, którzy 
do tego miana wkrótce dołączą, stwierdzamy ze zgrozą, że jako aktywni 
działacze łaskiego stowarzyszenia pod względem liczby jego członków 
jesteśmy wierzchołkiem góry lodowej. Jeśli przyjmiemy umownie, że ta 
góra ma postać stożka, to średnica jego podstawy wyobrażająca diabety-
ków  nigdzie nie zrzeszonych (pozbawionych systematycznej edukacji) 
w skali 1:10, wynosi 12. I, to jest bardzo smutne. Musimy dodać, że kilka 
osób zadeklarowało wstępne zainteresowanie dołączeniem do naszego 
koła. 

Tak więc, czekamy, aby móc razem pokonywać cukrzycowe pro-
blemy. Nie ukrywamy, że cały czas liczymy na dopływ „młodej krwi”, 
wszak my weterani z bardzo dużym stażem cukrzycowym i spędzonym 
na niwie pracy społecznej (łaskie PSD w tym roku kończy 34 lata), chce-
my oddać stery w młode ręce. Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania stoiska i pracowali razem ze mną przy 
jego obsłudze. Wyrazy wdzięczności składam: Janinie Woźniak, Stani-
sławowi Gackiemu i Zdzisławowi Kozłowskiemu oraz prezes Agnieszce 

DIAbETycy nA „JARMARKu”
Jako PSD jesteśmy mądrzejsi o kolejne doświadczenia i refleksje wynikające z naszych bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Łasku  
i nie tylko. W czasie trwania 24. „Jarmarku Łaskiego” wydaliśmy bardzo dużo bezpłatnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
przeprowadziliśmy wiele rozmów, wymieniając się z uczestnikami własnymi, bogatymi doświadczeniami.

Łukaszewskiej za dostarczenie części materiałów. Specjalne ukłony kie-
ruję w stronę państwa Joanny i Michała Kardackich ze Zduńskiej Woli, 
za udostępnienie namiotu, który jak się okazało  ratował nas przed przej-
ściowymi, jednak intensywnymi opadami deszczu. 

Bogusław Stachowski
Foto: autor
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Perypetiami urodzinowego balonika żyła cała klasa. Nikt nie spo-
dziewał się, że ta historia stanie się początkiem wyjątkowej przygody.  
7 czerwca br. klasa trzecia ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Okupie wraz z wychowawczynią Agnieszką Sobczak i dyrektor Jolan-
tą Wilczyńską wyjechała na wycieczkę do Piątku. 

Na miejscu wszyscy zostali bardzo serdecznie powitani przez burmi-
strza Krzysztofa Lisieckiego, z którym mogli swobodnie porozmawiać 
podczas poczęstunku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Każdy 
został obdarowany certyfikatem potwierdzającym obecność w tym dniu 
w geometrycznym środku Polski. Wśród dzieci wiele emocji wywołało 
pojawienie się telewizji.

Pan burmistrz poświęcił swoim małym gościom mnóstwo czasu. Był 
przewodnikiem wycieczki po mieście, która rozpoczęła się od pomnika 
symbolizującego geometryczny środek kraju. Towarzyszył nam podczas 
spotkania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Piątku. Razem z dziećmi z Okupa oklaskiwał uczniów piątkowskiej 
szkoły, którzy przepięknie zaprezentowali się w specjalnie na tę okazję 
przygotowanym programie artystycznym. Niespodziewanie też goście 
zostali zaproszeni do „Debaty o wartościach”. Podczas ciekawych dys-
kusji uczniowie z obu szkół ustalili zgodnie, co w życiu jest najistotniej-
sze i na co należy zwracać szczególną uwagę.

lEnKA I JEJ bAlOnIK
lenka Walewska z klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie, z okazji swoich dziewiątych urodzin 
wypuściła w świat balonik z prośbą, by osoba, która go znajdzie, po prostu do niej zadzwoniła. Balonik doleciał do Krzyszkowic  
w gminie Piątek. Wędrował blisko dziewięć dni i pokonał trasę 90 km. znalazł go myśliwy Robert Garus i sprawą zainteresował urząd 
Miejski w Piątku. Burmistrz Piątku Krzysztof lisiecki napisał do lenki list i zaprosił ją na zwiedzanie geometrycznego środka Polski.

Z Piątku, pod opieką Jacka Michalskiego, dzieci przejechały do 
zagrody edukacyjnej w Konarzewie na podwieczorek i warsztaty „Od 
ziarenka do bochenka”. Po raz pierwszy miały okazję poznać sposób 
wypieku chleba. Każdy miał też możliwość przygotowania własnego 
bochenka. Pyszny i jeszcze ciepły chleb przywieźliśmy wieczorem do 
Okupa. Dzieci miały także niecodzienną okazję spróbować swoich sił 
w sztuce wyplatania wikliny. Pełen atrakcji dzień zakończyła kolacja 
przy ognisku. 

W niedalekiej przyszłości przed uczniami naszej szkoły kolejne spo-
tkanie z panem burmistrzem Piątku. Wierzymy, że skorzysta z naszego 
zaproszenia i niebawem spotkamy się w Okupie. 

Agnieszka Sobczak



14 czerwiec 2022 r.

Był 1883 rok, połowa kwietnia, kiedy 
w krakowskich laboratoriach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego profesorowie Zygmunt Wró-
blewski i Karol Olszewski przeprowadzali 
swój eksperyment, który miał zapisać się na 
trwałe w historii nauki. Uzyskany niebieska-
wy płyn o temperaturze -183 stopni Celsjusza 
i jeszcze zimniejsza bezbarwna ciecz były ko-
lejno tlenem i azotem, po raz pierwszy uzy-
skanymi w stanie płynnym. Jednym z dwóch 
świadków tego eksperymentu zapisanym na 
protokole z jego przeprowadzenia był Gustaw 
Kośmiński. Jego siostra Lucyna, mieszkanka 
Łasku, cztery lata wcześniej wyszła za Karola 
Wolfkego, wówczas naczelnego inżyniera dróg 
powiatu łaskiego. Mieszkali w zabudowaniach 
za miejscową kolegiatą, pomiędzy dzisiejszy-
mi ulicami Warszawską i Kościuszki.

Niewiele ponad miesiąc po znamiennych 
wydarzeniach w Krakowie, 29 maja 1883 
roku w rodzinie Wolfków także miał miejsce 
ważny dzień. Młodemu małżeństwu urodził 
się jedyny syn. Wkrótce, 14 czerwca 1883 
roku, w czasie chrztu w pobliskim kościele, 
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej 
Łaskiej, świeżo wówczas odrestaurowanym, 
rodzice nadali mu imiona Mieczysław Wła-
dysław. Przez kolejne osiem lat Mietek wzra-

Na „Jarmarku Łaskim” 4 czerwca na zaproszenie urzędu Miejskiego w Łasku przedstawiciele Politechniki Warszawskiej 
i Polskiego Towarzystwa Fizycznego prezentowali postać Mieczysława Wolfkego – urodzonego w Łasku znamienitego 
polskiego naukowca, fizyka i organizatora nauki. zobaczyć można było hologramy i zrekonstruowany „telektroskop”, 
czyli prototyp telewizora według patentu z 1900 roku. Rok 2022 został ogłoszony przez Politechnikę Warszawską, 
Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne i Komitet Fizyki PAN Rokiem Mieczysława 
Wolfkego - w 75. rocznicę jego śmierci i setną rocznice mianowania profesorem fizyki w Politechnice Warszawskiej. 
Obchody odbywają się pod patronatem burmistrza Łasku.

stał w atmosferze wsparcia ze strony rodziców 
i wuja, szacunku dla osiągnięć nauki i techni-
ki oraz fascynacji konstruowaniem budowli 
i mostów. Jak donoszą źródła – zawsze bawił 
się sam, gdyż wspólne zabawy nie sprzyjały 
jego poważnym projektom i pomysłom. 

Niewiele więcej wiadomo o dzieciństwie 
Mieczysława Wolfkego spędzonym w Łasku. 
Z powodu niskiego poziomu nauczania w je-
dynej w mieście szkole rodzice zapewniali mu 
edukację domową, prowadzoną przez bonę 
i guwernera. Ten drugi podobno uczył Miet-
ka hipnozy, co wzbudziło u niego drugą, poza 
nauką, pasję do poszukiwania ścieżek prawdy 
oraz metod samodoskonalenia. Wiadomo też, 
że już w wieku 6 lat umiał dość dobrze pisać, 
o czym informują odpowiedzi na jego listy 
opublikowane w popularnym wówczas w cza-
sopiśmie „Przyjaciel Dzieci”. 

Gdy chłopiec miał 8 lat, rodzina przepro-
wadziła się do Częstochowy. Tam jako uczeń 
gimnazjum męskiego Mietek rozwinął swo-
ją wyobraźnię, ale i śmiałość do traktowania 
marzeń jako wyzwań. Po lekturze powieści 
„Z Ziemi na Księżyc” Juliusza Verne’a po-
stanowił, że jedynym celem jego życia będzie 
umożliwić ludziom dotarcie do innych planet, 
w tym właśnie Księżyca. Do realizacji tego 

planu przystąpił niezwłocznie wypisując za-
sady fizyczne i techniczne konstrukcji „plane-
tostatu”. Gdy dziś czyta się te zapiski z 1895 
roku, poraża ich poprawność i bliskość do za-
sad konstrukcji rakiet opracowanych dopiero 
20 lat później. 

Innym ciekawym pomysłem, zainspiro-
wanym prawdopodobnie pracą telegrafistek 
i doniesieniami prasowymi o pierwszych 
transmisjach radiowych, był „telektroskop bez 
drutów” – prototyp telewizji, gdzie obracają-
ca się tarcza rozdzielała poszczególne punkty 
obrazu na szereg zmian jasności, a następnie 
na odpowiedni sygnał elektryczny transmito-
wany za pomocą fali radiowej do odbiornika. 
Tam proces był odwracany – odpowiednio 
migająca lampa i synchronicznie obracająca 
się tarcza pozwalały na obserwację przesłane-
go obrazu. Właśnie ten efekt mogli zobaczyć  
4 czerwca 2022 goście jubileuszowego Jar-
marku Łaskiego.

Późniejsza historia Mieczysława Wolfke-
go doprowadziła go przez egzamin matural-
ny w Szkole Realnej w Sosnowcu do studiów 
w Belgii i na paryskiej Sorbonie. Wreszcie 
w 1910 roku w niemieckim wówczas Wro-
cławiu obronił rozprawę doktorską na temat 
powstawania obrazów optycznych. W 1913 
roku jako docent Politechniki i Uniwersytetu 

MIEcZySŁAw wOlFKE – ŁAS
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Więcej na temat bohatera artykułu: 
www.wydawnictwopw.pl/index.
php?s=karta&id=3405
oraz/lub stronie internetowej obchodów 
Roku Wolfkego: 
https://wolfke.fizyka.pw.edu.pl 

w Zurychu znalazł się w gronie największych 
umysłów europejskiej fizyki, obok takich na-
zwisk jak Albert Einstein czy Erwin Schrödin-
ger. W 1920 roku na podstawie badań prze-
prowadzonych w ramach swojej pracy doktor-
skiej zaproponował metodę dwustopniowego 
tworzenia obrazów sieci atomów budujących 
każdy materiał. Czterdzieści lat później, po 
wynalezieniu lasera, okazało się, że od tego 
pomysłu jedynie krok do holografii, o czym 
przypomniał w 1971 roku Dennis Gabor od-

KOwIAnIn w HISTORII FIZyKI

Niskich Temperatur badał ciekły hel – ostat-
ni gaz, który jeszcze wymykał się fizykom 
starającym się uzyskać go w stanie ciekłym 
i stałym. Opracował metodę uzyskania „helo-
wego lodu” pod wysokim ciśnieniem i odkrył,  
że ciekły hel posiada dwie postacie w za-
leżności od temperatury. Potem okazało się,  
że odkryta przez niego wraz z holenderskim 
fizykiem Willemem Keesomem ciecz, którą 
nazwali hel II, nie posiada lepkości, co ozna-
cza, że może płynąć w nieskończoność bez za-
trzymania. Do dziś fizycy starają się stworzyć 
poprawny model tej fascynującej substancji. 

Plany przeniesienia badań do Warszawy 
pokrzyżowała II wojna światowa. Dorobek 
życia w postaci aparatury i dokumentów zo-
stał spalony lub rozgrabiony. Na dodatek złe-
go okazało się, że wspaniałe osiągnięcia nauki 
mogą posłużyć do budowy najbardziej nisz-
czycielskiej broni w historii – bomby atomo-
wej. Okropieństwa wojny i ta świadomość ko-
nieczności ograniczania naturalnej, naukowej 
ciekawości i pasji zrozumienia i wykorzysta-
nia tajemnic natury ze względu na odpowie-
dzialność za losy świata zmieniły Wolfkego. 
Po wojnie starał się odbudować polskie szkol-
nictwo wyższe i badania naukowe. W 1946 
roku wyjechał do Zurychu w celu odnowienia 
kontaktów i pozyskania najnowszej literatury. 
Tam zmarł nagle 4 maja 1947 roku.

Krzysztof Petelczyc
Politechnika Warszawska

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Komisja historii Nauki PAu

bierając Nagrodę Nobla za osiągnięcia w tej 
dziedzinie. Dziś powszechnie Mieczysław 
Wolfke uważany jest za pioniera holografii.

W 1922 roku Mieczysław Wolfke wrócił 
do wolnej i niepodległej Polski. Jego dzie-
je związały się z Politechniką Warszawską, 
gdzie tworzył Zakład Fizyki jako jeden z naj-
ważniejszych ośrodków myśli naukowo-tech-
nicznej w kraju. Był także prezesem Polskie-
go Towarzystwa Fizycznego. W 1927 roku 
we współpracy z holenderskim Instytutem 

Tu stał dom, w którym urodził się Mieczysław Wolfke
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Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią, zabytka-
mi i walorami przyrodniczymi Łasku oraz rozwijanie wyobraźni i wraż-
liwości estetycznej, prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej, 
a także popularyzacja lapbooka, jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy 
w edukacji.

Konkurs dotyczył dwóch kategorii wiekowych:
- uczniów klas IV – VI, którzy mieli za zadanie przygotować lapbooka 
dotyczącego najciekawszych miejsc lub walorów przyrodniczych Łasku
- uczniów klas VII – VIII, którzy tworzyli lapbooki nt. historii Łasku.

Konkurs podzielono na dwa etapy: wewnątrzszkolny, w którym opie-
kunowie wybierali po trzy najciekawsze lapbooki z danej kategorii oraz 
etap międzyszkolny, do którego wpłynęło łącznie 18 prac ze szkół pod-
stawowych w Wiewiórczynie, Okupie, Łopatkach oraz SP nr 5 w Łasku.

10 maja jury konkursowe w składzie: dyr. Agata Subczyńska, Mag-
dalena Zwolińska i Ewelina Nowicka, spośród 18 prac nadesłanych wy-
łoniło zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze lapbooki. 
Komisja konkursowa, podczas oceniania prac zwracała uwagę na samo-
dzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tema-
tu, poprawność merytoryczną oraz zgodność z tematem i estetykę.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa klasy 4-6 – lapbook 
nt. walorów przyrodniczych Łasku (wpłynęło 12 prac konkursowych)

- I miejsce - Michał Pełka, uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Łopatkach. Opiekun Justyna Wojewoda
- I miejsce ex aequo – Nikodem Pietrzak, uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Okupie. Opiekun Marta Konieczna
- II miejsce – Olena Pietruszka, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Okupie. Opiekun Patrycja Pietrasik
- II miejsce ex aequo – Nadia Witusik, uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Emilia Bartczak
- III miejsce – Iwo Janicki, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika w Łasku. Opiekun Emilia Bartczak
- III miejsce ex aequo – Anna Furmańska, uczennica Szkoły Podstawo-
wej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Opiekun Katarzyna Zając
- Specjalne Wyróżnienie: Lidia Turkowska, uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Emilia Bartczak

Kategoria wiekowa klasy 7-8 – lapbook 
nt. historii Łasku (wpłynęło 6 prac konkursowych)

- I miejsce – Mateusz Kuźniak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mi-
kołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Katarzyna Białkowska
- II miejsce – Andżelika Markiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Okupie. Opiekun Marta Konieczna

lAPbOOK O ŁASKu
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, włączając się w obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich Łaskowi, zorganizowała międzyszkolny konkurs pt. „Moja Mała Ojczyzna - lapbook o Łasku”, 
który skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z gminy Łask.

- III miejsce – Kornelia Langowska, uczennica Szkoły Podstawowej  
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Katarzyna Białkowska
- III miejsce ex aequo – Michał Miksa, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Katarzyna Białkowska
- Specjalne Wyróżnienie: Witold Turkowski, uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Opiekun Katarzyna Białkowska.

Prace konkursowe będą prezentowane do końca roku szkolne-
go w naszej szkole, natomiast w lipcu - w Bibliotece Pedagogicznej 
w Łasku, a w sierpniu - w filii dla dzieci w Bibliotece Publicznej 
w Łasku.

A. Wachowska, J. harciarek

 co to jest lapbook? To bardzo atrakcyjna forma pracy dla dzieci 
oraz świetny środek dydaktyczny. Jest czymś w rodzaju teczki te-
matycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany te-
mat. informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z ga-
zet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na 
rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To 
wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróż-
nych kształtach i na karteczkach. lapbook jest więc czymś w rodza-
ju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk miesz-
czący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa „Książka na 
kolanach”.

Red.

Przy okazji „Jarmarku Łaskiego” nie może zabraknąć kolarskich 
emocji. To zasługa Klubu Rowerowego „Jastrzębie Łaskie”, 
który z powodzeniem od lat z organizuje sportowe zawody.

W roku 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi ścigano się na 
trzech dystansach: mini (72 km), mega (146 km) i giga (219 km). Poza 
klasyfikacją pucharową można było spróbować swoich sił na dystansie 
rodzino-towarzyskim – 18 km.

Impreza była dotowana z budżetu gminy Łask.
MJ

X SuPERMARATOn „JASTRZębI ŁASKIcH” 
- MEMORIAŁ wOJcIEcHA bąKA
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Dostępny jest już raport o stanie gminy, 
który zawiera ogólną charakterystykę gmi-
ny Sędziejowice, podstawowe informacje 
dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej 
i finansowej, w tym wybrane zagadnienia 

finansowe za rok 2021, takie jak: wydatki, dochody, przychody 
i rozchody, należności i zobowiązania, jak również informacje 
o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz wydatkach inwesty-
cyjnych. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również 
podjęte uchwały Rady Gminy, programy i strategie, a także in-
formacje o działalności poszczególnych jednostek gminnych.

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w rapor-
tach za lata 2018-2021. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształto-
waniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym. 

RAPORT O STAnIE gMIny SęDZIEJOwIcE

Dwa duże projekty z okazji 20-lecia orkiestry planuje 
Stowarzyszenie Muzyczne „Druh”. Będzie koncert połączony 
z wydarzeniem plenerowym dla mieszkańców, wydanie płyty 
z utworami w wykonaniu sędziejowickich muzyków oraz 
doposażenie instrumentarium Gminno-Strażackiej Orkiestry 
Dętej „Druh”. Realizację wspiera gmina Sędziejowice.

Okrągła rocznica przypadła dwa lata temu, ale pandemiczne ob-
ostrzenia i konieczność zachowania dystansu społecznego uniemożliwiły 
przeprowadzenie godnych obchodów. - Chcemy trafić do szerszego gro-
na odbiorców. Planujemy koncert jubileuszowy i płytę z utworami, które 
orkiestra wykonywała w czasie swojej aktywności – wyjaśnia Arkadiusz 
Sztuka, prezes zarządu Stowarzyszenia Muzycznego „Druh”. - Projekt  
„20 lat minęło” ma na celu przybliżenie społeczności dorobku, jaki orkie-
stra wypracowała przez ostatnie dwie dekady, a koncert ma być uhonoro-
waniem sympatyków „Druha” za wieloletnie wsparcie - dodaje. Obchody 
odbędą się 25 czerwca w Parku im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.

Drugi z projektów, „20 – Dęcie Orkiestry Dętej DRUH”, zakłada do-
posażenie w nowe oraz opłacenie remontu obecnie używanych instru-
mentów, zakup akcesoriów do ich konserwacji, szelek, pokrowców, ust-
ników, pulpitów na nuty, a także opłacenie szkoleń dla kadry i muzyków. 
Pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie orkiestry i podtrzymanie in-
strumentarium w należytej kondycji. 

„DRuH” MA POnAD 20 lAT – PORA nA JubIlEuSZ

Oba projekty otrzymały dofinansowanie z gminy Sędziejowice. 
Zgłoszone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z za-
kresu kultury przeszły pozytywną ocenę i łącznie uzyskały 35 tys. zł 
dotacji na ich wykonanie.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Łasku ogłosiła konkurs „Dbaj o zdro-
wie, chroń planetę – unikaj tytoniu”. Celem 
konkursu było m.in. podwyższenie pozio-
mu wiedzy nt. szkodliwości palenia czynne-
go i biernego wśród dzieci i młodzieży oraz 
świadomości, że niepalenie i unikanie wdy-

SuKcES ucZEnnIc ZSO nR 1 w SęDZIEJOwIcAcH

Do terenowych jednostek KRUS na Ma-
zowszu wpłynęło 3831 prac z 419 wiejskich 
szkół podstawowych. W Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. 
wzięło udział 64 uczestników z klas IV-VI, 
z czego trzy najlepsze prace przesłano do Pla-

ZASADy bEZPIEcZEńSTwA MAJą w MAŁyM PAlcu 
Już po raz dwunasty Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, 
w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. honorowy patronat nad konkursem objął minister 
rolnictwa i rozwoju wsi. zadaniem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pochodzących z terenów wiejskich 
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także promowanie „Wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.” 

cówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Łasku. 

Uczniowie z Sędziejowic okazali się bez-
konkurencyjni w powiecie. Laureatki: I miej-
sce zajęła Wiktoria Wutkowska z kl. Vb,  
II - Małgorzata Celeban z kl. VIa, III - Zuzanna 

Okoń z kl. VIa oraz wyróżnienie Maja Sobala 
z kl. VIIc w etapie wojewódzkim w III edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Ry-
mowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie 
Rolnym. 

AW

chania dymu tytoniowego jest gwarantem za-
chowania zdrowia. Naszą szkołę reprezento-
wał 3-osobowy zespół dziewcząt z klasy 5a 
w składzie Nadia Krawczyk, Klaudia Malarz, 
Maja Jędrasiak. Uczennice zajęły zaszczytne 
1 miejsce. 

Serdecznie gratulujemy!

Zainteresowani treścią znajdą raport pod adresem: 
www.bit.ly/Sedziejowice_raport_za_2021 lub otwierając kod QR  
z ilustracji.
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Głównym celem programu jest wprowa-
dzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego 
wsparcia w wykonywaniu codziennych czyn-
ności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 
osób niepełnosprawnych. Asystent jako osoba 
pomagająca wspiera osoby niepełnosprawne 
w wykonywaniu czynności dnia codziennego, 

ASySTEnT OSObISTy OSOby nIEPEŁnOSPRAwnEJ
Gmina Sędziejowice drugi rok realizuje program ministra rodziny i polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, 
który kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej 
lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym. 

X Rajd Rowerowy Odjazdoway Bibliotekarz za nami. W tym roku 
odbył się pod hasłem: Jedźmy posłuchać „Pogwarek o Kopyści”.

W sobotę, 4 czerwca br., ruszyliśmy z samego centrum Sędziejowic. 
Tu wszyscy zostali przywitani przez dyrektora GBP Wita Leśniewicza 
oraz komandora rajdu Dorotę Burzyńską. Przed startem policjanci z KPP 
Łask poinstruowali uczestników rajdu, jak bezpiecznie poruszać się 
w grupach w ruchu ulicznym. Następnie udaliśmy się w kierunku Bile-
wa, przez Grabię, Przymiłów, Kustrzyce i Marzenin, gdzie czekał na nas 
pyszny poczęstunek przygotowany przez panie z sołectwa Bilew: sołtys 
Martę Sobalę i naszą wieloletnią czytelniczkę Barbarę Zielińską. Tema-
tem przewodnim naszego rajdu była twórczość poety i autora fraszek 
Jana Sztaudyngera i dlatego już w Bilewie uczestnicy rajdu rozpoczęli 
zabawę we fraszkopisanie.

Po krótkim postoju ruszyliśmy do Kopyści, towarzyszył nam ciepły, 
wiosenny deszcz, ale rowerzystom okazał się niestraszny i z radością 

X RAJD ROwEROwy „ODJAZDOwy bIblIOTEKARZ”
dotarliśmy do celu - Domu Ludowego w Kopyści, gdzie czekali na nas 
zaproszeni goście: artysta-plastyk Aleksy Nowak oraz bibliotekarka, 
znawczyni twórczości Jana Sztaudyngera - Krystyna Brodowska, która 
osobiście znała Poetę. 

Dlaczego pojechaliśmy do Kopyści? Bo w Kopyści przez wiele lat 
wakacje spędzał z rodziną Jan Izydor Sztaudynger – nasz rajdowy bo-
hater. Pamiątkami z tych wizyt są tomik wierszy i fraszek „Pogwarki 
o Kopyści” oraz pamiątkowy obelisk z fraszką „Jeśli w ogóle jestem 
poetą, To dzięki kwiatom, grzybom, kobietom”. Aleksy Nowak jest 
m.in. autorem ilustracji do tomiku „Pogwarki o Kopyści”. Prelegenci 
umilili nam czas ciekawostkami z życia poety, a dyrektor biblioteki 
odczytał wszystkim list od syna Jana Sztaudyngera – profesora Jana 
Jacka Sztaudyngera do uczestników i organizatorów rajdu. Na kilka 
chwil odwiedziła nas pani Grażyna Nowakowska, wdowa po Krzyszto-
fie Nowakowskim, dzięki któremu pamięć o Janie Sztaudyngerze jest 
w Kopyści kultywowana.

W Kopyści rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepszą fraszkę. Zwycię-
skie fraszki odczytał oraz nagrody wręczył wójt gminy Sędziejowice Da-
riusz Cieślak. Strażacy natomiast wybierali najładniejszy, najsprawniej-
szy i najmniejszy rower. Nagrodziliśmy też najmłodszych rowerzystów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Przed dalszą trasą 
posililiśmy się pysznym żurkiem oraz kiełbaską z ogniska. Złożyliśmy 
także kwiaty pod pamiątkowym głazem.

Nasza dalsza trasa prowadziła przez Zielęcice, Niecenię, Wolę Ma-
rzeńską, Pruszków, Dobrą i Kamostek. Szczęśliwie dotarliśmy do Sę-
dziejowic, gdzie podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom.

Dzięki rajdowi mogliśmy zaobserwować, jak piękna jest przyroda  
o tej porze roku oraz spędzić dzień w gronie naszych Czytelników  
i Przyjaciół Biblioteki. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Karina Miśkiewicz

W ostatnim czasie Przedszkole w Dobrej dwukrotnie odwiedzili 
przedstawiciele służb mundurowych. Na szczęście były to wizyty 
mające na celu przybliżenie dzieciom tych służb.

Za zgodą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Łasku st. bryg. Piotra Rudeckiego Przedszkole w Dobrej gościło aspi-
ranta Sebastiana Płóciennik, sekcyjnego Piotra Blachowicza i starsze-
go ogniomistrza Piotra Ślązaka. Strażacy przeprowadzili pogadanki dla 
dzieci na temat bezpieczeństwa, przedstawili swoją pracę i opowiadali na 
czym ona polega, zaprezentowali całe wyposażenie wozu strażackiego 
oraz sprzęt pożarniczy. Dzięki strażakom dzieci przeżyły niezapomniane 
chwile.

Odbyło się też kolejne spotkanie w ramach realizacji tematu kom-
pleksowego „Znam różne zawody”. Tym razem przedszkole odwiedzili 
sympatyczni policjanci - starszy aspirant Katarzyna Staśkowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łasku i młodszy aspirant Kamil Mocherek 
z Komisariatu Policji w Widawie.

wyjściach, powrotach lub dojazdach z uczest-
nikiem w wybrane przez niego miejsca, zała-
twianie spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr 
kultury czy zaprowadzaniu dzieci do placówek 
oświatowych i przyprowadzaniu ich z niej. 

W 2021 r. asystent wypracował 573 godzi-
ny z osobą niepełnosprawną ze znacznym stop-

niem niepełnosprawności. Z Funduszu Solidar-
nościowego na realizację programu wydatkowa-
no 19.302,87 zł. W bieżącym roku asystenturą 
objęto 2 osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Wojewoda łódzki 
na realizację programu przekaże 66.300 zł.

Eliza Pawłowska
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Gminy Widawa 
podpisała umowę  
z wyłonioną w po-
stępowaniu prze-
targowym firmą 

ziElONAFiRMA Sp. z o.o. na budowę  
5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach 
użyteczności publicznej:
1.  Budynek Urzędu Gminy w Widawie, 
  moc 10 kw
2.  Stacja uzdatniania wody w Widawie, 
  moc 50 kw
3.  Oczyszczalnia ścieków w Widawie,  
  moc 40 kw
4.  Budynek Zespołu Szkół w Widawie, 
  moc 40 kw
5.  Stacja uzdatniania wody w Goryniu,  
  moc 28 kw.

Koszt całkowity budowy to 719.000 zło-
tych. Otrzymaliśmy na budowę instalacji wy-
sokie dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-

cZySTA EnERgIA ZE SŁOńcA

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi na poziomie 80%. Budowa insta-
lacji zmniejszy znacznie rachunki za energię 

elektryczną na tych obiektach, bowiem pobór 
energii elektrycznej jest na nich największy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą odprawioną w intencji strażaków przez 
gminnego kapelana strażaków ks. Jarosława  
Leśniaka oraz proboszcza parafii Restarzew 
ks. Bartłomieja Lesiaka. Po mszy Orkiestra 
Dęta z Widawy odegrała hymn Polski, strażacy 
wciągnęli flagę państwową na maszt, następnie 
druhowie z OSP powiatu łaskiego oraz z OSP 
Chociw otrzymali odznaczenia z rąk komen-
danta wojewódzkiego PSP w Łodzi. Strażakom 
z PSP w Łasku wręczono awanse na wyższe 
stopnie służbowe. 

Z okazji jubileuszu 75-lecia odczyta-
no rys historyczny OSP Chociw. Nasępnie  
ks. Jarosław Leśniak poświęcił dwa samo-
chody średnie marki IVECO dla OSP Chociw 
i RENAULT dla PSP w Łasku. Koszt zakupu 
auta dla Chociwia to 830.000 złotych. Gmina 

DZIEń STRAżAKA
W dniu 11 czerwca br. na placu gminnym w chociwiu odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka 
połączona z 75-leciem OSP chociw oraz 30-leciem Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. 

Widawa dołożyła na ten cel 300.000 złotych, pozostała kwota pochodzi 
z WFOŚiGW w Łodzi, komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz 
komendanta głównego PSP w Warszawie. 

Komendant PSP w Łasku Piotr Rudecki oraz prezes OSP w Cho-
ciwiu Marcin Kozioł podziękowali osobom, które przyczyniły się do 
zakupu nowych wozów strażackich. Zaproszeni goście złożyli gratula-
cje i życzenia strażakom. W uroczystości uczestniczyli m.in.: posłowie 
RP Piotr Polak, Paweł Rychlik, senator RP Maciej Łuczak, Krzysztof  
Ciebiada, prezes WFOŚiGW w Łodzi Wojciech Miedzianowski, zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty, 
władze powiatu łaskiego, przedstawiciele wojska, Lasów Państwowych, 
służb i policji, samorządowcy oraz mieszkańcy Chociwia i okolic. 

Na koniec uroczystości Orkiestra Dęta z Widawy zagrała piękny 
koncert, następnie przed gośćmi wystąpiła kapela „Pożarniki”. Gratuluję 
pięknych jubileuszy, dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie uroczystości. Życzę wszystkim strażakom wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, tyle samo szczęśliwych powrotów co wyjazdów. Szczęść Boże 
na kolejne lata służby.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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Przez dwa tygodnie uczestnicy poznawa-
li ciekawe zakątki i kulturę Riwiery Olimpij-
skiej w Grecji. Nadrzędne cele wyjazdu to: 
wyrównywanie szans uczniów obu placówek 
poprzez poszerzenie horyzontów, podniesie-
nie samooceny i pewności siebie, zmotywo-
wanie młodzieży do dalszej nauki i aktywne-
go poszukiwania możliwości rozwojowych, 
podniesienie kompetencji językowych uczest-
ników z zakresu języka angielskiego poprzez 
kontakt z przedstawicielami innej kultury, 
poszerzenie świadomości ekologicznej oraz 
podniesienie praktycznych kompetencji cy-
frowych z uwzględnieniem social mediów.

Podczas 2-tygodniowego pobytu ucznio-
wie z gminy Widawa kształtowali kompe-
tencje kluczowe w wyznaczonych obszarach 
w szkole przyjmującej - Platon M.E.P.E. 
w Katerini w Grecji. Nasz partner ma duże do-
świadczenie w organizacji projektów między-
narodowych i wspierał nas podczas realizacji 
poszczególnych etapów projektu. 

ucZnIOwIE Z wIDAwy I Z cHOcIwIA w gREcJI

Na placu przy strażnicy czekało na przedszkolaków wiele atrakcji. 
Dzieci uczestnicząc w grach i zabawach typu: tor przeszkód, przeciąga-
nie liny miały możliwość wykazania się zręcznością, siłą, współdziała-
niem w zespole. Podczas spotkania z ratownikiem medycznym poznały 
zasady udzielania pierwszej pomocy. Dla chętnych dzieci przygotowane 
były kąciki: plastyczny, konstrukcyjny, czytelniczy, muzyczny. Na rozło-
żonych kocach mogły odpocząć i nabrać sił przed kolejnymi zadaniami. 
Wszystkie przedszkolaki otrzymały watę cukrową, popcorn, kiełbaski 
z grilla i frytki. 

Na koniec przedstawiciele Rady Rodziców - Edyta Sikorska i Arleta 
Sarzała wręczyły dzieciom kamizelki „Drużyna Strażacka Iskierka”. Pik-
nik był świetną okazją do zintegrowania całej społeczności przedszkola, 
rodziców i środowiska lokalnego. 

uśMIEcH DZIEcKA nAJwIęKSZyM SKARbEM

W okresie od 29 maja do 11 czerwca br. 30 uczniów z 5 opiekunami zespołu Szkół w Widawie i 30 uczniów  
z 5 opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w chociwiu, brało udział w projektach realizowanych 
w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanych przez unię Europejską.

Uczniowie z opiekunami mieszkali w hotelu Sintrivanis S.A. Lap-
tokarya Larisa Grecja, blisko plaży nad Morzem Egejskim. W czasie 
wolnym od zajęć szkolnych zwiedzali ciekawe zakątki Riwiery Olim-
pijskiej i stolicę Macedonii Środkowej - Saloniki. Podziwiali piękno 
jednej z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie - 
Greckie Meteory, gdzie 24 klasztory prawosławne umieszczone są na 
szczytach skał.

Podążając za przewodnikiem uczestnicy projektu mieli okazje 
zwiedzić inne ciekawe zakątki: wąwóz Enipeas, gdzie znajduje się Wo-
dospad Zeusa, i Wanny Afrodyty, Stary Panteleimon - urokliwą wio-
skę z kamienia, ruiny zamku Platamonas. Prawdziwą przygodą był rejs 
statkiem wycieczkowym na wyspę Skiathos, gdzie uczestnicy zażywali 
kąpieli wodnej i słonecznej na plaży pełnej złotego piasku.

Pamiątki i prezenty dla bliskich można było kupić na targu w Lep-
tokarii, gdzie lokalne produkty zachwyciły wszystkich.

W tym roku obchody Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu w Widawie zorganizowano przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców 
i OSP w Widawie – realizując jednocześnie projekt „iskierka”. 
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Podczas tej pierwszej imprezy zorganizowanej 14 maja, zaakcento-
wano jeszcze jedną rocznicę - 25-lecie istnienia Muzeum Historii Ła-
sku. Z tej okazji nie zabrakło urodzinowego tortu oraz toastu wzniesio-
nego lampką szampana. Po tym słodkim wstępie zgromadzeni goście 
wysłuchali dwóch ciekawych wykładów. Pierwszy referat wygłosił 
Piotr Tafiłowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił 
postać prymasa Jana Łaskiego jako prekursora renesansu w Polsce. 

JubIlEuSZOwE IMPREZy w MuZEuM

Niemieckie i polskie bractwo kurkowe podczas otwarcia wystawy 
„O mieście Łasku” podczas Jarmarku Łaskiego

Warsztaty ceramiczne podczas Nocy Muzeów

Marian Dobosz

Prof. Piotr Tafiłowski

Muzeum aktywnie włącza s ię  w tegoroczne obchody 600-lecia nadania praw miejskich dla Łasku. 
Oprócz l icznych prelekcji  dla młodzieży organizowanych w szkołach czy w muzeum, najważniejsze 
uroczystości  odbyły s ię  w trakcie  Nocy Muzeów i  Jarmarku Łaskiego. 

W czasie „Jarmarku Łaskiego” odbyły się główne uroczystości 
jubileuszu 600-lecia miasta Łasku, w którym duży udział miało mu-
zeum. W piątek, 3 czerwca Arkadiusz Cieślak wygłosił dla młodzieży, 
zebranej w Łaskim Domu Kultury, prelekcję pt. „Zarys historii Łasku”. 
Dzień później wśród licznie zgromadzonych gości, w tym delegacji 
z niemieckiego miasta partnerskiego Dannenberg, otwarto wystawę 
„O mieście Łasku”. Ekspozycja prezentuje najważniejsze wydarzenia 
z historii Łasku, zawiera ciekawostki dotyczące dziejów miasta i jego 
mieszkańców. Wystawa będzie dostępna w muzeum do końca roku. 
Serdecznie zapraszamy!

Arkadiusz cieślak
BP w Łasku - Muzeum historii Łasku

Po nim głos zabrał Marian Dobosz, wieloletni członek zarządu Ce-
chu Rzemiosł w Łasku, który przygotował referat o 600-letniej historii 
rzemiosła na ziemi łaskiej. Po obu wystąpieniach odbyła się dyskusja, 
szczególnie wokół płaskorzeźby Andrea della Robbia, czyli Madonny 
Łaskiej. Symultanicznie odbywały się warsztaty ceramiczne dla doro-
słych i dzieci przeprowadzone przez pracownika Informacji Turystycz-
nej, Lizę Zienkiewicz. Dodatkowo z okazji obu okrągłych jubileuszy 
wydane zostały pamiątkowe karty z pieczęcią, które można bezpłatnie 
otrzymać w siedzibie muzeum. 
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Na 
Tu wSZySTKO SIę DZIAŁO.. .

W katedrze grupa podziwiała kryptę prymasów polskich, Drzwi 
Gnieźnieńskie i muzeum archidiecezjalne. W nawie bocznej można było 
zobaczyć płyty ufundowane przez prymasa Łaskiego. Dzięki rzymskim 
kontaktom z kardynałem Bakocsem, abp Jan Łaski zamówił w 1515 r. 
u rzeźbiarza Jana Florentyńczyka sześć płyt nagrobnych: dla siebie, brata 
Andrzeja, prymasów poprzedników – Jana Gruszczyńskiego i Andrze-
ja Boryszewskiego, kanclerza Kurozwęckiego i bpa krakowskiego Jana 
Radlicy. Cztery pierwsze z wymienionych płyt umieszczono na ścianie 
północnej, w obejściu kościoła, po obu stronach zakrystii. Płytę Jana Ła-
skiego wykonano z czerwonego, plamistego polerowanego marmuru. 
Bogato zdobiona, z herbem Korab o szczegółowo wypracowanych deta-
lach samego okrętu, wieży oraz lwich głów, jest zdecydowanie najpięk-
niej i najstaranniej opracowana.

Cała bazylika, łącznie z podziemiami, gdzie eksponowane są fragmen-
ty dawnych świątyń i kamienne grobowce, robi ogromne wrażenie. Nie 
bez powodu katedra w Gnieźnie nazywana jest matką polskich katedr.

Oprócz bazyliki prymasowskiej uczestnicy wycieczki zwiedzili mu-
zeum i skansen archeologiczny w Biskupinie oraz zabytkową, nieczyn-
ną, największą w Europie parowozownię.

Wycieczka dofinansowana z budżetu gminy Łask.
Liza Zienkiewicz 

PiT w Łasku

Z wIZyTą w gnIEźnIE
z okazji 600-lecia nadania praw miejskich dla Łasku, 28 maja 2022 r. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego 
w Łasku – informacja Turystyczna zorganizowała jednodniową wycieczkę do Gniezna - miejsca pochówku wybitnego męża 
stanu arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Łaskiego. Blisko 60-osobowa grupa mieszkańców Łasku razem 
z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem, przewodniczącym Rady Miasta Robertem Bartosikiem oraz dyrektorem zKM 
Mirosławem Szafrańskim oddała w ten sposób hołd naszemu wielkiemu rodakowi.

Ta stara fotografia pokazuje nieco inny 
rynek, różniący się znacznie od tego 
dzisiejszego, pełniącego role miejsca 
reprezentacyjnego i rekreacyjnego. Taki 
charakter nadano mu już niedługo po  
ii wojnie światowej, gdy wytyczono alejki 
i posadzono sporo drzew oraz krzewów. 
Wtedy też dominował pomnik, choć 
o innym charakterze niż dziś…

Zdziwi się zapewne niejeden Czytelnik, gdy 
wspomnę, że dawniej też w jakimś sensie był tu 
wypoczynek… Tak, tak – w dni targowe zjeż-
dżali do Łasku mieszkańcy okolicznych wsi, by 
załatwić w urzędach różne sprawy, a przy oka-
zji sprzedać swoje płody rolne i dokonać zaku-
pów. Zaludniały się wówczas okoliczne knajp-
ki i sklepiki, bywało, że ten i ów przysnął na 
furmance, zanim ruszył w drogę powrotną do 
domu. Dla wiejskiej dzieciarni wyprawa do mia-
sta była wówczas wielkim wydarzeniem.

Jak wynika ze wspomnień starszych miesz-
kańców grodu nad Grabią, rynek był wówczas 
centrum życia miasta. Tu handlowano i wy-
mieniano się informacjami, bo przecież w do-
bie przedradiowej i przedtelewizyjnej pierwsze 
informacje o wydarzeniach w kraju dociera-
ły zwykle od podróżnych, bo ci podróżujący 
wówczas powozami konnymi, a potem samo-
chodami, zatrzymywali się w rynku, by choć 
kilka chwil odpocząć po niełatwej podróży. 
Gdy na początku XX wieku dotarła do Łasku 

kolej, kolejarze i podróżni byli często swoisty-
mi przekaźnikami ważnych informacji. Zwykle 
te informacje z dworca docierały lotem błyska-
wicy do centrum miasta.

Przed wojną na rynku nigdy nie było pu-
sto. Zawsze znalazł się ktoś, kto nadstawił 
ucha gdy rozmawiali podróżni, kto zasłyszane 
informacje szybko przekazywał innym. O dzi-
wo, takie sensacje błyskawicznie docierały do 

wielu mieszkańców. Dziś te opowieści to tylko 
zwykła historia, bo dzięki telefonom komórko-
wym sensacyjna informacja trafia do nas bły-
skawicznie, gdy jeszcze się dzieje nawet na in-
nym kontynencie, a my siedzimy na ławeczce 
przy fontannie… Nie ma tu jednak koników 
i furmanek, kocich łbów, nie słychać strzelania 
batem…

(Saw.)
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nIE ZAPOMnIElI O ŁASKu (7)

Andrzej Sroczyński, którego poznałem wówczas gdy był naczelni-
kiem Łasku, należał do tamtej epoki, wszak urodził się 9 kwietnia 1935 
roku w Parcicach w powiecie wieluńskim, ale jego aktywność zawodowa 
zaczęła się rozkręcać w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia. Nie były to czasy łatwe dla ludzi młodych i energicznych.  
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie i historii w gdań-
skiej Wyższej Szkole Pedagogicznej trafił do Łasku. W Szkole Podsta-
wowej nr 1 uczył historii i wychowania fizycznego, w 1962 roku prze-
niósł się do Technikum Ekonomicznego, ucząc dodatkowo propedeutyki 
wiedzy o społeczeństwie i przysposobienia obronnego. A że był niespo-
kojnym duchem, bezustannie dążącym do zmian, w latach 1963-1965 
i 1972-1982 pełnił obowiązki dyrektora tej szkoły.

W połowie stycznia 1982 roku, w okresie głębokiego kryzysy społecz-
nego i gospodarczego w kraju został naczelnikiem Łasku. Miasto także 
pogrążone było w kryzysie, olbrzymie oczekiwania społeczne dotyczy-
ły przede wszystkim potrzeby ożywienia Łasku i rozpoczęcia inwestycji 
przynoszących w efekcie nowe miejsca pracy, mieszkania, a także rozwią-
zanie problemów związanych z kulturą. W dobie gospodarki nakazowo-
-rozdzielczej, do tego tkwiącej w marazmie i kryzysie, każdy z tych pro-
blemów urastał do rangi oceanu, którego przepłynięcie w łupinie było wy-
czynem człowieka bez wyobraźni. Tymczasem Sroczyński był realistą, ale 
z wyobraźnią. Dzięki swojemu optymizmowi i ofiarnej pracy, udało mu się 
zrealizować wiele znaczących inwestycji, choćby dwupasmowe połącze-
nie drogi Sieradz - Łódź z wylotem na Piotrków, z uporem tarana walczył 
też o osiedle „Przylesie”, które było wówczas jedyną szansą na rozwiąza-
nie problemu głodu mieszkaniowego w mieście.

Tzw. „Portki Sroczyńskiego”, jak nazwano żartobliwie wspomniane 
połączenie drogi z Sieradza do Łodzi z arterią na Piotrków Trybunal-
ski, okazało się znakomitym rozwiązaniem komunikacyjnym w mieście,  
do dziś ułatwiającym jazdę kierowcom i podróżnym. A wspomniane 
osiedle to dziś kawał miasta i nie tylko blokowisko, bo powstała tu ładna 
szkoła, pływalnia kryta i tereny sportowo-rekreacyjne.

W tamtych latach niejednokrotnie rozmawiałam z naczelnikiem 
Sroczyńskim na temat tego osiedla. Dziś łatwo się mówi, że wyrosło 
kilkadziesiąt bloków mieszkalnych, szkoła i pływalnia, ale wówczas  
to były setki dodatkowych problemów, związanych choćby z budową ka-
nalizacji, wodociągów i dróg. I problemy te trzeba było rozwiązywać,  
bo w nowych mieszkaniach musiała płynąć woda z kranu, a jesienią 
i zimą kaloryfery nie mogły być zimne.

Jakby tych problemów było mało w samym Łasku, w pobliskiej Kolum-
nie, dzielnicy miasta, tykała ekologiczna bomba zegarowa. Setki szamb gro-

Naczelnik Łasku Andrzej Sroczyński

Dożynki we Wrzeszczewicach w 1983 roku

Po latach, gdy już opadnie kurz historii. zwykle inaczej patrzymy na wiele 
spraw, inaczej oceniamy ludzi. Emocje nie są dobrym doradcą i utrudniają 
obiektywny ogląd. Żyję dość długo i obserwuję, jak zmieniają się oceny 
ludzi, jak znikają emocjonalne opinie i pojawia się prawda. Młode pokolenie 
krytycznie ocenia dawne czasy, na szczęście woli zajmować się dniem dzisiejszym 
i przyszłością, pozostawiając ocenę czasów powojennym historykom.

ziły wybuchem epidemii i  przez lata nie bardzo wiedziano jak rozwiązać ten 
problem. Szansą okazał się kolektor i odprowadzanie nim ścieków do łaskiej 
oczyszczalni. Dziś już w Kolumnie nikt o tym nie pamięta…

Choć na głowie miał wiele potężnego kalibru spraw, znajdował 
czas na rozmowy z dziennikarzami, co w tamtym okresie nie było  
powszechne. Interesował się też kulturą, doceniając szczególnie wy-
dawnictwa promujące Łask. Sam byłem zaskoczony, gdy za jego spra-
wą do rąk mieszkańców trafił przewodnik turystyczny po mieście i gmi-
nie w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, co jak na warunki łaskie było 
czymś rekordowym, nie powtórzonym do dziś. Doceniał też filatelistów,  
którzy w tamtych czasach organizowali w Łasku liczne wystawy i odno-
sili sukcesy krajowe. Tak samo doceniał sportowców. Jak wspominają 
tamte czasy działacze sportowi i kultury, Sroczyński nie skąpił pochwał, 
chętnie przydzielał nagrody.

W 1990 roku przestał pełnić obowiązki naczelnika i usunął się w cień. 
Rozumiał doskonale, że jego czas przeminął, że rozpoczął się nowy etap 
w dziejach kraju i Łasku. Jak pisze Jerzy Witaszczyk w pomnikowym 
„Poczcie znanych postaci ziemi łaskiej” (2010), „ostatnie lata swego  
życia spędził poza Łaskiem, zamieszkał w Hucie Dłutowskiej”. Dociera-
ły do mnie informacje o jego ciężkiej chorobie, a potem śmierci 4 stycz-
nia 2009 roku. Szkoda, że tak szybko o nim zapomniano, że w Łasku  
nie ma żadnego namacalnego śladu jego niełatwej przecież pracy.

Stanisław Barcz

PS W marcowym numerze „Panoramy” w artykule z tego cyklu złośli-
wy chochlik zmienił sens informacji – oczywiście Zbigniew Rybiński 
miał dwoje dzieci: syna i córkę. Przepraszam za pomyłkę.
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WAKAcJE NA „ORliKu”
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku za-

prasza na świetną zabawę i aktywne spędzenie 
czasu na „Orlikach” w Kolumnie (27 lipca) 
i Łasku (28 lipca). W godz. 13-18 czekać bę-
dzie na was moc atrakcji, a wśród nich warszta-
ty kreatywne, animacje i zabawy, treningi i gry 
sportowe. Gościem specjalnym będzie Kin-
ga Haracz – trenerka badmintona, medalistka 
Mistrzostw Polski i Akademickich mistrzostw 
Polski i Europy.                                           EK

 
WAKAcJE z BiBliOTEKĄ 

Jak co roku, w Filii dla dzieci Biblioteki 
Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego or-
ganizujemy „Bibliowakacje”. W lipcu zapra-
szamy dzieci w wieku szkolnym na kreatywne 
zajęcia i edukacyjne wycieczki. Przez całe dwa 
miesiące czytelnicy mogą wziąć w wakacyj-
nym konkursie czytelniczym oraz wypożyczać 
do domu gry planszowe. Szczegóły i zapisy na 
miejscu, w Filii dla dzieci lub pod numerem 504-
855-010.                                                           MZ

AKTywnE wAKAcJE 2022
Nareszcie wakacje, czas zasłużonego odpoczynku, dobrej zabawy i regeneracji przed powrotem do szkoły. 
letnia laba w mieście nie musi oznaczać nudy. Wiele ciekawych atrakcji przy pomocy finansowej gminy Łask 
przygotowało cSiR, Biblioteka Publiczna oraz ŁDK. zachęcamy do zapoznania się z ich ofertami.

WAKAcJE z ŁDK 
Nadeszły wakacje! Przygotowaliśmy kilka 

propozycji spędzenia czasu wolnego właśnie 
z Domem Kultury. Jak zawsze u nas – na rze-
telnie i na wesoło!

Na początek propozycja warsztatów filmo-
wych.

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy 
młodych filmowców! Naszym celem jest stwo-
rzenie filmu o Łasku metodą animacji poklatko-
wej. Zaczynamy zajęcia 27 czerwca o godz. 11. 
Zapisy i szczegóły pod nr tel. 505-056-559.

Letnie szaleństwa w ogrodzie Łaskiego 
Domu Kultury.

Gry, zabawy, animacje – to i wiele więcej 
w każdą lipcową środę od godz. 10 do 14. Za-
pisy pod nr. tel. 43 675-37-13.

Półkolonie z robotyki – udostępniamy 
przestrzeń dla ciekawych aktywności.

Półkolonie dla dzieci z robotyką, zajęcia-
mi sportowymi w stylu szpiegowskim i inny-

mi atrakcjami! TERMIN: 4-8 lipca GODZINY: 
8.30-16.30

ZAPISY I SZCZEGÓŁY: 600-380-780 lub 
www.twojrobot.pl/kursy/polkolonie/

Przy zapisach do 27 czerwca można otrzy-
mać rabat! Dodatkowo przy zapisie 2 dzieci 
każde otrzymuje zniżkę 50 zł! Niezapomnia-
na zabawa gwarantowana! Półkolonie trwają  
5 dni w godzinach 8.30-16.30, w tym: codzien-
nie warsztaty z robotyki, graficzne, minecraft, 
sportowe, kreatywne LEGO i filmowe, co-
dziennie obiad oraz słodka przekąska, dyplomy 
na zakończenie półkolonii, grupy 12-14 osobo-
we (dla dzieci 5-8 lat i 9-14 lat), przeszkolona 
kadra instruktorów.

Wydarzenie plenerowe „Wakacje z DJ’ami”.
Bitwa DJów, pokazy beatboxu, warszta-

ty muzyczne, foodtrucki – już 20 sierpnia od 
godz. 17! (więcej szczegółów podamy w osob-
nym komunikacie).

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek 
chciałyśmy uświetnić rocznicę nadania praw 
miejskich Łaskowi. Postanowiłyśmy zwieńczyć 
ten czas spotkaniem autorskim z Katarzyną Pru-
sisz. Bardzo zależało nam na tym spotkaniu, po-
nieważ pani Kasia jest rodowitą łaskowianką, 
prywatnie wesołą i inspirującą kobietą, która 
spełniła swoje marzenie o napisaniu książki!

Podczas przemiłej rozmowy autorka opowie-
działa gościom o procesie powstawania książki, 
perypetiach wydawniczych, o bohaterach, którzy 
mają swoich odpowiedników w realu, a także 
o marzeniach, aspiracjach oraz życiu zawodo-

TyDZIEń bIblIOTEK
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopol-
ską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na  
celu edukowanie, podkreślanie roli czytania i znaczenia bibliotek oraz rozbudzanie 
zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Rok 2022 to wyjątkowy czas dla naszego 
miasta, bowiem obchodzimy 600-lecie 
nadania mu praw miejskich. Przedszkole 
Publiczne nr 4 im. „leśne Skrzaty” 
aktywnie włącza się w jego obchody. z tej 
okazji odbył się w nim konkurs plastyczny 
pn. „Łask oczami dziecka” zorganizowany 
przez P. Derewendę oraz M. Drożdż. 

Wiemy, że to właśnie tu, w przedszkolu bu-
dzi się poczucie przynależności społecznej, na-
rodowej. Dążymy zatem, aby wszystkie dzieci, 
już od najmłodszych lat poznawały swoje naj-
bliższe otoczenie, utożsamiały się z rodzinnym 
miastem. Celem konkursu było kształtowanie 

ŁASK OcZAMI DZIEcKA
poczucia przynależności do naszej małej oj-
czyzny - Łasku, szacunku wobec niego oraz 
upamiętnienie nadania przez króla Władysła-
wa Jagiełłę praw miejskich. Dzieci wykazały 
się kreatywnością i pomysłowością w tworze-
niu przepięknych dzieł, które można podziwiać  
w naszym przedszkolu oraz w Bibliotece Peda-
gogicznej w Łasku. 

Komisja konkursowa miała bardzo trudne 
zadanie, ponieważ każda z prac była wyjątko-
wa i niepowtarzalna. Wszystkie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

P.D., M.D.

wym, które jest inspiracją do dalszej twórczości.
„Życiownia. Spółka z o.o.” napisana 

jest w lekkim stylu, zabarwiona niebanal-
nym dowcipem. To wielowątkowa, relak-
sująca opowieść o perypetiach Katarzyny. 
Dzięki pamiętnikowi przenosimy się w cza-
sie, gdzie sekrety są dozowane niczym 
z kroplówki. Dowiedzieliśmy się, że książ-
ka była/jest dla autorki sposobem na auto-
terapię. Przepracowała w niej wiele spraw 
z własnego życia. Jest o przyjaźni, miłości 
i śmierci... Śmiech miesza się ze wzrusze-
niami i strachem. Kasia uświadamia nam,  

że „to ludzie są największym skarbem, na 
jaki możemy trafić w życiu”.

Polecamy książkę „Życiownia Spółka 
z o.o.” Katarzyny Prusisz. Czekamy na kolejną 
część przygód bohaterki.

Magdalena Płosa
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Zatem pamiętajmy:
- kąpiemy się tylko w wyznaczonych miejscach
- nie wchodzimy do wody gdy jesteśmy sami nad rzeką czy jeziorem

nA wAKAcJE Z gŁOwą… - przebywając na plaży zakładajmy nakrycie głowy i korzystajmy z kre-
mów z filtrem UV
- jadąc na wycieczki rowerowe pamiętajmy o elementach odblaskowych, 
abyśmy byli widoczni
- przebywając w lesie zabezpieczmy skórę przed komarami i kleszczami
- nie zrywajmy nieznanych owoców i grzybów
- podczas gwałtownych burz nie chowajmy się pod drzewa
- korzystając z atrakcji przygotowanych przez ośrodki wypoczynkowe 
czytajmy regulaminy, instrukcje. 

Te i jeszcze wiele innych rad ustrzeże nas przed nieszczęściem, mu-
simy o nich pamiętać i przypominać je dzieciom i młodzieży. Pamiętając 
o zasadach bezpieczeństwa miło spędzimy czas z pożytkiem dla zdrowia 
i życia z naszymi bliskimi.

Danuta Rychlik
zespół Bezpieczeństwa Obywateli uM w Łasku

Łaskowianki i łaskowianie bardzo chętnie 
zgłosili się do udziału w organizowanym 
przez centrum Sportu i Rekreacji 
w Łasku maratonu pływackiego dla 
uczczenia 600-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu. 5 czerwca 
w pływalni krytej 60 pływaków w wieku 
od 7 do 66 lat pływało bez przerwy przez  
1 godzinę 5 minut 45 sekund, aby uczcić 
święto Łasku, przypadające w 2022 roku. 

Zadanie: 600 długości basenu na 600-le-
cie Łasku zostało wykonane. Pływaków do-

PRZEPŁynęlI 600 bASEnów

Szkoła Podstawowa nr 5 była gospodarzem pierwszych 
Międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych w Łasku. 
Sportowy event zorganizowany 20 czerwca br. był także okazją 
do uroczystego otwarcia wielofunkcyjnego boiska, które powstało 
na osiedlu Batorego. To wszystko oczywiście w ramach obchodów 
jubileuszu 600-lecia naszego miasta.

Uroczystość rozpoczęło przecięcie wstęgi i poświecenie obiektu. 
Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Agata Subczyńska, następnie 
głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. W części artystycznej 
swoimi występami zachwyciły uczennice z SP nr 5 oraz cheerleaderki 
z Filii ŁDK w Kolumnie.

Później był już tylko sport i wielkie emocje. Szkoły podstawowe 
wystawiły reprezentacje dziewcząt i chłopców, które rywalizowały w ta-
kich dyscyplinach jak: bieg na 100 i 200 m, skok w dal, pchnięcie kulą, 
steetball 3x3. Dodatkową atrakcją był trening z klubem Proyama, któ-
ry poprowadziła mistrzyni świata w kickboxingu Karolina Kubiak. Była 
z nami także Łaskovia z pokazowym meczem siatkówki plażowej przy 
udziale wicemistrzyń Polski młodziczek. Dla najlepszych zawodników 
czekały medale, a suma wyników wskazała zwycięską szkołę. Nagrodę 
Grand Prix wręczono Szkole Podstawowej nr 4 w ZSO im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Kolumnie.

Wielofunkcyjne boisko powstało w ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5  
im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do po-
trzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Rozbudowa pla-
cówek oświatowych w gminie Łask”.

Gmina otrzymała na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
dofinansowanie wysokości blisko 2 mln zł. Całkowity koszt projektu to 
2.5 mln zł.

SPORTOwE EMOcJE nA STARcIE
Otwarto wielofunkcyjne boisko

Ponadto SP nr 5 oraz SP w Okupie otrzymały wyposażenie do pra-
cowni informatycznych (m.in. komputery), zestawy doświadczalne z wy-
posażeniem laboratoryjnym do nauki oraz sprzęt i wyposażenie sportowe.

Nowe boisko to m.in.:
- 3-torowa, 200-metrowa bieżnia okólna
- 3-torowa, 100-metrowa bieżnia prosta
- wielofunkcyjne boisko sportowe wewnątrz bieżni okólnej
- rozbieg do skoku w wzwyż
- rozbieg do skoku w dal wraz ze skocznią
- rzutnia do pchnięcia kulą
- boisko do siatkówki plażowej
- siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych
- trybuny.

Z nowoczesnego obiektu sportowego mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy! Regulamin dostępny na stronie internetowej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Łasku: www.sp5lask.szkolnastrona.pl

MJ
Fotoreportaż - patrz str. 27

Wakacje rozpoczęte, czas na urlopy, odpoczynek i relaks po mie-
siącach nauki i pracy. Gratulujemy dzieciom i młodzieży otrzyma-
nych promocji do następnych klas, nauczycielom, wychowawcom 
i wszystkim pracownikom szkół wszystkiego co najlepsze, miłego 
wypoczynku i powrotu do pracy z solidnie naładowanymi akumu-
latorami energii i entuzjazmu. Wakacyjny czas urlopu, relaksu i od-
prężenia nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze dzieci i rodzi-
ny. Każdy aktywny wypoczynek czy to nad wodą, czy w górach niesie  
ze sobą wiele zagrożeń. Brak wyobraźni, brawura i beztroska prowa-
dzą do wielu wypadków. 

pingowali licznie zgromadzeni kibice, ro-
dzice dzieci, dziadkowie, znajomi, a także 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wraz 
z delegacją samorządowców z Niemiec. Po 
zakończeniu maratonu uczestnikom wręczo-
no pamiątkowe medale, wybite specjalnie na 
tę okoliczność. 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej imprezy: uczestnikom, sę-
dziom pływackim z Klubu Wodnik Łask, pra-
cownikom Pływalni Krytej w Łasku.

EK
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w lipcu
kulturalne

Agresywny pies wysyła znaki ostrzegawcze:
-  ma zjeżoną sierść
-  położone uszy
-  sztywne nogi
-  uniesiony ogon
-  warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze do-

okoła osoby, którą osacza.

czego nie robić, aby nie rozdrażnić psa?
-  Nie uciekaj! Pies traktuje uciekającą osobę 

jak potencjalną ofiarę i nawet jeśli nie „pla-
nował” ataku, Twoje zachowanie może go do 
niego sprowokować.

-  Nie odwracaj się plecami! Stojąc tyłem nie 
widzisz jak zachowuje się pies oraz narażasz 
się na to, że zaatakuje Cię on od strony ple-
ców i powali na ziemię.

-  Nie szarp się! Szarpiąc się pogłębisz ewentu-
alne obrażenia, dodatkowo pobudzasz psa.

Jak się zachować?
Stań nieruchomo;
Jeśli to możliwe zasłoń się jakimś przedmio-
tem od psa na przykład plecakiem, kurtką na-
winiętą na przedramieniu. Jeżeli jesteś w miej-
scu, gdzie w okolicy mogą znajdować się lu-
dzie, wołaj o pomoc;
Postaraj się odwrócić uwagę psa na chwilę na 
przykład za pomocą intensywnych dźwięków, 
stukania przedmiotami (klucze, butelki). Mo-
żesz spróbować używać komend takich jak 
„stój’, „waruj”;
Jeśli już staniemy w obliczu bezpośredniego 
ataku i nie mamy możliwości podjęcia żadnych 
działań, natychmiast przybierzmy „pozycję 
żółwia” czyli:
spleć dłonie do wewnątrz
- schowaj kciuki do środka
- załóż ręce na kark i zasłoń nimi uszy
- uklęknij
- przyciągnij głowę do kolan.

Należy pamiętać, że posiadanie psa wią-
że się z obowiązkami, jakie nakłada prawo 
na właściciela czworonoga. Doskonale wie-
my o tym, że psa należy wyprowadzać na 
smyczy, że wypadałoby mieć również kaga-
niec i przede wszystkim pilnować, żeby ni-
kogo nie pogryzł. Warto przypomnieć sobie 
jednak podstawowe zasady dotyczące trzy-
mania psa oraz obowiązki, jakie musi speł-
nić jego właściciel.

JAK ZAcHOwAĆ 
SIę KIEDy 
ATAKuJE 
nAS PIES?

czasami dochodzi do ataku psa 
niezależnie od tego jak bardzo lubimy 
zwierzęta, a jedyne co możemy zrobić 
to zminimalizować obrażenia i ocalić 
swoje zdrowie. Jak rozpoznać zagrożenie 
i co zrobić aby się uchronić przed 
konsekwencjami ataku?

Od 25 czerwca do 28 sierpnia 2022 roku CSiR w Łasku jest organizatorem kąpieliska miejskiego, zalew 
„Zajączek”. Kąpielisko nadzorowane jest przez ratowników WOPR codziennie w godz. od 11 do 18.

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
1.  Wystawa „O mieście Łasku” lipiec MHŁ MHŁ, BP  

w Łasku 
2. „Letnie szaleństwa w ogrodzie ŁDK” - gry, 

zabawy, animacje w ogrodzie ŁDK (w każdą 
środę) 

lipiec,  
godz. 10- 14 

ogród ŁDK ŁDK 

3. 8. Festiwal Róż 2-3 ŁDK,  
plac 11 
Listopada 

gmina Łask, 
Stowarzyszenie 
Miłośników 
Łaskiej Róży 

4. „Kursy programowania - kreatywne 
półkolonie z robotami”  

4-8  
godz. 8.30-16.30 

ŁDK ŁDK 

5. 
 
 
 

BIBLIOWAKACJE 2022 Fili dla dzieci 
(liczba miejsc ograniczona - max. 12-15 

osób, wyłącznie na zapisy, wymagana zgoda 
rodziców) 

1. „Wakacyjne Bingo Książkowe” - konkurs 
czytelniczy 

2. Kreatywne poniedziałki, czyli „coś  
z niczego” - zajęcia plastyczne 

3. Aktywne wtorki - czyli 4 wycieczki 
edukacyjne: 
KP Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 
Łaska Spółdzielnia  Mleczarska 
Kolumna – ścieżka edukacyjna 
Muzeum Historii Łasku i Kolegiata 

4. „Teatrzyk Między Książkami” – 
warsztaty  tworzenia kukiełek 

5. Aktywne czwartki – 4 wycieczki 
edukacyjne 
Komenda Powiatowa Policji w Łasku 
Dobronianka 
Kinoino w Łasku 
Quest po Łasku 

 
6. Kolorowe piątki, czyli koralikowy zawrót 

głowy – zajęcia z wykorzystaniem  
koralików termozgrzewalnych  
i modeliny.  

7. Uroczyste zakończenie Aktywnych 
Wakacji – wręczenie upominków,    

 dyplomów i poczęstunek 
 

Przez cały okres wakacji od początku lipca 
do końca sierpnia w godzinach pracy 
biblioteki będzie możliwość wypożyczenia 
na 2 dni dla Czytelników audiobooków oraz  
gier planszowych. 

  
Wakacje z Filią biblioteczną w Kolumnie 

(liczba miejsc ograniczona do 12 osób) 
1. Dzień rycerski – zajęcia artystyczne (do 

wykonania strój rycerski - tarcza, miecz, 
hełm, korona)  

2. Praca strażaka – wycieczka do OSP  
w Kolumnie przy współudziale Filii 
Domu Kultury  w Kolumnie 

3.  Dzień meksykański – zajęcia kreatywne 
(do wykonania: sombrero, gitara, Balero)   

4. „Coś z niczego – nic prostszego” – 
zajęcia plastyczne 

5. „Dzień makaronu” – zajęcia kreatywne 
6. Wyjazd do Dobronianki – działanie 

zorganizowane we współpracy z filią dla 
dzieci  BP w Łasku – 10 osób (koszt  
i termin ujęty w działaniach FB dla 
dzieci) 

 
 
 
 
lipiec, godz. 9-12 
 
4, 11, 18, 25 
 
 
 
5 
12 
19 
26 
6, 13, 20, 27 
 
 
 
7 
14 
21 
28 
 
8, 15, 22, 29 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-8 
godz. 10-12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filia 
Biblioteczna 
w Kolumnie 
 
 
 

BP w Łasku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP, Filia 
Biblioteczna  
w Kolumnie 
 
 
 

6. Iluzjonista Magic Mitoraj – pokaz iluzji dla 
całej rodziny 

22 sala 
widowiskowa 
ŁDK 

ŁDK 

7. „Warsztaty filmowe - tworzenie filmu  
o Łasku  metodą animacji poklatkowej”, 
pierwsze zajęcia 

27  
godz. 11 

ŁDK ŁDK 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
1. Bieg Leśny Teodory, VI edycja 3 

godz. 11 
Teodory Stowarzyszenie 

Rajsport Active 
Sieradz 

2. Impreza plenerowa na boisku „Orlik”  
w Kolumnie - animacje sportowo - ruchowe, 
warsztaty plastyczno-animacyjne 

27 godz. 13-18 boisko 
„Orlik”  
w Kolumnie 

CSiR w Łasku 

3.  Impreza plenerowa na boisku „Orlik”  
w Łasku - animacje sportowo-ruchowe, 
warsztaty plastyczno-animacyjne 

28 godz. 13-18 boisko 
„Orlik”  
w Łasku 

CSiR w Łasku 

 
 
 

 

sportowe
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nOwE bOISKO w ŁASKu

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej sięgają 1900 roku, kiedy to 
zatwierdzono statut Łaskiej Straży Ogniowej. historia pokazała, 
że do końca lat 50. XX wieku prawie całe życie kulturalne 
i towarzyskie Łasku, skoncentrowane było w straży pożarnej. 
Tu spotykali się społecznicy zaangażowani w życie miasta,  
tu rodziły się pomysły dające początek działaniom w różnorodnym 
obszarze życia publicznego grodu nad Grabią. 

Na zdjęciu członkowie OSP w Łasku przed nową remizą w budynku 
dawnej synagogi (po przebudowie), lata 50. XX w.: 1. Edmund Pałuszyń-
ski, 2. Ignacy Gwis, 3. Włodzimierz Śledziński, 4. Marian Podwysocki, 
5. Jan Sosnowski, 6. Bolesław Renkowski, 7. Adolf Kopiński, 8. Roman 
Renkowski, 9. Ludwik Siemiński i 10. Grącki.

Z grupy dwudziestu trzech mężczyzn znane są nazwiska dziesięciu. 
Jeśli ktoś z Czytelników rozpoznaje pozostałe osoby i dziecko, prosimy 
o kontakt: tel. 43 821-70-62, e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp.pl 
bądź osobiście w siedzibie muzeum, pl. 11 Listopada 7.

L. Olszewska
Muzeum historii Łasku



 

24.  „JARMARK  ŁASKI”


