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Jarmark Łaski nabiera kolorów
Przed nami jedno z największych wydarzeń w Łasku. Jarmark Łaski zbliża się wielkimi krokami. Jesteśmy w pełni
zaangażowani i skoncentrowani na dostarczeniu do łaskowian jednej z najlepszych edycji tego popularnego wydarzenia.
Wyzwań jest dużo, pracy jeszcze więcej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę długą przerwę w organizacji imprez tego rozmiaru
(spowodowaną pandemią). Nieco przypomina to budzenie się z długiego, zimowego snu. Jest to trudne zadanie dla
organizatorów, ale i dla biorących udział – zarówno artystów, wystawców, wolontariuszy itd. Na szczęście niegasnący
entuzjazm i ogromna życzliwości wielu wspaniałych osób pozwala nam trwać w przekonaniu, że warto się starać.
Formuła wydarzenia z każdym dniem rośnie. Potwierdzamy kolejne
aktywności i wydarzenia towarzyszące. Tempo pojawiania się aktualizacji wydarzenia jest na tyle duże, że ciężko wszystko zawrzeć w jednym
komunikacie. Na dziś możemy powiedzieć, że budujemy wydarzenie dostępne dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. Sobotę (4.06) dedykujemy dzieciom, w ramach Słońcobrania. Będzie to taki Jarmarczny Dzień
Dziecka. Pojawi się wesołe miasteczko, kolorowe dmuchańce, animatorzy. Nie zabraknie także spektakli teatralnych i występów scenicznych
adresowanych do najmłodszych.
Tradycją Jarmarku Łaskiego jest mieszanie, przenikanie i zderzanie
różnych przestrzeni. Tym sposobem chcemy oddać należny szacunek historii naszego miasta. Pojawią się zatem rycerze i wojowie w ramach
III Jarmarku Średniowiecznego. Na zakończenie pierwszego dnia Jarmarku przygotowujemy spektakl teatru ognia. W niedzielę (5.06) powróci Turniej Sołectw – głównie z Waszej inicjatywy. Cieszy nas ciepłe
przyjęcie takiej formuły wydarzenia. Na zakończenie drugiego dnia Jarmarku Łaskiego zagra w Łasku absolutny TOP polskiej sceny muzycznej
– Brodka i Natalia Przybysz. Zachęcamy czytelników „Panoramy Łaskiej” do częstego zaglądania na stronę internetową Jarmarku Łaskiego –

www.jarmarklaski.pl To właśnie tam na bieżąco dodajemy kolejne, nowe
wydarzenia i informacje.
Ogłaszamy wszem wobec 4 i 5 czerwca Świętem Wszystkich Łaskowian! Świętujmy razem 600-lecie nadania praw miejskich naszej małej
Ojczyźnie!
Program - na stronie 13.
Rafał Stasiak
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Dzień Flagi w Kolumnie
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 r. 2 maja Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych,
oddając cześć barwom narodowym. A jaka była ich geneza? Czemu właśnie te kolory – biały i czerwony? Przedszkolaki i uczniowie
mają te wiedzę w małym palcu, a starsi z pewnością chętnie odświeżą sobie kilka faktów z historii naszego kraju.
Flagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku. Swój
początek wzięły od chorągwi królewskich i przejmowały ich barwy. Kolor godła umieszczano na górze flagi, a kolor tła na dole. Również polska
flaga wywodzi się od królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego.
Chorągiew królewska w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów złożona była z dwóch pasów czerwonych i rozdzielającego ich pasa białego.
Zarówno dawniej, jak i dzisiaj kolorom przypisywano znaczenie. Biel
symbolizowała czystość, porządek i szlachetność. Kolor czerwony był
symbolem ognia i krwi, oznaczał także odwagę i waleczność. Od najdawniejszych czasów czerwień była kolorem uprzywilejowanym, używali jej dostojnicy i najbogatsze grupy społeczne. Uzyskanie trwałego
czerwonego koloru było niezwykle kosztowne. Czerwony barwnik produkowano z wydzieliny owadów zwanych czerwcami, stąd wzięła się
nazwa koloru.
W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po
raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy.
Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 r. uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano na placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Uroczystość rozpoczęło podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. W tym
symbolicznym miejscu nie mogło zabraknąć akcentu spod znaku harcerskiej lilijki. Srebrny Krzyż za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego
otrzymał harcmistrz Edward Józefiak z Hufca ZHP Łask. Gości powitał
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Wyraził nadzieję, że to święto już
zawsze będzie odbywało się w wypoczynkowej dzielnicy Łasku. Następnie głos zabrali poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Jacek Wróblewski. Finałową częścią uroczystości był przemarsz z wielką biało-czerwoną flagą.
Dzień Flagi to niezwykle radosne święto, które nie może obyć się bez
części artystycznej. Wiele uśmiechów i radości sprawił występy dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Leśne Skrzaty” oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego. Dużą niespodzianką był popis muzyczny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Radomia. Koncert nagrodzono gromkimi brawami i wołaniem o bis. Po części
oficjalnej zaproszono mieszkańców na Rodzinny Piknik Obywatelski.
MJ

Bieg z okazji 600-lecia Łasku

Bieg ulicami Łasku dla przedszkolaków i uczniów podstawówek
był kolejnym punktem w programie obchodów jubileuszu naszego
miasta. Pogoda dopisała, zawodnicy również, było fantastycznie!

24 kwietnia na pl. 11 Listopada stawiło się ok. 300 dzieci, a wraz z nimi
rodzice, opiekunowie i oczywiście niesamowici kibice. Ścigano się na dystansach 100, 200 i 400 m. Dla każdego małego sportowca przygotowano
pamiątkowy medal. Dekoracji zawodników dokonały: zastępca burmistrza
Łasku Lidia Sosnowska, sekretarz Beata Mielczarek i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Jadwiga Kurkowska.
Na mecie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć do rodzinnego albumu. To był niezwykle ciepły, kwietniowy dzień pełen sportowych emocji i uśmiechów. Na spragnionych MPWiK rozstawił namiot
ze schłodzoną wodą, a dla wszystkich potrzebujących zastrzyku cukru
czekało stoisko z watą cukrową i innym słodkościami. Duch rywalizacji
i dobrej zabawy wziął górę, bo zawodnicy, ci mali i duzi prosili o dłuższe
dystanse i kolejne biegi ulicami Łasku.
MJ

Pomoc nadal potrzebna!
W związku z trudną sytuacją na Ukrainie
i faktem, że na terenie naszej gminy
zamieszkuje wiele rodzin ukraińskich,
punkt pomocy przy Szkole Podstawowej
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
jest nadal czynny i będzie funkcjonował
do 15 czerwca, w poniedziałki i środy
w godzinach 17.00 – 19.00.

Rodziny ukraińskie nadal potrzebują naszej
pomocy w zakresie zaopatrzenia w produkty
codziennego użytku. Zwracamy się z ogromną
prośbą do mieszkańców Łasku o dary na rzecz
naszych nowych sąsiadów, które można przynosić do garażu przy SP nr 5 w Łasku (koło
basenu) w dniach i godzinach opisanych powyżej. Uczniowie naszej szkoły mogą przynosić
dary do szkoły (ul. Szkolna 1, sala nr 4).
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Najbardziej potrzebne produkty to: cukier,
mąka, kasza gryczana, ryż, makarony, olej, ser
żółty paczkowany, dżemy, konserwy i wędlina
paczkowana, kawa, herbata, kakao, masło/margaryna, sosy w słoikach, słodycze dla dzieci.
Produkty chemiczne: szampony dla dzieci i dorosłych, żele do mycia, płyny/kapsułki/proszki
do prania, pampersy nr 4, 5, 6, (pozostałe numery są), mleko w proszku dla dzieci, papier
toaletowy, podpaski, ręczniki jednorazowe,
chusteczki, itp.
Dziękujemy za okazaną dotychczas pomoc
i liczymy na otwarte serca mieszkańców gminy
Łask w obecnej sytuacji.
Społeczność szkolna SP nr 5 w Łasku

Pani

Marii Cłapce

Audytorowi Wewnętrznemu
Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia
i żalu
z powodu śmierci

TATY

składają
Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz
Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Łasku

Zdaniem burmistrza

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r., zakończył się bieg z okazji 600-lecia naszego miasta. Do pani
naczelnik Kurkowskiej podchodzi chłopczyk z oddziału przedszkolnego i pyta: czy ja mógłbym
jeszcze raz pobiec, bo chciałbym drugi medal przekazać mojej młodszej siostrze. Wzruszające
historia – prawda? Zachowanie tego chłopca to zapewne także zasługa jego rodziców i nauczycieli
szkoły, którzy umieli dzieciom zaszczepić miłość i wzajemną troskę rodzeństwa o siebie.
GDZIE JEST SYSTEM WARTOŚCI?
Iluż starszych mogłoby uczyć się od tego
chłopca tzw. wartości, o których wielu dzisiaj tylko mówi. Czy chcemy, czy też nie cała
cywilizacja i kultura zachodnia na systemie
chrześcijańskich wartości została zbudowana.
A dzisiaj? Wystarczy, że ktoś nie jest z właściwej partii (oczywiście według oceniających),
a wielu uczyni wszystko, aby go zniszczyć,
a co najmniej wykpić, ośmieszyć, często ze
zwykłej zawiści lub zazdrości.
Kilka dni temu odbyła się, z udziałem
14 zagranicznych partnerów, znakomita międzynarodowa konferencja organizowana przez
naszą Lokalną Grupę Działania „Dolina Rzeki
Grabi” i jej panią prezes Annę Doliwę, która
uratowała LGD po szczególnym trudnym czasie. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać
niezwykle ciekawych wykładów dotyczących
systemu wartości. Wykładowcy Jacek Michałowski i Krzysztof Margol rozpoczęli wykład
od przypomnienia treści Preambuły do Konstytucji RP. Wiele razy Preambułę czytałem
- choćby przygotowując się do różnych egzaminów – a jednak panowie wykładowcy uzmysłowili mi nowe, ważne jej znaczenie. Nie jest
ona długa, ale zawiera wszystko, co zawierać
powinna. Zacytuję fragment:
my Naród Polski /.../pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność
i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności
przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecz-

nym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Czy istotnie prawda, sprawiedliwość, dobro dziś panują? Czy wcześniej panowały?
W trakcie konferencji wskazałem najważniejsze inwestycje wykonane w gm. Łask
z dofinansowaniem unijnym. Jest tych zadań
znaczna ilość, ale dobre szybko się zapomina. Kto dziś pamięta o problemach dotyczących rekultywacji wysypiska, budowy kanalizacji sanitarnej w wielu obszarach, a przede
wszystkim w ul. Kilińskiego, o zapachach
emitowanych przez oczyszczalnię czy zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem
drewnianego budynku przedszkola w Kolumnie i wielu innych.
11 maja goście zwiedzali Łask. Byli zachwyceniu kolegiatą, bardzo podobał im się
rynek, smakowały lody, wykonali wiele fotek
pomnika. Zwiedzili także kościół garnizonowy.
Księża proboszczowie osobiście zaprezentowali
gościom obiekty sakralne, za co dziękujemy.

z Dzieciątkiem - bardzo ważny obiekt kultu
religijnego, ale także najcenniejszy zabytek
późnego włoskiego renesansu w Polsce. To on
pozostawił w Łasku wiele cennych zabytków
ruchomych. Nie musiał tego robić. Był wszak
drugą osobą w państwie (pierwszym po królu)
i obowiązków wobec wielu miejscowości miał
bez liku, jednak o swoim rodowym mieście zawsze pamiętał. 14 maja w ramach nocy muzeów pan profesor Piotr Tafiłowski z Warszawy
stwierdził, że prymas Jan Łaski był wybitnym
mężem stanu, dla którego dobro Polski było
zawsze nadrzędnym celem. W Wielkiej Księdze Patriotów Polskich – Biały Kruk, Kraków
2013, str. 230, o Janie Łaskim napisano: kodyfikator i polityk, wybitny mąż stanu. W katedrze
gnieźnieńskiej ufundował płyty nagrobne, które są najstarszymi w Polsce dziełami renesansowej rzeźby nagrobnej, prezentacja ich pielgrzymom i wycieczkowiczom oraz wskazanie
fundatora jest stałym punktem programu.
ŁASK FOTOGRAFIAMI OPISANY

WDZIĘCZNOŚĆ
Myślę sobie, i tak zapewne myślą wszyscy
którzy kochają nasze miasto i których stać na
odrobinę obiektywizmu, jakże powinniśmy być
wdzięczni minionym pokoleniom, które mimo
tak wielu trudności, nie tylko utrzymały, ale
rozwijały to nasze lokalne dziedzictwo. Jakże
powinniśmy być wdzięczni za osobę kanclerza wielkiego koronnego, prymasa Polski Jana
Łaskiego. To on wybudował kolegiatę, którą
dziś się szczycimy. Tak pięknej, zabytkowej
świątyni nie posiadają znacznie większe okoliczne miasta łącznie z Łodzią. To on sprowadził do Łasku wizerunek Matki Bożej Łaskiej

11 maja br. ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego Nasz Łask 2022 zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Pierwsze miejsce zdobyła pabianiczanka Małgorzata Szynka za fotografię Zachodzące słońce na
złoto barwiące, prezentującą rynek z pomnikiem w centrum. Pani powiedziała, że naszym
Pomnikiem Niepodległości jest zachwycona.
Było mi miło. Swoją drogą komisja konkursowa miała nie lada problem, bowiem ciekawych
fotografii było co najmniej kilka.
15 maja 2022 r.
Gabriel Szkudlarek

600 długości basenu na 600-lecie Łasku
Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi CSiR w Łasku zaprasza
miłośników pływania do uczczenia tej
ważnej rocznicy poprzez udział w Maratonie Pływackim.
Proponujemy przepłynięcie z tej okazji
600 długości basenu w sumie przez wszystkich uczestników Maratonu. W imprezie liczy
się udział, a nie zwycięstwo. Minimalna ilość

do przepłynięcia to 10 długości basenu, czyli
250 m. Maraton zostanie zakończony z chwilą przepłynięcia przez pływaków 600 długości
basenu.
Każdy uczestnik Maratonu otrzyma pamiątkowy medal wybity specjalnie z tej okazji.
Serdecznie zapraszamy, bez względu na wiek
i płeć. 5 czerwca 2022 r. (niedziela) godz.
12.00 - Pływalnia Kryta w Łasku. Zapisy w recepcji pływalni.
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ĆWICZENIA W 8 KRAJACH
Od 1 do 27 maja br. odbywają się w Polsce
i 8 innych krajach ćwiczenia Defender
Europe 2022 (DE22) oraz Swift Response
2022 (SR22) z udziałem polskich żołnierzy.
W ćwiczeniach bierze udział łącznie
18 000 żołnierzy z ponad 20 krajów, z tego
na terytorium Polski ok. 7 000 żołnierzy
i 3 000 jednostek sprzętu.
Defender Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem,
organizowanym przez Amerykańskie Siły
Zbrojne, które ma na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami
i partnerami USA i NATO. Polskę, jako jedno
z państw-gospodarzy DE22, reprezentują żołnierze m.in. 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego. W trakcie ćwiczenia sprawdzona jest zdolność współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Zrealizowa-

ne zostaną między innymi epizody taktyczne
przemieszczenia na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie
ogniowe.
DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych
szkoleń defensywnych, nie są one wymierzone
przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie.
Narodowy i międzynarodowy proces planowania ich rozpoczął się w 2021 roku.

TESTER JUŻ W 32. BLT
Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku trafiło kolejne
nowoczesne urządzenie – jest to tester tarcia. Specjalistyczna
aparatura pomiarowa zamontowana została w samochodzie.
Zaprojektowane i zbudowane w naszym
kraju urządzenia umożliwiają precyzyjny pomiar współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych, który decyduje w sposób bezpośredni
o drodze hamowania samolotu po zetknięciu się
jego kół z nawierzchnią. Zakup urządzeń zrealizowano w ramach Planu Modernizacji Technicznej.
Wspomniany tester bada w sposób ciągły
współczynnik tarcia nawierzchni lotniskowych
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wykonanych z betonu cementowego i asfaltowego. Współczynnik ten decyduje o przyczepności kół samolotu z nawierzchnią, a zatem
o skuteczności hamowania. To ważne bowiem
w przypadku ponaddźwiękowych maszyn lądujących z dużą szybkością istotna jest droga hamowania. Jeśli samolot nie wyhamuje zgodnie
z planem, może wypaść poza pas startowy, a to
grozi nie tylko zniszczeniem kosztownej maszyny, ale stanowi też zagrożenie dla życia pilota.

SESJE – 18 bm. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej poświęcona głównie
pilnym sprawom finansowym gminy. W chwili
zamykania numeru nie znaliśmy jeszcze terminu najbliższej sesji, ale prawdopodobnie
odbędzie się ona w ostatniej dekadzie czerwca. Będzie to sesja absolutoryjna, z prezentacją
raportu gminy za 2021 rok, a także z licznymi
sprawozdaniami. Na sesji tej prawdopodobnie
radni podejmą decyzję w sprawie nadania nazwy Alei 600-lecia - ciągowi pieszemu w sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji, natomiast skwer przy samolocie na cokole u wlotu
do miasta nosić będzie imię prof. Mieczysława
Wolfkego.
Sesję Rady Powiatu zaplanowano na
26 maja, radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie na bieżący rok.
DZIECIOM w prezencie od ŁKA – z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. dzieci do 16.
roku życia będą mogły jeździć bezpłatnie pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI - znakomity aktor gościł w ŁDK w cyklu „Podwieczorek z Gwiazdą”, dzieląc się wspomnieniami
z pracy z wielkimi ludźmi filmu, opowiadając
anegdoty i wykonując kilka utworów. Spotkanie prowadził łódzki dziennikarz Leszek Bonar, bywający często w Łasku.
OSZCZĘDZAJMY WODĘ - apel w tej
sprawie wystosował do mieszkańców wójt
Wodzierad, m.in. z powodu przebudowy stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach, ale
i panującej suszy. Ten apel powinni wziąć pod
uwagę wszyscy mieszkańcy powiatu łaskiego.
INFLACJA rujnuje nasze portfele, oficjalnie wynosi w granicach 13 proc., ale
mówi się, że przekroczyła już 20 proc. Drastycznie drożeją artykuły żywnościowe,
szczególnie pieczywo, mięso drobiowe, nabiał. To konsekwencja m.in. wojny na Ukrainie i drożejącej ropy naftowej.
WILKI w centrum Polski – już od dłuższego czasu w lasach w centrum kraju pojawiają się wilki. Szacuje się, iż jest ich tu ok.
50. Niedawno fotopułapka w okolicy Tuszyna
(Nadleśnictwo Kolumna) uwieczniła samotnego osobnika. W przypadku spotkania ze zwierzęciem należy spokojnie wycofać się, wszak
jesteśmy na terenie zwierzęcia. Wilki są raczej
płochliwe i unikają spotkania z ludźmi.
AURA w maju - była w sumie korzystna,
bo nocne przymrozki pojawiły się kilka dni po
„zimnej Zośce”, wcześniej było dość ciepło
i niestety… za sucho. Co prawda zimą spadło
sporo śniegu, a potem i deszczu, ale, jak się
okazało, to wszystko za mało. Rolnicy twierdzą, że dawno w maju nie było takiej suszy.
Dotyczy to także lasów, w których ostatnio odnotowano sporo pożarów.

S iła f u nd u sz u
sołeckie g o
Fundusze sołeckie już na dobre
zagościły w środowiskach wiejskich
i pełnią ważną rolę społeczną. Stały
się kołem zamachowym oddolnych
inicjatyw w poprawie życia mieszkańców
i otaczającej infrastruktury.

To mieszkańcy najlepiej znają lokalne potrzeby i podczas zebrań wiejskich decydują
o przeznaczeniu określonych środków na cele
będące w zakresie zadań własnych gminy. Tak
też się stało, na przełomie ubiegłego roku z zaplanowaniem i przeprowadzeniem obecnie remontu łazienek Świetlicy Wiejskiej w Teodorach. Druhowie OSP pod przewodnictwem prezesa Dominika Kołasińskiego wykonali prace
przygotowawcze związane z demontażem
starego wyposażenia, glazury, zużytej stolarki
drzwiowej oraz wywozem gruzu. Wydzielone

środki z funduszu sołeckiego pokryły koszty
zakupu materiałów do wykonania instalacji
hydraulicznej, elektrycznej oraz odnowienia
ścian, podłóg. Dokonano zakupu mebli łazienkowych i niezbędnego wyposażenia. Rosnące
lawinowo ceny materiałów i kosztów pracy nie
ułatwiają prowadzenia takich przedsięwzięć,
ale dzięki dużym nakładom społecznego zaangażowania znacznie obniżono koszt inwestycji. Słowa podziękowania należą się dla firmy Piotras, Emma, Milena i Henryk Cybulski,
Zbigniew Rzepka oraz niezawodnym paniom
z Koła Gospodyń za opiekę kulinarną. Podjęte
działania sprawiają, że świetlica staje się dumą
naszej społeczności, ponadto cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób wynajmujących
ją na uroczystości rodzinne i okolicznościowe.
Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory

„POZNAJ POLSKĘ” – EDYCJA 2022
Gmina Łask otrzymała wsparcie finansowe na realizację
zadania w ramach przedsięwzięcia ministra edukacji i nauki
pod nazwą „Poznaj Polskę – edycja 2022”. Samorząd otrzymał
dofinansowanie wysokości 47.076,40 zł, co stanowi 80% kosztów
zadania. Pozostałe koszty stanowią 11.769,10 zł, z czego 5.906,60 zł
to wkład własny gminy, natomiast 5.862,50 zł pochodzą ze
środków Rady Rodziców.
Oto szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych
wniosków:
-	Szkoła podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku - 4 wycieczki
-	Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - 3 wycieczki
-	Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - 2 wycieczki
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie – 1 wycieczka.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących
szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edu-

kacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2022
roku są:
- śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
- śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
- kultura i dziedzictwo narodowe,
- największe osiągnięcia polskiej nauki.
Program „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Z rowerem i deskorolką na ty!
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zaprasza na rozpoczęcie
Aktywnych Wakacji 2022. Z rowerem i deskorolką na ty! – pod
takim hasłem zaplanowano na 26 czerwca imprezę na skateparku
przy ul. Kilińskiego. Wakacje już za rogiem, więc warto je zacząć
z przytupem i świetną zabawą.
W programie:
godz. 11-14 - DESKOROLKA - pokazy i treningi z instruktorami
godz. 12 - WYŚCIGI - rowerowe dla najmłodszych
godz. 14-18 - ROWER BMX - pokazy i warsztaty z instruktorami
godz. 13-17 - WARSZTATY - malowanie czapeczek
godz. 12-15 - GRAFFITI - prowadzi Paweł „Ovca”

Nie zabierajcie ze sobą kanapek! Na skateparku zaparkuje food truck.
20 burgerów dla pierwszych 20 dzieciaków za darmo. Zapraszamy!
Impreza została dofinansowana z budżetu gminy Łask.
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W HOŁDZIE TWÓRCOM
WIELKIEJ KONSTYTUCJI
3 m a j a b r. n a p l a c u 11 L i s t o p a d a w Ł a s k u u ro c z y ś c i e o b c h o d z o n o
2 3 1 . ro c z n i c ę u c h w a l e n i a K o n s t y t u c j i 3 M a j a .
Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana przez kapelana garnizonu
Łask księdza kpt. Marka Bolanowskiego oraz proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku księdza kanonika Piotra Pirka.
Po eucharystii wszyscy uczestnicy wydarzenia w towarzystwie Łaskiej Orkiestry Dętej przeszli na plac 11 Listopada, gdzie po wciągnięciu
flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabie-

rali: starosta łaski Piotr Wołosz, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk pil. Piotr Ostrouch oraz w imieniu marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera - wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny. Następnie odczytany został apel
pamięci, po którym kompania reprezentacyjna 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oddała salwę honorową.
Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez przedstawicieli władz powiatu łaskiego, gminy Łask, wojska, policji, straży, szkół oraz pozostałych gości.

Nowe życie dla dworku w Ostrowie
10 maja br. przedstawiciele powiatu łaskiego podpisali umowę z firmą VIK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łasku przy ul. Piekarniczej 7, na realizację zadania pn. „Remont wraz z kompleksową
termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A” .
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
- Roboty murarskie i docieplenie ścian
- Roboty remontowe i renowacja elewacji,
stropu i dachu
- Remont i wykonanie posadzek
- Roboty wykończeniowe
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- Wykonanie dojazdów, chodników, parkingów
- Renowacja tarasów
- Podwyższenie piwnic
- Wykonanie izolacji fundamentów
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Wykonanie oświetlenia i iluminacji budynku
- Wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., ppoż., alarmowej i teletechnicznej
- Wykonanie
zewnętrznych
instalacji: elektrycznej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,
pompy ciepła, kanalizacji
deszczowej
i zbiornika na ścieki
- Zakup i montaż
wyposażenia, mebli
i osprzętu ppoż.
- Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego

- Zabezpieczenie i renowacja istniejącego wyposażenia i zabytkowych elementów obiektu
- Przeprowadzenie badań konserwatorskich.
Wartość robót budowlanych wyniesie
11 870 730,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Powiat łaski otrzymał dofinansowanie na realizację ww. zadnia wysokości
8 955 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

Młodzież zapobiega pożarom
22 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Kolumnie) odbyły się
XXI powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Konkurs był podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich przebiegał
w formie pisemnej, a jego wynik miał decydujący wpływ na zakwalifikowanie się (lub też nie) do kolejnego etapu. Wzięło w nim udział
37 uczestników. W drugim etapie uczniowie musieli odpowiedzieć już
ustnie na sześć pytań przed jury w składzie: przewodniczący st. kpt. Kamil Perliński, sekretarz kpt. Kamil Świątczak oraz trzech członków: kpt.
Tomasz Mendak, dh Piotr Janecki, dh Grzegorz Bartczak. Po naprawdę
zaciętym pojedynku, w którym uczestnicy wykazali się imponującą wiedzą, w pierwszej grupie, czyli uczniów klas I – IV Szkół Podstawowych,
wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce - Bartłomiej Legiędź - Szkoła Podstawowa w Widawie
II miejsce - Jan Juszczak - Szkoła Podstawowa w Marzeninie
III miejsce - Alan Pakuła - Szkoła Podstawowa w Marzeninie
Druga grupa wiekowa, czyli uczniowie klas V-VIII Szkół Podstawowych:
I miejsce - Maksymilian Chałubiński - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku
II miejsce - Filip Szuland - Szkoła Podstawowa w Buczku
III miejsce - Antoni Owczarek - Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Trzecia grupa wiekowa - szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce - Jakub Kujawiński - I Liceum Ogólnokształcące w Łasku
II miejsce - Olaf Markiewicz - ZSMT w Ostrowie
III miejsce - Kacper Bzdurski - ZSMT w Ostrowie.
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy w konkursie wręczyli: starosta łaski Piotr Wołosz, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku
(Kolumnie) Agnieszka Wolska oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dh Wojciech Pokora.
Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łasku oraz Związek OSP RP w Łasku. Dla uczestników turnieju druhowie z PSP w Łasku
zorganizowali pokaz sprzętu pożarniczo-ratowniczego.

Najpiękniejsze - nagrodzone

Zarząd Powiatu Łaskiego rozstrzygnął
konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza
Pisanka Wielkanocna w powiecie łaskim”,
który był adresowany do mieszkańców
powiatu łaskiego.

Do konkursu zgłoszono 26 prac. Pierwsze miejsce zdobyło KGW w Woli Bałuckiej
„Ptasica i Przyjaciele” Marzena Wojtulewicz,
Justyna Sędzikowska oraz Aneta Kamińska.
Drugie miejsce zajęły: Oliwia i Zuzanna Glin-

kowskie. Trzecie miejsce przypadło Krystynie
Rośczak.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i gratulujemy pomysłów oraz
umiejętności!
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Będzie nowy wóz strażacki?
11 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się wręczenie promes na dofinansowanie
zakupu nowych wozów bojowych, wręczenie decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla seniorów
oraz włączenie kilku jednostek OSP z województwa łódzkiego do KSRG. Seniorów naszej jednostki
Malenia reprezentował dh Jerzy Pogocki, który odebrał decyzję o przyznaniu świadczenia w imieniu pięciu
druhów z OSP Malenia (dwóch następnych druhów czeka na rozpatrzenie wniosku).
Prezes OSP Malenia dh Tomasz Kaczmarek odebrał promesę na kwotę 500 000 zł do
zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości wzięli udział:

nadbryg. Krzysztof Hejduk - zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
st. bryg. Grzegorz Janowski - łódzki komendant wojewódzki PSP, komendanci miejscy

i powiatowi oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych z województwa
łódzkiego.

Lokomotywą po wiedzę
22 kwietnia br. dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu uczestniczyły w projekcie
„Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekt ekologiczno – artystyczny dla
dzieci z województwa łódzkiego”. Z dużą wyobraźnią projektowały stroje dla małych
manekinów. Wykorzystywały do tego surowce odzyskane – materiały, guziki itd. Zajęcia
były prowadzone przez nauczycieli Politechniki Łódzkiej.

W drugiej części programu dzieci zwiedzały Centralne Muzeum Włókiennictwa. Mo-
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gły zapoznać się z kierunkami mody od lat 50.
ubiegłego wieku aż po czasy współczesne.

CZYTANIE ODMŁADZA STARCA…

„Jeśli przychodzi mi coś z trudem opuszczać, to bibliotekę. Bez książek na świecie popadłbym już dawno
w zwątpienie”, „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach
pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach” - tego typu przemyślenia ludzi wielkich
(Schopenhauer, Cyceron) towarzyszą nam nie tylko w maju, który od zawsze kojarzony jest z książką,
czytaniem i biblioteką, lecz powinny być naszymi drogowskazami na życiowej drodze.
Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych
czytelników postanowiliśmy otworzyć naszą placówkę w sobotę. Na razie jest to tylko pierwsza sobota miesiąca, lecz jeśli będzie potrzeba - jesteśmy gotowi służyć naszym czytelnikom w kolejne soboty.
Każdego miesiąca, odpowiadając na rosnący apetyt literacki czytelników, zakupujemy około 100 nowych pozycji. Jesteśmy na bieżąco
z nowościami z literatury dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych. Na
pewno każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
Biblioteka to nie tylko książki, to także działalność kulturalna.
Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową oraz Przedszkolem mamy
możliwość popularyzowania czytelnictwa poprzez spotkania literackie i warsztaty z książką.

Biblioteka także czynnie bierze udział w życiu gminnym. Już
teraz zapraszamy na nasze stoisko podczas Święta Truskawki, na
którym miłośnicy książki będą mogli zmierzyć się w quizach i zabawach literackich.
Już teraz czynimy plany na zajęcia wakacyjne w naszej bibliotece,
wśród nich znajdzie się miejsce na warsztaty kreatywne, piesze wycieczki śladami okolicznych questów oraz noc detektywów.
Gminna Biblioteka to nie tylko miejsce do wypożyczenia książek. To miejsce, w którym można swobodnie porozmawiać o ulubionej literaturze i rozwijać swoje pasje czytelnicze. Zapraszamy
zatem wszystkich miłośników literatury do odwiedzania naszej
książnicy.

Skrzaty też grają w piłkę
KS Tęcza Brodnia utworzył nową grupę dzieci z rocznika Skrzat.
Maluchy urodzone w 2016/17 oraz 2018 roku mogą spełniać
swoje marzenia poprzez wspaniałą przygodę z piłką nożną. Pod
okiem trenerów Mateusza Borunia i Wiktora Marciniaka zajęcia
odbywa najmłodsza grupa Klubu Sportowego Tęczy Brodnia.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, aby przyszły na zajęcia i rozpoczęły swoją piłkarską przygodę właśnie w KS Tęcza Brodnia. Treningi
odbywają się dwa razy w tygodniu. To już czwarta grupa, która trenuje w klubie Tęcza Brodnia. Łącznie to ok. 100 dzieci z gminy Buczek,
które chętnie uczęszczają na treningi piłki nożnej organizowane przez
KS Tęcza Brodnia.

Dzięki wzorowej współpracy z gminą Buczek na czele z wójtem
Bronisławem Węglewskim uruchomione zostało tej wiosny boisko treningowe, na którym ćwiczą dzieci. Z nieocenioną pomocą rodziców
w ostatnim czasie zamontowane zostały piłkochwyty, aby ułatwić treningi strzeleckie. Ponadto w komforcie treningów i równości nowej płyty
pomógł walec drogowy, który w sobotę swoją masą i ciężarem poprawił
jakość nowej murawy.
Wsparcie lokalnego samorządu, pomoc rodziców i sponsorów sprawia, że z każdym treningiem i meczem dzieci trenujące w KS Tęcza
Brodnia mogą rozwijać swoją pasję i cieszyć się z gry w piłkę nożną.

Przedszkolaki na wycieczce
W dniach 5 i 6 maja dzieci z Gminnego Przedszkola w Buczku
uczestniczyły w długo wyczekiwanej wycieczce do Mini ZOO
Dobronianka. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy na temat żyjących tam zwierząt.
Największą atrakcją dla nich, była możliwość samodzielnego częstowania zwierząt warzywnymi przysmakami. Była również chwila relaksu
przy ognisku z kiełbaskami oraz zabawa na dmuchanym zamku. Pogoda
dopisała. To był bardzo udany wyjazd.
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XXII edycja Święta Truskawki z tanecznymi gwiazdami polskiej estrady!

Ś wi e t na zab awa, c iek a w e k o n k u rs y, a p rz e de ws z y s tki m mnó s tw o tr us ka w e k – to mus i być Ś wi ęt o
Tr us kawk i w Bu czk u ! I m p reza o d b ęd zie s i ę w dni a c h 2 5 -2 6 c z e r wc a 2 0 2 2 r. XXI I e d ycj a t ego
sm ako witego świę t a , w k t ó ry m co ro k u uc z e s tni c z ą ty s i ą c e mi e s z ka ńc ó w g mi ny, wo jewód zt wa
łódz ki ego oraz całeg o k ra j u . W t y m ro k u bę dz i e to już VI K r a jo w e Świ ę to Tr us ka w ki .
Tradycją jest, że święto truskawki odbywa się zawsze w ostatni weekend czerwca. Święto Truskawki to największa impreza plenerowa w Buczku, jak i jedna z większych w województwie łódzkim.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Na pewno każdy znajdzie coś
dla siebie. Wielbiciele muzyki, będą mieli okazję posłuchać koncertów,
a także obejrzeć występy taneczne. Organizatorzy nie zapomnieli także
o „milusińskich” i z myślą o nich zaplanowali prawdziwą lawinę zabaw
i atrakcji. Wśród nich znajdzie się m.in. wesołe miasteczko z karuzelami, zjeżdżalnią i dmuchańcami. Będzie malowanie twarzy, modelowanie
balonów i moc animacji. Ci, którzy lubią pyszności z truskawkami, nie

omieszkają odwiedzić stoiska z przeróżnymi potrawami i ciastami z truskawką w roli głównej. Plac wypełniony będzie stoiskami, m.in. z rękodziełem artystycznym, zabawkami, kompozycjami z kwiatów i wikliny.
Będą również stoiska promocyjne. 								
W sobotę w programie artystycznym prawdziwa gratka dla miłośników muzyki tanecznej. Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk wraz
z zespołem, który wystąpi o godzinie 22. Ponadto w sobotę na buczkowskiej scenie wystąpią zespoły: Skaner (godz. 18), Etna (19), Schazza (20), MIG (21).W niedzielę dołączą do nich: Big Cyc, Varius Manx
i Kombii.
Serdecznie zapraszamy do Buczku – bawcie się razem z nami!

Plebiscyt Edukacyjny 2021 Dziennika Łódzkiego
10 maja w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego ŁKS im.
Władysława Króla w Łodzi odbyła się gala wręczenia nagród
w Plebiscycie Edukacyjnym 2021 „Dziennika Łódzkiego”.
Uhonorowani zostali laureaci w kategoriach powiatowych
i wojewódzkich.

Gminne Przedszkole w Buczku zajęło I miejsce w kategorii przedszkole roku w powiecie łaskim. Dyplom dla przedszkola oraz voucher
w wysokości 3 000 zł na reklamę placówki w „Dzienniku Łódzkim” odebrała dyrektor przedszkola Monika Mikołajewska. Cieszymy się również
z sukcesu naszej nauczycielki Anety Pieńkowskiej, która zajęła I miejsce
w kategorii nauczyciel przedszkola w powiecie łaskim. Pani Aneta pracuje w przedszkolu od 5 lat, obecnie jest wychowawcą grupy „Żabki”
oraz prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali.

Pasowanie na przedszkolaka
18 maja w Gminnym Przedszkolu w Buczku odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”
dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej „Słoneczka”. Uroczystość została połączona
z występami z okazji zbliżającego się święta mamy i taty.
Swój występ dzieci rozpoczęły od powitania przybyłych gości – rodziców oraz przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole - sekretarz gminy Buczek Zenony Romankiewicz.
Z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem
zaśpiewały piosenkę „Mamo, Tato”, a następnie wykonały instrumentalizację do utworu Johanna Straussa „Walc nad pięknym, modrym
Dunajem” - co wywołało ogromne wzruszenie
u rodziców. Nie zabrakło również tańca ludowego „Maryneczka”.
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Po części artystycznej nastąpiło uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom,
być dzielnym przedszkolakiem. Następnie
dyrektor dokonała uroczystego pasowania
każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy
przedszkolak otrzymał medal oraz słodki
upominek.

Mali artyści zasłużyli na gromkie brawa i szczere gratulacje! Był to wesoły i pełen wrażeń dzień. Wszystkim dzieciom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni
i dużo uśmiechu na co dzień!

Nowe inwestycje w gminie

Na łamach „Panoramy” często przedstawiamy przegląd aktualnych inwestycji w gminie Łask. Wiosenna aura sprzyja wykonawcom,
a prace nabierają tempa. Warto sprawdzić, jakie zmiany zachodzą w najbliższej okolicy. W ostatnim czasie samorządowcy wzięli na
cel rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, a także inwestycje drogowe.

*

*

*

Gmina Łask rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w turystyczno-rekreacyjnych miejscowościach
Rokitnica i Aleksandrówek w dolinie rzeki Grabi”. Wartość zadania to
1 384 000,01 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 125 203,26 zł.
Zaplanowano:
a) budowę sieci wodociągowej DN160 i DN110 w pasie dróg gminnych
w miejscowości Rokitnica, o długości 4 538,80 m
b) budowę sieci wodociągowej DN110 w pasie dróg gminnych w miejscowości Aleksandrówek, o długości 1 097,25 m.
Wykonawcą jest firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Prace potrwają do końca roku.

*

*

łączami, przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej.
Łączna długość budowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami to ponad
2,4 km. Wykonawcą prac jest firma BUD-AN Sp. z o.o.

*

*

*

*

*

*

Łaski samorząd podpisał umowę z firmą Colas Polska na budowę
drogi w Budach Stryjewskich. W ramach inwestycji za 1,4 mln zł powstanie m.in. nawierzchnia asfaltowa, zjazdy, pobocza i oznakowanie.
Na zakończenie prac wykonawca ma czas do listopada, jednak nowa droga powinna zostać oddana do użytku znacznie szybciej.

Trwa właśnie przebudowa ul. Fiołkowej w Ostrowie i drogi gminnej w Krzuczu, które realizuje firma Włodan. Na co mogą liczyć mieszkańcy? W Ostrowie powstanie blisko kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej, pobocza i zjazdy z kruszywa oraz oznakowanie
pionowe i poziome.
Inwestycja za 1,5 mln zł to wstęp do planowanego połączenia Ostrowa z Kolumną drogami o nawierzchni bitumicznej, a także skrót do drogi ekspresowej S-8. Efekty prac zobaczymy wkrótce, nie później niż
w sierpniu br.
W Krzuczu, na odcinku 500 m zaplanowano wykonanie jezdni bitumicznej, obustronnego pobocza, zjazdów oraz remont istniejący przepustów. Wykonawca ukończy prace do sierpnia. Ich wartość to 500 tys. zł.

*

Ze wspomnianą firmą podpisano również umowę na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym ul. św. Faustyny Kowalskiej w Łasku. Wartość inwestycji to 700 tys. zł. Prace zakończą się najpóźniej we wrześniu.

Ulica Fiołkowa

*

Podpisanie umowy dotyczącej ulicy św. Faustyny Kowalskiej

*

*

*

Na finiszu jest III etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gorczynie.
Inwestycja za 2,4 mln zł otrzymała pomoc z WFOŚiGW w Łodzi w postaci 232 957,00 zł dotacji i 543 570,00 zł pożyczki. Zadanie obejmujące
budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przy-

*

*

Firma Włodan zajmie się także, przebudową drogi we Wrzeszczewicach Nowych, Rembowie i rozbudową drogi na Podłaszczu.
We Wrzeszczewicach Nowych na odcinku 1,3 km zaplanowano
wykonanie jezdni bitumicznej, obustronnego pobocza i zjazdów. Prace
o wartości 1,26 mln zł potrwają do października.
Na Podłaszczu w ramach prac za 2 mln zł powstanie nawierzchnia
bitumiczna, odwodnienie, zjazdy i pobocza. Całość będzie gotowa do
września.
Po przebudowie drogi w Rembowie powstanie nawierzchnia asfaltowa wraz z odwodnieniem, pobocza, zjazdy. Przedmiotem zamówienia
wartego 2,5 mln zł jest również przebudowa wodociągu, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej. Wykonawca ukończy prace do listopada br.
MJ
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Program 24. Jarmarku Łaskiego
4-5 czerwca 2022 roku

4 czerwca (sobota)
Scena - plac 11 Listopada

10.30 – Koncert Orkiestry Dętej ŁDK
11.00 – Oficjalne otwarcie 24. Jarmarku Łaskiego
11.15 – Inscenizacja nadania praw miejskich
11.20 – Występ zespołu AD REM i Canto Amici
11.30 – Intronizacja Króla Kurkowego
12.00 – Spektakl dla dzieci
13.00 – Blok artystyczny szkół i przedszkoli
14.30 – Blok artystyczny ŁDK
16.00 – Koncert zespołu Stellarnotes

Imprezy towarzyszące:

- „Słońcobranie”- animacje, konkursy i zabawy
dla dzieci, gry wielkoformatowe

- Miasteczko rowerowe
- III Jarmark Średniowieczny „Tak daleko/tak
blisko”
- Potyczki teatralne (dziedziniec Muzeum) –
godz. 16.00
- Stoiska wystawiennicze (plac 11 Listopada,
ul. Żeromskiego)

13.00 – Występy artystyczne (m.in. Dzieci z Doliny Grabi, Kapela podwórkowa „Sędziej”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, Dziecięcy zespół tańca ludowego
„Mali Sędziejowiczanie”
16.00 – Koncert zespołu Crimson Lips

Scena (teren przy ul. Zielonej)

- Stoiska wystawiennicze (plac 11 Listopada,
ul. Żeromskiego)

16.00 – Turniej rycerski
19.00 – Koncert Sorry Boys
21.00 – Koncert Król
23.00 – Teatr Ognia

5 czerwca (niedziela)
Scena - plac 11 Listopada

11.00 – Turniej Sołectw

Imprezy towarzyszące:

Scena (teren przy ul. Zielonej)

19.00 – Koncert Natalia Przybysz
21.00 – Koncert Brodka

Szczegóły na www.jarmarklask.pl

ZAPRASZAMY

Sejmik samorządów uczniowskich
2022 r. jest rokiem podniosłego wydarzenia dla mieszkańców
Łasku - obchodów 600-lecia nadania praw miejskich naszemu
miastu. Aby godnie upamiętnić ten niezwykły jubileusz, umocnić
poczucie dumy z dziedzictwa historycznego i kulturalnego Łasku
społeczność uczniowska ze Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Wiewiórczynie zdecydowała o powołaniu Sejmiku
Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych gminy Łask.
W Sejmiku udział wzięli reprezentanci: Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Kolumnie), Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie oraz Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
Obrady sejmiku rozpoczęła prelekcja historyczna o 600-letnim Łasku przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Kolumnie). Była to wspaniała lekcja historii o naszym mieście. Podczas panelu dyskusyjnego uczniowie
zaprezentowali swoje pomysły odnośnie inicjatyw oraz zmian w mie-
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ście. Wskazali na bieżące problemy, które zostały przez nich zauważone. Zgłosili m.in. pomysły dotyczące budowy dróg rowerowych, koncertów w otwartej przestrzeni, wskazali problem bezpieczeństwa przy
przejściach dla pieszych w okolicach szkół, ale pytali także o możliwość
bieżącego uporządkowania terenu łaskiego zalewu. Chcieliby, aby podczas sezonu letniego pojawiły się tam toalety i przebieralnia. Pomysły
młodzieży zostały odczytane podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej
w Łasku. Po zakończonych obradach sejmiku uczestnicy skosztowali
tortu z okazji urodzin naszego miasta oraz podziwiali wystawę zdjęć pt.
„Łask w moich oczach” przygotowaną przez uczniów.
We wrześniu 2022 r. z inicjatywy uczestników sejmiku odbędzie się
uroczyste zakopanie kapsuły czasu, w której znajdą się listy dzieci do
mieszkańców z roku 2122, spis uczniów szkół gminy Łask oraz atrybuty teraźniejszości. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w dyskusję
nad problemami oraz nowymi inicjatywami w naszym mieście. Miejmy
nadzieję, że kolejna edycja sejmiku przyniesie równie dobre pomysły,
a młodzież dalej będzie wskazywać nowe rozwiązania i weźmie udział
w inicjatywach lokalnych.
JKP
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Piąta międzynarodowa konferencja EUROPEAN ACADEMY NETWORK

W KOLUMNIE O ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
W dniach 9-12 maja 2022 r. LGD „Dolina rzeki Grabi” gościła partnerów międzynarodowego projektu EUROPEAN ACADEMY
NETWORK. To międzynarodowe wydarzenie było piątym spotkaniem reprezentantów 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii,
Portugalii, Malty, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy, połączonych jako Sieć Akademii Europejskiej EAN. W tym miejscu należy zaznaczyć, że liderem naszego projektu była gmina Veliko Tarnovo z Bułgarii, a sam projekt uplasował
się na pierwszym miejscu listy rankingowej KE - Programu „Europa dla obywateli”, Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast.
W ramach wizyty studyjnej, która zamykała dwuletni projekt,
10 maja 2022 r. w Hotelu Kolumna Park odbyła się międzynarodowa
konferencja „Debata na temat przyszłości Europy: wkład w działania na
rzecz bardziej zjednoczonej Unii”. Patronat Honorowy nad konferencją, która doskonale wpisała się w obchody Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.
W konferencji stacjonarnie wzięło udział 90 osób. Byli to m.in. przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych, Kościoła, żandarmerii
wojskowej, organizacji pozarządowych, w tym Lokalnych Grup Działania z woj. łódzkiego, domów kultury, bibliotek, szkół, przedsiębiorcy
oraz mieszkańcy naszego obszaru. Konferencja była również transmitowana na FB LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz European Academy Network w języku polskim i angielskim.
Warto przypomnieć główny cel projektu, którym jest dostarczenie
lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom
narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne
uczestnictwo na poziomie UE. Sieć EAN wymieniała dobre praktyki dotyczące tego, jak lokalni decydenci i obywatele mogą „zbliżyć się do Europy” i uczestniczyć w jej tworzeniu. Ostatecznym celem jest podnoszenie świadomości na temat demokracji w gminach i krajach partnerskich
oraz w całej UE.
Podczas konferencji, którą otworzyła Anna Doliwa – prezes zarządu
LGD „Dolina rzeki Grabi”, goszczono wyjątkowych prelegentów, którzy
przybliżyli tematykę związaną z przyszłością Unii Europejskiej – unia
wartości czy interesów politycznych? I tak w pierwszym panelu zabrał
głos burmistrz Gabriel Szkudlarek, który zaprezentował największe inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych w gminie Łask. Następnie
Piotr Nowacki – prezes Łódzkiej Sieci LGD, przedstawił dorobek lokalnych grup działania w woj. łódzkim i jego wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Pierwszy panel zakończyło niezwykle merytoryczne
wystąpienie Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego,
wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, wiceprzewodniczącego Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który omówił zagadnienia związane z rozwojem regionalnym na poziomie
lokalnym, regionalnym i UE.
Druga część konferencji była poświęcona przybliżaniu Europy ludziom: demokracji i przyszłości UE. Jacek Michałowski, psycholog
i psychoterapeuta, wykładowca Collegium Civitas oraz aktywista Inicjatywy 30. Rok Wolności razem z Krzysztofem Margolem, prezesem Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
przybliżyli tematykę w niesamowity sposób, pokazując na przykładach,
jak bardzo ważne były i w dalszym ciągu są, takie wartości jak: wolność,
samorządność, solidarność, demokracja, bezpieczeństwo i rozwój.
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Trzecią część konferencji poświęconą spójności, jako fundamentalnej wartości polityki terytorialnej UE, rozpoczęła prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, członek Europejskiego Komitetu Regionów (EKR),
krajowa ambasadorka Porozumienia Burmistrzów, ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego, która w nawiązaniu do poprzednich
prezentacji omówiła temat dotyczący odpornych, zrównoważonych
i spójnych społeczności – naszej podstawowej wartości oraz zagadnienia
związane z Europejskim Zielonym Ładem – jako narzędzie do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu oraz łagodzenia konsekwencji transformacji.
Konferencję zakończyły wystąpienia Leny Strehmann - przedstawicielki CoFE - o przyszłości i szansach dla Europy oraz Małgorzaty
Wochowskiej - menedżerki projektu EAN, która mówiła o działaniach
realizowanych w ramach Tygodnia Regionów UE 2022, CERV - nowym
programie UE, który jest szansą dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, do którego my jako LGD
„Dolina rzeki Grabi”, w roli partnera międzynarodowego już przystąpiliśmy (projekt nosi nazwę „NOTE - Network of Organizations and Towns
for the European Elections”).
Kolejny dzień po konferencji był równie aktywny. Podczas wizyty
studyjnej projektowi partnerzy zapoznali się nie tylko z bogatą, wielokulturową historią Łasku, kolegiaty, kościoła garnizonowego, ale również mogli przyjrzeć się inwestycjom z środków unijnych na przykładzie
zrewitalizowanego placu 11 Listopada w Łasku czy Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach, w którym goście zostali przywitani przez wójta
gminy – Dariusza Cieślaka i dyrektora placówki – Renatę Kowalczyk.
Niesamowity popis swoich umiejętności dały dzieci z przedszkola oraz
grupy tanecznej „Dzieci z Doliny Grabi”. Po tak aktywnym przedpołudniu zwiedzano Łódź, a wieczorem wrócono do Dobronia, gdzie w Dobrońskim Centrum Kultury, przywitała gości dyrektor Monika Rybak
wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Dobroń”, który zachwycił wszystkich
swoim występem.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania projektowe, przyczynią się
do dalszej owocnej współpracy, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
A.D
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Gminny Dzień Strażaka w Wiewiórczynie

ŚWIĘTO „FLORIANOWYCH RYCERZY”
To nie przypadek, że w podłaskim Wiewiórczynie 14 maja br. odbyły się uroczystości związane z obchodami
Gminnego Dnia Strażaka. Do tutejszej OSP niedawno dotarł nowy pojazd, który teraz oficjalnie przekazany
zostanie druhom. Po mszy w miejscowym kościele uroczystość odbywa się obok strażnicy.
Pocztom sztandarowym, gościom i mieszkańcom towarzyszy orkiestra OSP z Buczku. Na wstępie dowódca uroczystości, komendant gminny ZOSP RP w Łasku Paweł Pęgowski składa meldunek o gotowości
do uroczystości prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku w Łodzi
Janowi Rysiowi. Następuje podniesienie flagi i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie prezes OSP w Wiewiórczynie Jarosław Olszewski
wita gości, a jest wśród nich również m.in.: gen. broni pil. Jan Śliwka,
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Bartosik i skarbnik gminy Anna Głowińska, starosta łaski Piotr
Wołosz z wicestarostą Teresą Wesołowską, komendant powiatowy PSP
w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, a także wieloletni prezes tutejszej OSP
Stanisław Wlazło, są też przedstawiciele jednostek OSP z łaskiej gminy.
Następuje najważniejszy moment uroczystości - przekazanie prezesowi J. Olszewskiemu kluczyków do nowego pojazdu przez G. Szkudlarka. Burmistrz przypomina, że poprzedni pojazd, który trafił do OSP
z wojska dzięki gen. J. Śliwce, służył druhom ponad ćwierć wieku i po

pożarowej Województwa Łódzkiego Gabrielowi Szkudlarkowi i Michałowi Nowakowi. Aktu wręczenia dokonują Jan Ryś i Piotr Rudecki.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymują Tomasz Ziarnowski, Andrzej Pawliczak i Joanna Sobczak. Medalem Złotym „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano Szymona Łubisza, Srebrnym - Pawła Pęgowskiego i Marcina Tasarza, Brązowym - Józefa Rychlika, Tomasza Ludwisiaka, Tomasza Felcenlobena, Kacpra Kurczaka i Piotra Drozda. Druhom
wręczono też odznaczenia za długoletnią służbę, m.in. za 50 lat wysługi - Władysławowi Wajszczykowi, za 45 lat - Janowi Wartalskiemu,
za 40 lat – Jarosławowi Olszewskiemu, za 35 lat - Markowi Łubiszowi,
Andrzejowi Szumigajowi i Jerzemu Wlazło oraz za 30 lat - Arkadiuszowi Chudobińskiemu. Odznaczenia otrzymują również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wiewiórczynie.
- OSP to historia, najstarsze jednostki w kraju i województwie mają
po prawie 150 lat - mówi J. Ryś. Jednocześnie gratuluje OSP w Wiewiór-

prostu zużył się. Starania o nowy pojazd podjęli druhowie, m.in. Józef
Rychlik. Decyzję o zakupie nowego pojazdu zaakceptowali radni z przewodniczącym Rady R. Bartosikiem - jednogłośnie.
Następuje przekazanie kluczyków do pojazdu Mitsubishi Fuso Canter, a potem jego poświęcenie przez kapelana powiatowego strażaków
dziekana ks. Jarosława Wojtalę i proboszcza ks. Krzysztofa Jałowieckiego. Nabytek OSP zabiera 1500 l wody, środki pianotwórcze, posiada
maszt oświetleniowy pola pracy, japońską pompę, linie szybkiego natarcia oraz wiele innych urządzeń niezbędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Kolejna część uroczystości to wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa
łódzkiego nadało Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwczynie, przypominając, że w OSP nie ma etatów, że tu działa się społecznie dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców, a także o finale kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która podsumowana zostanie wkrótce
w Sieradzu.
Gratulacje dla druhów składa komendant powiatowy PSP Piotr Rudecki, przypominając, że nowy pojazd przyczyni się do poprawy działalności jednostki, jednocześnie zyska bezpieczeństwo samych strażaków.
Podziękowania dla przewodniczącego Rady Miejskiej i skarbnik gminy
za cenną pomoc przy zakupie pojazdu składa publicznie wiceprezes OSP
w Wiewiórczynie Józef Rychlik, zaś prezes Jarosław Olszewski dziękuje
wszystkim przyjaciołom wspierającym na co dzień strażaków.
A na finał defilada strażaków i oklaski obserwujących przemarsz
druhów. Piękna słoneczna pogoda jest dodatkowym plusem sobotniego
święta…
(PO)
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Walczyli o srebrne muszkiety
W O ś ro d k u S z k o l e n i a S t r z e l e c k i e g o S h o t b o m S p . z o . o . w Ł a s k u , u l . Wr z o s o w a 3 5 , K u r a t o r i u m
Oświaty w Łodzi przeprowadziło 61. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2022”
( 2 8 k w i e t n i a ) . Z a w o d y o d b y ł y s i ę p o d p a t ro n a t e m m a r s z a ł k a w o j e w ó d z t w a ł ó d z k i e g o , w o j e w o d y
ł ó d z k i e g o , s t a ro s t y ł a s k i e g o i b u r m i s t r z a Ł a s k u .
W zawodach uczestniczyło 14 zespołów reprezentujących 8 szkół
ponadpodstawowych woj. łódzkiego, które rywalizowały w 3-osobowych zespołach z podziałem na dziewczęta i chłopców, w konkurencji
strzelania z karabinu sportowego lub dowolnego, kaliber 5,6 mm. Zawody miały na celu popularyzowanie wśród młodzieży sportów obronnych,
zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszeniem umiejętności strzeleckich, co szczególnie w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo
istotne dla obywateli naszego kraju.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna z XLVII Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi, II - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie, III - Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Tomaszowie Mazowieckim.
W kategorii chłopców I miejsce zajęła drużyna z Międzynarodowej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport w Łodzi, II - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, III - Zespół Szkól Ponadpodstawowych nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.
Nagrodę Grand Prix otrzymał zawodnik Międzynarodowej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport w Łodzi - Władysław Tsitkow.
Podsumowanie zawodów oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się z udziałem zaproszonych gości na terenie Ośrodka Szkolenia
Strzeleckiego Shotbom Sp. z o. o. w Łasku. Drużyny dziewcząt i chłop-

ców, które zajęły I miejsca, będą reprezentowały województwo łódzkie
w finale centralnym zawodów, organizowanym przez Ligę Obrony Kraju
pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma się odbyć
w dniach 3-5 października 2022 r. w Tarnowie.
Adam Bar

Przedszkolaki w turniejowych szrankach
Z okazji obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, w dniu 28 kwietnia 2022 r.
w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łasku, odbył się Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy „Co wiemy o Łasku?”,
prowadzony przez dyr. Barbarę Nowakowską i Renatę Stasiak. W wesołej zabawie wzięły udział przedszkolaki
ze wszystkich gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w SP w Okupie i Wiewiórczynie.
Dzieci dzieliły się już zdobytą wiedzą podczas spacerów i wycieczek
(m.in. do Muzeum Historii Łasku, kolegiaty łaskiej, kościoła św. Ducha, Parku Miejskiego im. Rodu Łaskich oraz pod Pomnik Niepodległości), a także „łaskich spotkań”. Doskonale radziły sobie rozwiązując
krzyżówkę (z hasłem „zabytki”), łowiąc rybki w rzece Grabi, układając
puzzle herbu naszego miasta. Fantastycznie odpowiadały też na pytania
związane z historią Łasku i obiektami współczesnymi.
Szanowne jury (Jadwiga Kurkowska, Arkadiusz Cieślak, Agnieszka Leśniak) czuwało nad poprawnością udzielanych odpowiedzi i wykonanych zadań. Dziewczynki z najstarszej grupy z PP nr 5 pięknie
recytowały wiersz R. Wróbla pt. „Co wyrabia rzeczka Grabia?” oraz
zaprezentowały uczestnikom turnieju i gościom dwa układy taneczne. Przy zabawie „A -ram -tam -tam” uczestnicy turnieju zintegrowali
się i wszystkim było wesoło. Turniej zakończył się rozdaniem nagród
i słodkim poczęstunkiem.
Sponsorem nagród dla dzieci z wszystkich placówek (pamiątkowych
pucharów z herbem Łasku, gier edukacyjnych) była Łaska Spółdzielnia
Mieszkaniowa i Urząd Miejski w Łasku oraz Ż. Studniarz, lokalny ambasador Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Placówka Partnerska w Łasku. Ślicznie dziękujemy wszystkim sponsorom za przekazanie nagród.
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
miłą zabawę.
Barbara Nowakowska
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Szansa na rozwój regionu i gminy Sędziejowice
Kolejny krok w stronę rozwoju naszego regionu. Spółka PKP Cargo Terminale ogłosiła przetarg na
budowę Centralnego Terminalu Intermodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach.
Obiekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych
gminy Sędziejowice, położonych przy łączniku drogi wojewódzkiej
z drogą ekspresową S-8.
Terminal w Karsznicach ma być jednym z największych w Polsce multimodalnych centrów logistycznych. Jego konstrukcję za-

planowano jako modułową, by ułatwić przyszłą rozbudowę o kolejne segmenty.
Otwarcie ofert na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowane jest
na maj, natomiast budowa ma zakończyć się jesienią przyszłego roku.

PAMIĘCI OFIAR WOJNY
Jak co roku, w okolicach 8 maja mieszkańcy gminy Sędziejowice
wspominali dziewięć osób rozstrzelanych w czasie II wojny
światowej podczas publicznej egzekucji w lesie w Woli
Marzeńskiej.
W uroczystości, która tradycyjnie odbyła się w lesie przy pomniku
upamiętniającym miejsce kaźni, uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze samorządowe, przedstawiciele gminnych jednostek oraz społeczności szkół działających w powiecie. Nie mogło zabraknąć też pocztów
sztandarowych OSP. Polową mszę świętą odprawił ks. Jerzy Dominowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie.
Przypomnijmy, 17 września 1941 roku hitlerowscy okupanci przeprowadzili na oczach mieszkańców okolicznych miejscowości pokazową egzekucję dziewięciu nieznanych z imienia i nazwiska więźniów.
Straceni zostali pochowani potajemnie w lesie kilkanaście kilometrów
dalej w miejscowości Piaski.
Za sprawą Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ruszyły starania
o ustalenie tożsamości rozstrzelanych w lesie w Woli Marzeńskiej.

Medale z okazji
złotych godów

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody
to jubileusz niezwykły. 9 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Sędziejowicach wręczono czcigodnym jubilatom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez prezydenta RP.

W tym roku uhonorowani zostali Grażyna i Wiesław Filipczakowie
z Bilewa, Danuta i Jan Nowakowscy z Pruszkowa oraz Halina i Zdzisław
Rydzowie z Osin.
Trzy małżeństwa, ale mnóstwo pięknych historii i jeszcze więcej
cennych rad dotyczących tego, jak pielęgnować tak długoletni związek.
- To dla mnie zaszczyt, że mogłem wręczyć Państwu medale w imieniu prezydenta RP. Gratuluję i życzę kolejnych pięknych, wspólnych
lat - powiedział na zakończenie uroczystości wójt gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak.

maj 2022 r.
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Gminny Dzień Strażaka
7 maja br. w Marzeninie zorganizowano tegoroczne obchody Gminnego
Dnia Strażaka.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie, dziękuję za trud służby, za ratowanie ludzkiego życia, za ofiarność, za niezwykłe oddanie - oddanie służbie, Bogu, Polsce, naszej gminie,
ale przede wszystkim zwykłemu człowiekowi.
Niech św. Florian ma Was i Waszych najbliższych zawsze w swojej opiece - zwłaszcza wtedy, gdy jesteście na służbie, żebyście zawsze
bezpiecznie wrócili do domu - życzył druhom
podczas Gminnego Dnia Strażaka wójt gminy
Sędziejowice Dariusz Cieślak.

Seniorzy na bieżąco
W jednym z ostatnich spotkań Klubu Seniora „Galandia” w Sędziejowicach uczestniczył Tomasz Suchański z Urzędu Gminy
Sędziejowice. Odpowiedzialny za promocję
urzędnik przybliżył seniorom działające kanały informacyjne gminy oraz zainstalował

zainteresowanym system powiadomień SMS
i Blisko.
Następnie wójt gminy Dariusz Cieślak
przedstawił seniorom najważniejsze zagadnienia dotyczące gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Czas na ważną deklarację
Do 30 czerwca br. mają czas właściciele i zarządcy budynków,
aby złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
deklaracje dotyczące ogrzewania. Deklaracje można składać
drogą elektroniczną lub w urzędzie. Termin ten dotyczy źródeł
ciepła działających przed 1 lipca 2021 r. Dla pozostałych termin
wynosi 14 dni od ich uruchomienia.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:
https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać
listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła
ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.
Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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Więcej informacji: Urząd Gminy Sędziejowice, tel. 43 840-00-18,
e-mail: srodowisko@gminasedziejowice.pl.
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W rocznicę Konstytucji 3 Maja
3 maja br. na widawskim rynku przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki uczciliśmy
święto Konstytucji 3 Maja, w 231. rocznicę jej uchwalenia.
O godzinie 9 odprawiona została przez ks. Jarosława Leśniaka, kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Widawa, msza w intencji
ojczyzny i strażaków. Pod pomnikiem wciągnięto flagę państwową na
maszt, Orkiestra Dęta z Widawy odegrała hymn państwowy. Złożyliśmy
kwiaty symbolizujące pamięć o myślicielach złotego wieku oświecenia
i wszystkich twórcach Konstytucji 3 Maja na czele z królem Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim.

Na koniec uroczystości strażacy złożyli kwiaty na grobach zmarłych
druhów, którzy spoczywają na widawskim cmentarzu. Dziękuję wszystkim przybyłym delegacjom za uczestnictwo w uroczystości.
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

W Chociwiu powstanie sala sportowa
22 kwietnia br. wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk podpisał
z firmą AMB Budownictwo Krzysztof Prokop umowę na budowę
sali sportowej, która powstanie przy Szkole Podstawowej
w Chociwiu.
To bardzo długo wyczekiwana inwestycja w naszej gminie, do której przygotowywaliśmy się przez 2 lata, wykonując dokumentację techniczną i gromadząc środki potrzebne do jej wykonania. Koszt budowy
to ok. 10.000.000 złotych. Pozyskaliśmy ok. 4.000.000 złotych z Ministerstwa Sportu, 3.000.000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, ponad 3.000.000 złotych z „Polskiego Ładu”. Poziom dofi-

nansowania to blisko 100% kosztów budowy. Firma rozpoczęła budowę
w maju br.
Cieszę się ogromnie wraz ze społecznością szkolną, panią dyrektor
Bogusławą Krysiak, że wreszcie powstanie na miarę XXI wieku profesjonalny, energooszczędny obiekt sportowy z którego będzie mogła korzystać cała społeczność gminy Widawa.
Dziękuję bardzo pani skarbnik Ewie Wartałowicz oraz pracownikom Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych za przeprowadzenie
postępowania przetargowego. Dziękuję obecnemu rządowi RP za dofinansowanie.
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

WIDAWA

maj 2022 r.

19

Komputery dla rodzin z PGR
W dniu 27 kwietnia br. wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk
podpisał z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z Kutna
umowę na dostawę nowych komputerów, zakupionych
ze środków Unii Europejskiej dla dzieci, których rodziny
pracowały w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, swym
zasięgiem obejmowało Ligotę, Górki Grabińskie oraz Podgórze.
Złożyliśmy stosowny wniosek do programu „Polska Cyfrowa”
i otrzymaliśmy od rządu RP dofinansowanie w kwocie 61.466,79 złotych. Zakupiliśmy 28 laptopów, 6 komputerów stacjonarnych, 1 tablet.
Nowy sprzęt posiada niezbędne oprogramowanie. Komputery niebawem
zostaną przekazane dzieciom.
Dziękuję bardzo panu premierowi RP za przyznane dofinansowanie.
Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

Alpakoterapia receptą
na u ś m iech
Do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowie Widawskiej zawitały
Alpaki Cudaki z Siedlątkowa. Na
naszym podwórku odbyły się zajęcia
terapeutyczne z alpakami, z których
nasi uczestnicy wynieśli wiele informacji
związanych m.in. z pochodzeniem tych
zwierząt, ich żywieniem, opieką nad nimi
oraz ich pielęgnacją.

Każdy z uczestników mógł pogłaskać,
uczesać, przytulić, nakarmić marchewką
alpaki oraz uczestniczyć we wspólnym spacerze. Alpakoterapia jest formą zooterapii,
polegająca na bezpośrednim kontakcie z alpaką. Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki odpręża, wycisza podopiecznych oraz

nastraja pozytywnie do życia. Jest to szczególnie ważne w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną. Poprzez zabawy,
głaskanie i karmienie uczestnicy otwierają
się, relaksują oraz chętniej wykonują ćwiczenia. Dotyk ma ogromny wpływ na emocje: uspokaja, zmniejsza poziom lęku czy
stresów. Kontakt z alpaką stymuluje rozwój
ruchowy i zmysły, obniża napięcie i lęk,
wspiera pewność siebie, uczy empatii. To
doskonała metoda na uzupełnienie i wsparcie innych form terapii.
Wszyscy uczestnicy ŚDS byli bardzo zadowoleni z wizyty alpak. Tak działa magia tych
wspaniałych zwierząt.
Małgorzata Kaźmierczak
kierownik ŚDS

Dzień książki
Z okazji Światowego Dnia Książki
25
kwietnia
tego
roku
gościliśmy
w Publicznym Przedszkolu w Widawie
i Oddziale Przedszkolnym w Brzykowie.
Podczas spotkania czytaliśmy wiersze, rozwiązywaliśmy zagadki, rozmawialiśmy o książkach
małych - dużych, ciężkich - lekkich, czystych brudnych, czarno białych - kolorowych, o różnych
kształtach, książeczkach zabawkach, książeczkach
w formacie 3D.
Dzieci dowiedziały się jakie książki można
wypożyczyć w bibliotece, z jakich elementów składają się oraz jak należy o nie dbać.
Na zakończenie wręczyliśmy wszystkim
przedszkolakom zakładki do książki, zaprosiliśmy do Biblioteki i wzięcia udziału w akcji „Mała
Książka - Wielki Człowiek”.
Aneta Krawczyk
kierownik GBP
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SZEŚĆ WIEKÓW ŁASKU (4)
Wyzwolenie Łasku spod okupacji hitlerowskiej w dniu 20 stycznia 1945 r., rozpoczęło nowy etap w jego dziejach.
Znaczne zmniejszenie liczby ludności, zniszczenia wojenne i upadek gospodarczy przez kilka lat hamowały rozwój
miasta. Stabilizacji życia społeczno-gospodarczego nie sprzyjały wprowadzane w kraju przemiany ustrojowe oraz
walka z poakowskim podziemiem na terenie ówczesnego powiatu.
W wyniku działań wojennych w 1939 r.
i 1945 r. Łask poniósł znaczące straty. Ważnym
problemem było wypracowanie nowej polityki mieszkaniowej. Lata pięćdziesiąte, oprócz
inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, przyniosły miastu pierwsze znaczące
przedsięwzięcia w innych sektorach. Wzniesiono placówki publiczne, m.in. aktualną siedzibę
władz miejskich oraz Powiatowy Dom Kultury. Do rozwoju Łasku szczególnie przesłużyło
się powstałe w 1956 r. lotnisko i zaplecze dla
wojska. Ważną rolę pełniła Biblioteka Publiczna, mieszcząca się w centrum miasta. Nastąpił
również wzrost liczby placówek oświatowych,
głównie z zakresu szkolnictwa średniego i zawodowego.
Wraz z przyłączeniem do Łasku Kolumny
w roku 1973 oraz utworzeniem województwa
sieradzkiego w 1975 r., gród nad Grabią stał się
znaczącym ośrodkiem handlowo-usługowym
oraz przemysłowym. Miasto zyskało także
nowy szpital.
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to istotne zmiany ustrojowe i transformacyjne w skali kraju. Również w Łasku, od
roku 1990, miał miejsce proces organizowania
lokalnych struktur samorządowych. Nowe władze, pomimo wielu trudności, z powodzeniem
przystąpiły do rozwiązywania problemów społecznych. Zdołały również wygospodarować
środki na nowe przedsięwzięcia. W XXI w.,
dzięki programom inwestycyjnym, dokonano
kolejnych zmian na różnych polach funkcjonowania miasta. Katalizatorem i symbolem pew-

nego przyspieszenia rozwoju Łasku i regionu
stało się miejscowe, nowoczesne lotnisko wojskowe stanowiące ważną jednostkę w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego oraz lokalizacja w pobliżu nowych arterii komunikacyjnych, m.in. drogi szybkiego ruchu S-8.
Przedstawienie w panoramicznym skrócie
dziejów miasta istniejącego od tylu stuleci jest
trudnym zadaniem. Historia Łasku to przede
wszystkim historia ludzi tu mieszkających,
pracujących, uczących się, tworzących kulturę
i tożsamość tego miejsca. Na przestrzeni wieków z grodu nad Grabią wyszło i rozsławiało
swoją małą ojczyznę wielu wybitnych przedstawicieli nauki, sztuki, literatury i polityki,
którzy są dla nas powodem do dumy oraz inspiracją. Nasze miasto nigdy nie było i prawdopodobnie nie będzie w centrum wielkich wydarzeń dziejowych. Czy to dobrze? Niech każdy podda tę kwestię osobistym rozważaniom.
Jak podkreślono na wstępie, mamy nadzieję,
że rozpoczynające się obchody rocznicowe
będą stanowiły motywację do pogłębionej refleksji, nie tylko na temat minionych lat, ale
także tych, które przed nami. Jaka przyszłość
czeka nasze miasto? Jest to zależne od nas.
Obyśmy tylko dla następnych pokoleń napisali
piękną historię.
Łukasz Mikła
---------------------------Referat wygłoszony podczas sesji Rady Miejskiej w Łasku w dniu 10 stycznia 2022 roku,
inaugurującej obchody 600-lecia nadania
praw miejskich Łaskowi.
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E m ocje pod l u p ą

29 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie z psychologiem z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - mgr Ewą
Witkowską. Stowarzyszenie Łaskich Amazonek zorganizowało to wydarzenie wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Jana
Łaskiego Młodszego dla mieszkańców z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi.
Doskonały pod względem merytorycznym wykład poświęcony
był w dużej części emocjom związanym z pandemią i trwającą wojną
w Ukrainie. Rozmawialiśmy o tym, jak takie globalne wydarzenia wpływają na naszą psychikę, jak niespodziewane i głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania odbijają się na naszym samopoczuciu i relacjach z innym ludźmi.
Czy wiecie, co to jest ABULIA? To zaburzenie psychiczne bezpośrednio związane z pandemią! Warto zwrócić uwagę na następujące objawy tej nowej jednostki chorobowej: trudności z podjęciem najprostszych
decyzji, problemy z podjęciem jakiegokolwiek działania, stopniowe wycofywanie się z realizowanych wcześniej aktywności, spadek, zanik lub
brak zainteresowań, ospałość i apatia czy zmniejszenie lub brak wrażliwości na bodźce zewnętrzne... Zauważasz takie objawy u siebie - zwróć
się po pomoc.
Podobnie, jak pandemia, której przebieg nadal jest nieprzewidywalny, wojna w Ukrainie już wpływa na naszą codzienność. Obniża nasze
poczucie bezpieczeństwa, zaburza zwyczaje, ponieważ pojawiają się ludzie, którzy oczekują naszego wsparcia i wnoszą w nasze życie swoje
lęki, przeżycia, traumę i ból.
Jak w tej sytuacji dbać o siebie?
-	Nie popadajmy w panikę i nie eskalujmy strachu. To naprawdę niczego
nie zmieni, pogorszy tylko nasze samopoczucie.
-	Pamiętajmy, że nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przytrafia,
ale zawsze mamy wpływ na to, jak się zachowamy!
-	To, jak myślimy, ma wpływ na nasze samopoczucie, nastrój, reakcje
ciała, zachowanie i otoczenie.
- Umysł ponad nastrojem! Nie dajmy się wodzić nastrojom.
- Dostrzegajmy dobre strony! Szukajmy plusów w każdej sytuacji.
- Dbajmy bardziej o siebie! Znajdźmy swój sposób na stres.
-	Używajmy reduktorów, czyli ćwiczeń oddechowych, liczenia

od końca, przypominania sobie ulubionego miejsca lub chwil, myślenia o kimś miłym lub podjęcia aktywności fizycznej.
- Pozwólmy emocjom przepłynąć! Nie analizujmy i nie eskalujmy ich.
-	Spiszmy listę pozytywnych wzmocnień, czyli rzeczy, które sprawiają
nam przyjemność, powodują, że czujemy się zrelaksowani.
-	Emocje to nie ty! Nie jesteś emocją, tylko ją odczuwasz i od Ciebie
zależy, jak długo będziesz się jej poddawać!
To tylko część cennych wskazówek, które otrzymaliśmy od naszego gościa.
Magdalena Płosa

Na

ZAPOMNIANE KINO „śWIT”
Jeszcze nikt nie pokusił się, by opracować
całościowe dzieje kultury w Łasku.
Swoją monografię ma jedynie Łaski Dom
Kultury, ale na szczególną uwagę zasługują
też liczne zespoły artystyczne i chóry
działające w Łasku przed powstaniem
ŁDK w połowie lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku, zapomniano również
o wielu ludziach, którzy tworzyli kulturę,
np. w okresie międzywojennym.

Widoczna na zdjęciu fotografia przedstawia salę kina „Świt” w Łasku. Choć wyświetlano tu głównie przedwojenne filmy, sala służyła też do spotkań z aktorami ówczesnego kina
i teatru, tu również odbywały się różne miejskie uroczystości. Na podkreślenie zasługuje
znamienny fakt: to kino było własnością prywatną jednej z zasłużonych dla Łasku rodzin.
W czasie wojny kino nadal funkcjonowało, choć pod zmienioną niemiecką nazwą. Wyświetlało filmy niemieckiej kinematografii lub
w niemieckiej wersji językowej. Sala służyła
także miejscowym Niemcom podczas ich świąt
państwowych i odnoszonych zwycięstw. Oczy-
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wiście Polacy mieli na ten temat swoje zdanie
i podobnie jak w stolicy w dobrym tonie było
omijanie tego przybytku. „Tylko świnie siedzą

w kinie” - głosiły satyryczne rysunki.
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(Saw.)

NIE ZAPOMNIELI O ŁASKU (6)

Na łaskim cmentarzu znajduje się grób Jerzego Korzyckiego. Nagrobek niczym
specjalnym się nie wyróżnia. Ot, miejsce wiecznego spoczynku profesora z łaskimi
korzeniami, który po latach imponującej kariery naukowej, dziś już raczej zapomniany,
powrócił na zawsze do swej rodzinnej ziemi…
Urodził się 26 sierpnia 1934 roku w samym centrum Łasku, w domu pod numerem
szóstym przy ulicy Kościelnej. Jego rodzice
Stanisław i Janina z Sosnowskich pochodzili
z zasiedziałych i zasłużonych łaskich rodzin.
Ojciec Jerzego - absolwent Wyższej Szkoły
Rolniczej w Czechach administrował majątek
w Dobroniu, gdzie zresztą zainicjował utworzenie straży pożarnej. W późniejszym okresie
wraz z małżonką prowadził sklep przy Kościelnej 6, mieli uprawnienia do handlu paliwami
w mieście nad Grabią.
W 1940 roku jego rodzina podzieliła los
wielu łaskowian i została wysiedlona w okolice Brzeska, a potem przeniosła się do stolicy. Gehenna powstańcza przyniosła straszliwe
przeżycia, więc w 1945 roku Korzyccy powrócili do prowincjonalnego niewielkiego Łasku.
Ludowa władza prześladowała Korzyckich,
co prawdopodobnie przyczyniło się do przedwczesnej śmierci Stanisława.
W Łasku Jerzy Korzycki zdobywa wykształcenie podstawowe i średnie. W 1952
roku ze świadectwem maturalnym w kieszeni wyrusza do Łodzi, gdzie zostaje studentem
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.
W 1958 roku jest już lekarzem.
Warto zatrzymać się na moment właśnie
przy tych trudnych dla młodych ludzi czasach.
Korzycki pasjonuje się sportem, ale działa też
w odrodzonym harcerstwie. Jest kwatermistrzem, na terenie posesji jego rodziców znajduje się magazyn sprzętu harcerskiego. Gdy
następuje rozwiązanie ZHP, z bólem serca
przekazuje ten majątek kolejnej organizacji…
Lata pięćdziesiąte są bardzo trudnym okresem dla kraju, a także młodych medyków. Brakuje ich w każdym mieście, podobnie zresztą
jak ludzi wykształconych innych specjalności.
Otrzymuje nakaz pracy i rozpoczyna pracę
w sieradzkim Szpitalu Powiatowym w oddzia-
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le kierowanym przez niezapomnianego doktora
Jana Felchnera. Ta jedyna tego typu placówka
lecznicza w promieniu kilkudziesięciu kilometrów jest doskonałym miejscem do praktycznej
nauki zawodu, wszak lekarze muszą tu wykonywać wszystkie zabiegi, bo po prostu taka jest
konieczność. Młody medyk ma jeszcze jedno
pole do zdobywania doświadczeń - pracuje
w Stacji Pogotowia Ratunkowego i w Przychodni Rejonowej w Sieradzu. Złakniony
wiedzy i planujący już pracę naukową, dodatkowo przyjeżdża na ostre dyżury do I Kliniki
Chirurgicznej AM znajdującej się w Szpitalu
im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Ta intensywna praca ma jednak dobre strony – zdobywa doświadczenie, a jednocześnie myśli o karierze naukowej.
W styczniu 1962 roku zostaje asystentem
we wspomnianej klinice i już rok później uzyskuje specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej. A potem następuje mozolne wspinanie
się po szczeblach kariery naukowej. W 1969
roku broni pracę pt. „Ocena żywotności jelita
na podstawie fluorescencji tetracyklinowej”
i otrzymuje tytuł doktora medycyny.
W kolejnych latach zgłębia tematykę dotyczącą przewodu pokarmowego, m.in. żołądka,
jelit, dróg żółciowych, ale zajmuje się też urazami i tarczycą. Prowadzi pracochłonne badania,
które mają praktyczne zastosowanie w chirurgii,
publikuje ponad 90 cennych prac naukowych,
wygłasza liczne referaty na sympozjach w kraju
i poza jego granicami. Od 1992 roku pracuje na
uczelni jako profesor nadzwyczajny AM.
Jako doświadczony naukowiec i chirurg
patronuje wielu młodym medykom, promuje prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne,
kształci chirurgów i ginekologów. Jest konsultantem chirurgicznym w Oddziale Ginekologicznym Szpitala im. Heleny Wolf, tu także
przeprowadza zabiegi u kobiet. Udziela się też

Jerzy Korzycki - profesor chirurg
aktywnie jako członek Senatu i komisji senackich AM, działa w Zarządzie Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Gastroenterologicznego.
Jerzy Witaszczyk w pomnikowej książce „Poczet znanych postaci ziemi łaskiej” (t. 2) podkreśla, że podczas całego dorosłego życia nie
należał do żadnej partii.
A Łask? Jest obecny w całym jego życiu,
o czym najlepiej świadczą jego częste wizyty
w rodzinnym mieście, spotkania z przyjaciółmi
i rodziną, a także przynależność do Towarzystwa Przyjaciół Łasku, którego tradycje kontynuuje dziś Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Łaskiej. A że kocha sport, nawet w czasach studenckich na łąkach nad Grabią wraz z rówieśnikami ćwiczy m.in. rzuty dyskiem, gimnastykę i biegi. W biegach na średnich dystansach
zdobywa laury w wojewódzkich zawodach.
Choć jego młodość upływa w siermiężnych
i trudnych czasach, właśnie sport rekompensuje mu te niedogodności życiowe, dostarcza
radości i satysfakcji. Pasji ma znacznie więcej - interesuje się także narciarstwem, żeglarstwem, fotografiką i pieszą turystyką górską.
Wspominając jego zasługi dla Łasku, nie
można pominąć jeszcze jednej istotnej rzeczy
- ofiarnie niesie pomoc swoim krajanom. Podchodzi do nich z życzliwością i uśmiechem,
co łaskowianie potrafią docenić.
Profesor wychował dwie córki: Barbarę
Korzycką-Zaborowską – doktor nauk medycznych i Maję Korzycką Kuraszewicz - absolwentkę prawa i anglistyki. Żona Jerzego Korzyckiego - Lucyna była pracownikiem naukowo-dydaktycznym AM w Łodzi.
Jerzy Korzycki zmarł 18 czerwca 1996
roku.
Stanisław Barcz

23

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
10 maja w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny o historii grodu nad
Grabią. Wydarzenie zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Urząd Miejski w Łasku reprezentowała Izabela Smażek - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji
i Spraw Społecznych. W konkursie wzięło udział osiemnastu uczniów ze
szkół podstawowych:
-	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu, pod opieką Anny
Magacz
-	Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (Kolumnie), pod opieką
Anny Bełżyckiej
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie, pod opieką
Tomasza Tkaczuka
-	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, pod opieką Anny Minias oraz Katarzyny Zając
-	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, pod opieką
Katarzyny Białkowskiej oraz Eweliny Nowickiej
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, pod opieką
Łukasza Mikły.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o przeszłości Łasku, rozbudzenie zainteresowania historią własnego regionu, kształtowanie u młodzieży świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,
wdrażanie do sprawiedliwej rywalizacji oraz rozwijanie umiejętności
pracy w zespole.
Zakres wiadomości obejmował historię Łasku na przestrzeni wieków, a także dzieje właścicieli miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Łaskich. Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia czuwali Katarzyna Stępień oraz Łukasz Mikła. Uczestnicy rywalizując
w trzyosobowych zespołach mieli do rozwiązania sześć zadań: krzyżówkę, układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, uzupełnia-

nie luk w tekście, układanie puzzli i odpowiadanie na dołączone do
nich pytania, praca z tekstem źródłowym oraz pytania indywidualne
o różnym stopniu trudności.
Suma punktów ze wszystkich etapów decydowała o kolejności
miejsc. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP nr 1 w Łasku w składzie:
Mikołaj Pawlak, Adam Skibiński i Marcin Wołosz. Na drugim miejscu
uplasowała się SP nr 5 w Łasku reprezentowana przez Przemysława
Grzelaka, Julię Rusiecką i Dorotę Szubert. Na trzecim stopniu podium
znalazła się SP w Okupie w składzie: Bożena Szanda, Robert Ejsmont
i Franciszek Stasiak.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku oraz
gminę Łask.
ŁM

Le ś ne S krzat y
poznają Kolumnę
W Publicznym Przedszkolu nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w roku
szkolnym 2021/2022 jest realizowany program regionalny
„Spacer Leśnych skrzatów po Kolumnie”. Program edukacji
regionalnej ma za zadanie uświadomić dzieciom, że wspólnoty
takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką
wartość w życiu każdego człowieka. Program daje dzieciom
możliwość poznania swojego najbliższego otoczenia.
Swoje miasto, region i kraj dziecko powinno poznawać przede
wszystkim podczas zajęć dydaktycznych, ale również poza terenem
przedszkola, poprzez bezpośrednią obserwację, ciekawe spotkania.
W kwietniu dzieci z wszystkich grup wzięły udział w zabawie terenowej, której zadaniem było odwiedzić poszczególne punkty w Kolumnie, m.in. aptekę, sklep spożywczy, pocztę, sklep odzieżowy. Przedszkolaki będąc w tych miejscach miały dowiedzieć się: co tam się robi, jak
nazywa się osoba pracująca w tym miejscu i czy dany sklep, punkt jest
potrzebny w ich miejscowości. Każda grupa miała przy sobie specjalną
kartę, na którą zbierała przygotowane wcześniej w sklepach pieczątki.
Był to dla dzieci bardzo ciekawy sposób zdobywania wiedzy na temat
swojej miejscowości.
M.D, P.D
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WOJTEK MAZOLEWSKI W ŁDK
W ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej 27 kwietnia w Łaskim
Domu Kultury wystąpił Wojtek Mazolewski z projektem Yugen.
„Yugen” to również nazwa znakomitej płyty, za którą artysta
zdobył nominację do tegorocznej (ważnej i opiniotwórczej)
nagrody muzycznej, czyli „Fryderyka”. Album był nominowany
w kategorii „Album Roku Muzyka Korzeni/Blues”.
Mazolewski na tej płycie powrócił do gitary i zaprezentował wspaniałe, hipnotyzujące i kojące dźwięki, jakże potrzebne w tych trudnych
i nerwowych czasach. Niespieszność tej muzyki pobudza wyobraźnię
i pozwala oderwać się od rzeczywistości. Koncert muzyka tylko potwierdził niezwykłość brzmienia tych utworów. W. Mazolewskiemu towarzyszyli znakomici muzycy, tacy jak gitarzysta Krzysztof Kawałko, który
już w zeszłym roku odwiedził ŁDK, towarzysząc Piotrowi Bukartykowi. Na perkusji zagrał Hubert Zemler, kompozytor i improwizator, który
w swojej karierze współpracował zarówno z orkiestrami symfonicznymi
(Opera Narodowa, Sinfonia Varsovia), jak i zespołami jazzowymi. Znakomity skład zespołu dopełniał Tomasz Kasiukiewicz, multiinstrumentalista (gra m.in. na puzonie, flugelhornie, fortepianie i basie). Współpracował choćby z Arturem Rojkiem, Melą Koteluk czy Lechem Janerką.
W. Mazolewski właśnie z tymi muzykami 27 kwietnia zabrał wszystkich uczestników koncertu w niesamowitą muzyczną podróż. Sala wi-

dowiskowa ŁDK w tym czasie stała się kapsułą przenoszącą wszystkich
widzów z szarej rzeczywistości do innego, kolorowego i pełnego różnorodnych dźwięków wymiaru. W trakcie występu zabrzmiały utwory
z płyty „Yugen” ze znakomitym „Manifestem” i na czele.
Michał Jędrasik

„MASTERCHEF FOR KIDS” w Hotelu Kolumna Park
Dzięki staraniom dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku Agnieszki Leśniak oraz uprzejmości
dyrektora Hotelu Kolumna Park Macieja Szałka i zastępcy dyrektora Adriana Olbińskiego przedszkolaki
mogły uczestniczyć w warsztatach kulinarnych w Hotelu Kolumna Park.
W tym niecodziennym dniu przedszkolaki zostały powitane niezwykle gorąco przez zastępcę dyrektora Adriana Olbińskiego, który został
opiekunem dzieci na czas warsztatów kulinarnych i zarazem przewodnikiem podczas krótkiej wycieczki po hotelu. Warsztaty kulinarne poprowadził sam szef kuchni Maciej Kowalski, który znając dziecięce smakowe upodobania, zaprosił dzieci do wspólnego przygotowania czekoladowych muffinek oraz naleśników.
Na początku kulinarnej wędrówki przedszkolaki musiały odgadnąć
wszystkie składniki na ciasto muffinkowe, a potem mogły obserwować
samego mistrza podczas pracy w kolejnych etapach wykonania ciasta. Po
upieczeniu muffinek dzieci podzielone na zespoły: Słoneczka, Tygryski,
Delfinki, Dinusie i Misie podążyły do specjalnie przygotowanych dla
nich stołów, aby rozpocząć pracę ozdabiania babeczek. Dzieci z wielkim
entuzjazmem zareagowały, kiedy zobaczyły bitą śmietanę przygotowaną przez mistrza kucharskiego w pięciu wielkich tubach, a w dodatku
kolorową: różową, niebieską, zieloną, białą i żółtą. Pan Maciej według
życzeń dzieci serwował śmietanę na muffinkach oraz naleśnikach, które
wcześniej dzieci smarowały dżemem lub nutellą i rolowały swymi zwinnymi rączkami. Dzieci wykazały się nie lada pomysłowością ozdabiając
muffinki oraz przygotowane naleśniki używając dość śmiało: truskawek,
borówek, cukierkowej posypki, słodkich serduszek, listków czy oczek
i innych cukierkowych dekoracji.
Spotkanie kulinarne zakończyło się degustacją przepysznych naleśników, przy której słychać było dziecięcy zachwyt ich smakiem. Spakowane zaś muffinki dzieci zabrały ze sobą, aby móc pochwalić się rodzicom. Do przedszkola dzieci wróciły niezwykle zadowolone, ale przede
wszystkim kulinarnie przeszkolone.
Warto nadmienić, iż zajęcia kulinarne z dziećmi są stałym elementem
oferty przedszkola, odbywają się systematycznie we wszystkich grupach
wiekowych. Ponadto w jednej z grup został wdrożony autorski program
Wioletty Płóciennik „Kucharze mali - będą zdrowo jadali”.
Należy jednak podkreślić, iż warsztaty kulinarne w Hotelu Kolumna
Park z udziałem samego szefa kuchni to niezwykłe kulinarne wydarzenie
dla dzieci, którego mogą im pozazdrościć nawet dorośli. Było ono ukoronowaniem „naszych przedszkolnych eksperymentów kulinarnych”.
(WP)
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Kontrola przydomowych kompostowników

16 maja bieżącego roku na terenie miasta
i gminy Łask rozpoczęła się kontrola
przydomowych kompostowników celem
weryfikacji
faktycznego
posiadania
kompostownika i kompostowania w nim
bioodpadów. Kontrole dotyczą wyłącznie
osób, które zadeklarowały posiadanie
kompostownika.

Zgodnie ustawą z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. Właściciele
nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli wykonywana jest dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Kontrole przeprowadzają upoważnieni
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku.
Właściciel nieruchomości traci prawo do
zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie
odpadami w razie stwierdzenia, że:
- nie posiada kompostownika przydomowego
lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
- uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości.

Przypominamy
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych przypomina,
że zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.,
do dnia 31 maja br. należy uiścić II ratę
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022.
W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 maja
br. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej
czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy
czym kwota do zapłaty zostaje powiększona
o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.
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Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa
do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww.
przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja
o utracie prawa do tego zwolnienia stała się
ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ważniejsze imprezy w czerwcu
kulturalne
Lp.

Nazwa imprezy

1.

24. Jarmark Łaski
(wykłady i prelekcje, Dzień
Dziecka, koncerty, wioska
rycerska, miasteczko rowerowe,
wesołe miasteczko, pamiątkowe
zdjęcie łaskowian)
Otwarcie wystawy „O mieście
Łasku”
Rodzinne warsztaty kreatywne
„Serce Łasku”
Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyste zakończenie roku
akademickiego - koncert
muzyczny
Konsekracja kościoła św.
siostry Faustyny Kowalskiej
w Łasku

4-5

pl. 11 Listopada,
teren przy ul. Zielonej

ŁDK, gmina Łask

4

MHŁ

MHŁ, BP w Łasku

4

BP w Łasku - Filia dla BP w Łasku - Filia dla dzieci
dzieci
sala widowiskowa
ŁDK
ŁDK

Dzień „Otwartych drzwi”

21-22

2.
3.
4.

5.

6.

Dzień

7 godz. 17

19

Miejsce imprezy

rzymskokatolicka
parafia pw. św.
Faustyny Kowalskiej
w Łasku
Centrum usług
Wspólnych Powiatu
Łaskiego, Łask,
ul. Warszawska 13

Organizator

rzymskokatolicka parafia
pw. św. Faustyny Kowalskiej
w Łasku
Stowarzyszenie Amazonek
Łask (Kolumna), Urząd
Miejski w Łasku, Starostwo
Powiatowe w Łasku

sportowe
Lp.
Nazwa imprezy
Lp.
Nazwa imprezy
1. Mistrzostwa Województwa
1. Turniej finałowy Mistrzostw
Łódzkiego w siatkówce plażowej
Województwa w Minisiatkówce
w kategorii juniorek
Kinder + Sport w kategorii
2. Maraton
pływacki
– „600
dwójek i trójek
dziewcząt
długości basenu na 600-lecie
2. Maraton pływacki - „600
Łasku”
długości basenu na 600-lecie
3. X
Supermaraton Jastrzębi
Łasku”
Łaskich, Memoriał Wojciecha
3. X Supermaraton Jastrzębi
Bąka
Łaskich, Memoriał Wojciecha
Bąka

Dzień
Dzień
4-5
1

4.
4.

5.
5.

6.
6.

7.
7.
8.
8.

Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego
siatkówce plażowej
MistrzostwawWojewództwa
w
kategorii
kadetek
Łódzkiego w siatkówce plażowej
Mecz
piłki
Liga
w kategorii
kadeteknożnej
Okręgowa
–
Seniorzy
Korab
Mecz
piłki
nożnej
Liga
Łask
– Orzeł
Piątkowisko
Okręgowa
- Seniorzy
Korab Łask
Mistrzostwa
- Orzeł PiątkowiskoWojewództwa
Łódzkiego
plażowej
Mistrzostwaw siatkówce
Województwa
w
kategorii
młodziczek
Łódzkiego w siatkówce plażowej
Zw rowerem
deskorolką na Ty!
kategorii imłodziczek

5

Miejsce imprezy
Miejsce imprezy
kąpielisko miejskie
hala gimnazjum nr 2
w Łasku
ul. Inki-Danuty
Siedzikówny
pływalnia kryta
w Łasku
pływalnia kryta
w Łasku
ŁDK (start i meta)

5

ŁDK (start i meta)

11-12

kąpielisko miejskie
w Łasku miejskie
kąpielisko

5
godz. 12
5 godz. 12

8-9

pływalnia kryta w Łasku
pływalnia kryta w Łasku

Klub Rowerowy „Jastrzębie
Łaskie”, gmina Łask, CSiR
Klub Rowerowy „Jastrzębie
w Łasku, gmina
Łaskie”, gmina Łask, CSiR
Sędziejowice, gmina
w Łasku, gmina
Widawa
Sędziejowice,
gmina
ŁMLKS Łaskovia
Widawa
ŁMLKS Łaskovia

14
godz.
14 15

CSiR – stadion

Korab Łask

15-16

kąpielisko miejskie
w Łasku miejskie
kąpielisko

ŁMLKS Łaskovia

godz. 15
18-19

CSiR – stadion

Organizator
Organizator
ŁMLKS Łaskovia
ŁMLKS Łaskovia
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Skate Park Łask
godz.
11-18
Z rowerem i deskorolką na Ty!
26 godz. Skate Park Łask
Mecz
piłki
nożnej
Liga 28
CSiR - stadion
11-18
Okręgowa – Seniorzy Korab godz. 15
Łask
Olimpia
Karsznice
Mecz– KKS
piłki
nożnej
Liga 28 godz. 15 CSiR - stadion

Korab Łask
ŁMLKS Łaskovia
CSiR Łask
CSiR Łask
Korab Łask

Korab Łask
Okręgowa - Seniorzy Korab Łask
– KKS Olimpia Karsznice
9. I
turniej
eliminacyjny 30
kąpielisko miejskie
ŁMLKS Łaskovia
Rada Wakacyjnej
Programowa: Ligi
Gabriel Siatkówki
Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask),
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)
Plażowej w kategorii mężczyzn
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Konkurs fotograficzny „Nasz Łask 2022” rozstrzygnięty
W ramach obchodów 600-lecia nadania
praw miejskich Łaskowi Biblioteka
Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego
w
Łasku
zorganizowała
konkurs
fotograficzny „Nasz Łask 2022”. Byliśmy
ciekawi, jakie miejsca w naszym mieście
cieszą się największym uznaniem. Zależało
nam na subiektywnym spojrzeniu
mieszkańców. Konkurs objęty został
patronatem burmistrza Łasku Gabriela
Szkudlarka.
Na konkurs wpłynęły 23 prace spełniające
kryteria podane w regulaminie.
Dnia 26 kwietnia br. zebrała się komisja
konkursowa w składzie: Michał Janiszewski,
Zbigniew Moś, Bożena Trocka-Dąbrowa i dokonała oceny zgłoszonych zdjęć.
I miejsce
Po obejrzeniu wszystkich prac i burzliwych
obradach Komisja postanowiła nagrodzić następujące fotografie:
I miejsce - „Zachodzące słońce na złoto barwiące”, autor Małgorzata Szynka (bon podarunkowy wartości 400 zł)

III miejsce

II miejsce

II miejsce - „Cmentarz żydowski”, autor Wojciech
Domagała (bon podarunkowy o wartości 300 zł)
III miejsce - „Martwa dusza”, autor Łukasz
Glazer (bon podarunkowy o wartości 200 zł).
Komisja postanowiła również przyznać
dwa wyróżnienia (bony podarunkowe o wartości 100 zł każdy) dla: Oliwii Czajki za zdjęcie pt.
„Wieczorna
melancholia”
oraz Piotra Kietlińskiego za
zdjęcie pt. „Prawie wiosna”.
Dziękujemy wszystkim
za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkie zgłoszone do
konkursu fotografie prezentujemy na wystawie pokonkursowej, która będzie czynna do końca lipca 2022 roku.
Zapraszamy do „Galerii pod
Korabiem”.
R.G

Z dużą ciekawością przyglądamy się starym fotografiom Łasku,
bo często przedstawiają miejsca, których już nie ma i możliwe,
że nie mieliśmy okazji zobaczyć je osobiście. Tylko fotografia czy
film mogą nam pokazać miejsca, które zmieniły się.
Fotografia wykonana przez znanego łaskiego fotografa Kazimierza
Dąbrowskiego, autora wielu cennych zdjęć starego Łasku, pozwala nam
cofnąć się o pięćdziesiąt siedem lat i przekonać się, jak w 1965 roku wyglądało miejsce, które jest znane wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Jak widać dzisiejszy pl. Piłsudskiego wielokrotnie zmieniał swoje
oblicze i organizację ruchu.
L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku
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BIEG Z OKAZJI 600-LECIA ŁASKU

