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W Łasku żołnierzy przywitali: zastępca dowódcy Centrum Operacji 
Powietrznych  –  gen.  bryg.  pil.  Piotr Krawczyk,  dowódca  2.  SLT  gen. 
bryg. pil. Ireneusz Nowak oraz dowódca 32. BLT płk pil. Piotr Ostrouch.

Dowódca  32.  BLT  podziękował  żołnierzom  za  ofiarną  służbę 
i stwierdził, że najbardziej cieszy się z tego, że „jesteście znowu razem 
z nami, z poczuciem dobrze wypełnionych zadań”.

Jak przypomniał dowódca PKW Islandia ppłk. pil. Michał Kras, ce-
lem misji „było pilnowanie, by przestrzeń powietrzna Islandii nie została 
naruszona przez wrogie statki powietrzne. W razie potrzeby polscy piloci 
mieli także udzielać pomocy załogom cywilnym, znajdującym się w sy-
tuacjach awaryjnych”. Była to pierwsza misja Air Policing realizowana 
przez polskich żołnierzy w Islandii.

(P)

POWRÓCILI Z ISLANDII
1 października br. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego 
uroczyście powitano żołnierzy pełniących misję w ramach 
PKW Islandia.

Gmina Łask wspólnie z KGW w Woli 
Stryjewskiej w ramach promocji 
szczepień zorganizowała 25 września br. 
festyn rodzinny.

Przygotowano lokal dla personelu szczepiące-
go  i osób, którym podano  jednodawkową szcze-
pionkę  „Johnson &  Johnson”. Wydarzenie przy-
ciągnęło mieszkańców wsi, jak i zaproszonych go-
ści, których przywitał burmistrz Łasku. Na festynie 
zaszczepiono 11 osób, którym wręczono upominki 
przygotowane przez członkinie koła.

Wszystkim  uczestnikom  czas  umilała  mu-
zyka,  podczas  degustacji  potraw  przygotowa-
nych przez kobiety ze stowarzyszenia. Miejsco-
wa artystka zorganizowała pokaz swoich wyro-
bów artystycznych i rękodzieła, czym zachwy-
ciła oglądających. Dla dzieci przygotowane były 

SZCZEPIOnO SIĘ nA fEStynIE W WOLI StRyJEWSKIEJ 

Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości u dzieci są spacery 
i wycieczki. Dlatego też dzieci z grupy „Motylki” z Przedszkola 
Publicznego nr 4 wybrały się na lokalną wycieczkę, na 
zrewitalizowany plac Szarych Szeregów w Kolumnie. Zachwycały 
się roślinnością, fontannami, źródełkiem dla przechodniów 
i zwierząt. Odpoczywały w strefie relaksu korzystając z nowych 
ławeczek, obserwując strumienie wody. Z dużym entuzjazmem 
obejrzały trzy ścieżki ekologiczne.

Wyprawa sprawiła maluchom wiele radości, odkryły nowe miejsce, a po-
nadto sprawiła,  iż grupa rówieśników mogła się szybciej zintegrować. Plac 
Szarych Szeregów to niewątpliwie urocze miejsce, do którego będą wracać. 

M. Makowska

ODkRYWANIE kOLumNY

zabawy i gry sportowe oraz oblegana dmuchana 
zjeżdżalnia. Na festynie z OSP Bałucz zorgani-
zowano pokaz ratownictwa medycznego i sprzę-
tu przeciwpożarowego. W festynie uczestniczyli 
również przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji w Łasku, którzy  rozdawali ulotki w ra-
mach  bezpieczeństwa  dla  osób  starszych  „SE-
NIORZE  bądź  bezpieczny!”.  Podczas  festynu 
była możliwość spisania się w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań, z której 
mieszkańcy chętnie skorzystali. Przez miejsco-
wego  wędkarza  zorganizowany  był  amatorski 
konkurs  wędkarski  dla  wszystkich  chętnych. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z przewidzia-
nych atrakcji, pogoda dopisała i uczestnicy mo-
gli bawić się do wieczora.

(DR)
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W Urzędzie Miejskim w Sieradzu 
podpisano 8 października międzygminne 
porozumienie, powołujące, w ramach 
„Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Sieradz - Zduńska Wola – Łask”, Związek 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Na  uroczystości  obecny  był marszałek woje-
wództwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, prezydent 
Sieradza  Paweł  Osiewała,  prezydent  Zduńskiej 
Woli  Konrad  Pokora,  burmistrz  Łasku  Gabriel 
Szkudlarek,  a  także  włodarze  gmin  Buczek,  Sę-
dziejowice, Wodzierady,  Sieradz,  Zduńska Wola, 
Zapolice i Szadek. W ramach porozumienia samo-
rządy mogą liczyć na ponad 200 mln zł.

Związek Zintegrowanych Inwestycji to jeden 
z instrumentów wspierających w perspektywie fi-
nansowej 2021  -  2027  rozwój  terytorialny. Pod-
pisane  porozumienie  otwiera  nowe  perspektywy 
dla  rozwoju  łaskiej  gminy,  ale  i  całego  regionu. 
Związek ma służyć rozwojowi miast i gmin, które 
w jego skład wejdą, a także wspólnemu pozyski-
waniu środków unijnych. Samorządowcy zdecy-
dowali w pierwszej kolejności postawić na rozwój 
lokalnej turystyki. W przyszłości z pewnością po-
jawią się kolejne projekty. 

MJ

Na  razie  postawiono  na  rozwój  turystyki

To już kolejna taka akcja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej. 
31 października i 1 listopada br. w godz. 9-16.30, członkowie 
Towarzystwa, wspierani przez przedstawicieli wielu instytucji 
i organizacji społecznych, uczestniczyć będą w kweście na rzecz 
ratowania zabytków znajdujących się na łaskim cmentarzu. 
Poprzednie zbiórki potwierdziły, że łaskowianie nie szczędzą 
grosza na tak szczytny cel.

 Za zebrane dotąd pieniądze wyremontowano już wiele zabyt-
kowych nagrobków na tutejszej nekropolii, m.in. uporządkowano 
zbiorowy grób właścicieli Łasku i infułatów, a także ludzi zasłużo-
nych dla miasta. W planie są kolejne zabytki cmentarne wymagające 
uratowania.

(P) 

KWEStA nA ŁASKIM CMEntARZu

Pani
Ewie Ołowni

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łasku im. Tadeusza Kościuszki 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

RODZIcóW
składają        

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady 

z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego 
Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

W Przedszkolu Publicznym nr 3 im. 
„Misiaczek” w Łasku bardzo kolorowo 
obchodzony był pierwszy dzień jesieni. 
Z tej okazji, nauczycielki wraz z dziećmi 
stworzyły barwne dekoracje w salach, aby 
zaakcentować zmianę pory roku. 

Podczas  zajęć  przeprowadzono  wiele  za-
baw,  gier,  konkursów  i  zagadek  dotyczących 
jesieni. Niespodzianką dla każdego z naszych 
przedszkolaków były odwiedziny „Pani Jesie-
ni”  w  przedszkolu. W  związku  z  tym,  każda 
grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z „Je-

sienią”.  Dla  podkreślenia  tradycji  wszystkie 
dzieci wraz z pracownikami PP nr 3 wyruszyły 
na jesienny przemarsz ulicami naszego miasta. 

MB, JPN
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Uroczystość z udziałem marszałka wo-
jewództwa odbyła się 8 października br. To 
pierwsza  umowa  MOF  w  województwie. 
Przypomnę, że związek ma służyć rozwojo-
wi – poprzez wspólne pozyskiwanie pienię-
dzy unijnych – wchodzących w jego skład 
gmin.  Zamierzałem  podjąć  w  niniejszym 
artykule trzy inne tematy, jednakże z uwagi 
na wyjątkowy charakter kolejnego, dwa po-
zostałe przedstawię w następnym numerze 
miesięcznika.

PIĘKNY JUBILEUSZ

3 października  br. w kolegiacie  łaskiej 
odbyła  się  jubileuszowa  uroczystość  po-
święcona 100-leciu posługi w Łasku sióstr 
sercanek  (Zgromadzenia  Służebnic  Naj-
świętszego  Serca  Jezusowego)  z  udziałem 
m.in. metropolity  łódzkiego ks. arcybisku-
pa Grzegorza Rysia, siostry przełożonej ge-
neralnej Zgromadzenia, siostry przełożonej 
prowincjalnej,  a  także  wielu  sióstr,  które 
dziesiątki  lat  temu  pracowały  w  naszym 
mieście. Dziś, kiedy tak  łatwo obwinia się 
Kościół katolicki, jego duchowieństwo o – 
często wyimaginowane  -  złe  czyny, warto 
przybliżyć  niezwykle  ciężką  ofiarną  pracę 
ss. (sióstr sercanek) w Łasku, i szerzej - na 
ziemi łaskiej.

8  października  1921  roku  podpisano 
umowę  pomiędzy  Powiatowym  Związ-
kiem  Komunalnym  w  Łasku  a  władza-
mi  Zgromadzenia.  W  wyniku  realizacji 
tej  umowy do personelu  łaskiego  szpitala 
dołączyły  ss.  specjalizujące  się  w  pielę-
gniarstwie.  Jak  odnotowano  –  były  „wy-
kwalifikowane  pod  względem  chirurgicz-
nym i medycznym”. Siostry służyły (celo-
wo  używam  tego  określenia,  bo  dla  nich 
czas pracy się nie liczył) w szpitalu przez  
40 lat,  także w czasie wojny. Będąc wier-
nymi powołaniu  i  nauce  swojego Mistrza 
tak jak o Polaków troszczyły się o chorych 
Niemców. Pomyśl, Szanowny Czytelniku, 
ilu tysiącom mieszkańców powiatu łaskie-
go  siostry  wykonywały  zabiegi,  ilu  cho-
rych i ich bliskich pocieszały, ilu tysiącom 
towarzyszyły w ostatnich chwilach życia. 
Siostry miały bardzo trudne warunki egzy-
stencji jak i pracy, co odnotowały ich prze-
łożone. To była ciężka, pełna poświęcenia 
i  ofiary  służba.  Jako  dziecko  zapamięta-

W ostatniej Panoramie zapowiedziałem zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 
powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Oprócz Łasku z powiatu łaskiego 
porozumienie podpisały gminy: Buczek, Sędziejowice i Wodzierady. 

łem imiona 2 sióstr pielęgniarek: s. Helena  
i s. Mauryca, o której mówiono Maurycja.

Po  usunięciu  sióstr  ze  szpitala  ówcze-
sny  proboszcz  ks.  Zygmunt  Franczewski 
zaproponował siostrom pracę w parafii. Od-
tąd  (od  roku 1961)  siostry pracowały  jako 
katechetki, zakrystianki, organistki, prowa-
dziły kancelarię parafialną, a także kuchnię 
na plebani (s. Pulcheria).

Przez  minione  100  lat  przewinęło  się 
przez Łask wiele  sióstr,  jedne  były  krócej 
inne  dłużej,  jedne  bardziej  wyraziście  za-
pisały się w pamięci łaskowian inne mniej. 
Zawsze jednak wspomnienia są pozytywne, 
a najczęściej wdzięczne i serdeczne. Siostrę 
Wizennę,  która  była w  parafii  przez wiele 
lat katechetką, wspomina uczennica: „Sama 
jej obecność czy spotkanie cieszyły, bo za-
wsze  powiedziała  coś  ciepłego”.  Podob-
ne  wspomnienia  ma  przewodniczący  RM  
Robert Bartosik, który równie ciepło przy-
pomina  inną  katechetkę  –  s.  Stellanę,  ze 
świeckiego imienia moją imienniczkę. Opi-
nię Roberta podzielam – siostra Stellana to 
wspaniała, zawsze uśmiechnięta, tryskająca 
humorem i radosna kobieta. 

ScHOLA ŚPIEWAŁA 
NIE TYLKO W ŁASKU

Z najwcześniejszych  lat zapamiętałem 
chór  dziewczęcy  pięknie  śpiewający  pod 
batutą  s.  Szczęsnej  pieśń Matko Pomocy 
Nieustającej. Z biegiem lat do chóru dołą-
czyli chłopcy. Schola – bo taka była teraz 
nazwa - występowała w kościołach Łodzi 
i innych miejscowości. Wiosną 1976 roku 
na zaproszenie ks biskupa  Józefa Rozwa-
dowskiego  łaska  schola muzycznie  towa-
rzyszyła  pielgrzymce maturzystów  diece-
zji  łódzkiej na Jasną Górę. Latem 1977 r. 
w kościele w Gdyni prof. Stefan Stuligrosz 
grał na organach, a schola z Łasku śpiewa-
ła. Dla wielu młodych, współpracujących 
z  siostrami  był  to  piękny,  niezapomniany 
czas, do którego zawsze chętnie wraca się 
myślą  i pamięcią. Wszystkie  te wspaniałe 
przeżycia,  dające młodzieży  tyle  radości, 
wynikały  z  inspiracji  niezapomnianej  or-
ganistki  siostry Marioli, pracującej w Ła-
sku w  latach  1969  –  1977. To  jednak  nie 
wszystko: powstały pary, zawarto małżeń-
stwa,  zaczęły  rodzić  się  dzieci.  Ci  dawni 

młodzi ludzie żartują, że s. Mariola pozo-
stawiła w Łasku ponad dziesięcioro wnu-
cząt. I to prawda, gdyby nie schola, wiele 
tych małżeństw (wszystkie zresztą trwałe) 
nie powstałoby. Należy dodać, że s. Mario-
la jest sybiraczką, którą jako roczne dziec-
ko  z  rodziną  komuniści  wywieźli  na  Sy-
bir. Siostra wspomina: – A jednak nadszedł 
ów tragiczny dzień 10 lutego 1940 roku. 
W środku nocy silny łomot do drzwi. Wkro-
czyli żołnierze NKWD. Wraz z nimi przy-
szli miejscowi Ukraińcy po dobytek /.../ 
Dostaliśmy 15 minut na spakowanie rzeczy 
i opuszczenie domu. Przed budynkiem sta-
ły sanie z żołnierzami z NKWD. Na dwo-
rze był siarczysty mróz.  (Zofia  Kunysz  – 
Moje wspomnienia z Syberii, str. 7). Mimo 
strasznych  przeżyć  siostra  zawsze  zacho-
wuje pogodę ducha i optymizm.

Ważne  i  ciężkie  zadania  wykonywały 
siostry  zakrystianki.  Pierwszą,  którą  zapa-
miętałem,  to  siostra  Felicyta.  Dwukrotnie 
kierowana była do Łasku s. Janusza, dusza 
człowiek  choć  czasami  lekko  zrzędliwa. 
Siostra  prawie  zawsze  nosi  welon  zawa-
diacko przesunięty na jedną stronę. 

Warto  na  koniec  choćby  tylko  wspo-
mnieć  imiona  sióstr  -  organistki:  Leoni-
sa,  Bogusława,  Dobrowita,  Kolumbana, 
Elwira,  Reginalda;  katechetki  –  Amalda, 
Ewencja,  Krysta,  Kordia,  Cyryla,  Alba-
na,  Kazimiera,  Albana,  Imma,  Witalisa,  
Tabita, Amata,  Petronia,  Bogumiła, Anna;  
zakrystanki  –  Celia,  Wieńczysława,  Wil-
chelmina,  Gerarda,  Sergia,  Ludwika,  Bry-
gida, Mariana.

Dziękuję wszystkim Siostrom i całemu 
Zgromadzeniu zarówno jako burmistrz Ła-
sku,  jak  i Gabriel Szkudlarek za wszystko 
dobro, które przez minione 100  lat  siostry 
wyświadczyły  mieszkańcom  ziemi  łaskiej 
i którego ja osobiście doznałem. 

Korzystałem z opracowania s. dr Jadwi-
gi Kupczewskiej – historyka Zgromadzenia.

Wspomniany ks. prałat Zygmunt Fran-
czewski był więźniem obozu koncentracyj-
nego w Dachau, zmarł 19 grudnia 1971 r., 
zatem za 2 miesiące minie 50. rocznica Jego 
śmierci.

14 października 2021 r.      
Gabriel Szkudlarek
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SESJE - 21 bm. obradowała Rada Miejska 
w Łasku. Radni zajmowali  się m.in. podatka-
mi, a także opłatami za śmieci (stawka za nie-
czystości segregowane od osoby - 36 zł). Rada 
podjęła  uchwałę  w  sprawie  ogłoszenia  roku 
2022  ROKIEM  OBCHODU  JUBILEUSZU 
600-LECIA  NADANIA  PRAW  MIEJSKICH 
ŁASKOWI.

Rada Powiatu Łaskiego obradować będzie 
na sesji 28 bm., godz. 8.30, sala konferencyjna 
Starostwa Powiatowego.

KOSMIcZNE cENY  za  korzystanie  
z usług schroniska w Wojtyszkach - na ten te-
mat krąży wiele plotek. Gmina Łask przezna-
cza rocznie na utrzymanie jednego zwierzęcia  
w schronisku dokładnie 3.142,65 zł, a nie  jak 
głosi plotka 17.433,00 zł. Szerzenie takich in-
formacji  to celowe manipulacje i wprowadza-
nie mieszkańców w błąd. 

ŻYcZENIA DLA STULATKI  -  miesz-
kanka  gminy  Łask  Anna  Ziębaczewska  ob-
chodziła 13 sierpnia br. wyjątkowy jubileusz -  
100-lecia urodzin. Z tej okazji burmistrz Łasku 
w  imieniu  własnym,  władz  samorządowych 
oraz mieszkańców gminy złożył  jubilatce ser-
deczne życzenia nieustającego zdrowia, spoko-
ju, pomyślności i pogody ducha.

KOLEJNE inwestycje na celowniku gmi-
ny  Łask.  Trwa  wybór  wykonawcy  nowego 
odcinka  kanalizacji  w  Gorczynie.  Remontu 
doczekają  się m.in.:  ul. Karpińskiego  i  droga 
wewnętrzna  (odchodząca od ul.  9 Maja). Ak-
tualnie samorządowcy oczekują na oferty firm, 
które zgłoszą się do przebudowy trzech przejść 
dla pieszych (pl. 11 Listopada, ul. Żeromskie-
go,  skrzyżowanie  ulic:  Jodłowej, Orzechowej  
i Szkolonej).

AURA w październiku była zmienna i ka-
pryśna – mieliśmy sporo słońca i  temperatury 
sięgające nawet 25 st. C, ale też nocami, szcze-
gólnie  w  drugiej  połowie  miesiąca,  pojawiły 
się przymrozki.

Obecnie Towarzystwo liczy 36 członków, 
w  tym  3  honorowych.  W  planach  znajduje 
się m.in.  włączenie  do  obchodów  600-lecia 
nadania  Łaskowi  praw miejskich,  organizo-
wanie  wystaw  i  koncertów,  ratowanie  za-
bytków muzealnych  i  cmentarnych,  a  także 
przygotowywanie  do  druku  kolejnych  wy-
dawnictw.  Obecny  na  zebraniu  burmistrz 
Łasku  Gabriel  Szkudlarek  podziękował  To-
warzystwu  za  dotychczasową  działalność 
i zadeklarował współpracę w ramach Komi-
tetu Honorowego Jubileuszu 600-lecia Łasku 
i innych ważnych wydarzeń. Wspomniał też 
o planach związanych z ustawieniem w mie-
ście ławeczki prymasa Jana Łaskiego, a także 

KOLEJnA KADEnCJA tPZŁ
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej (4 października br.) podsumowano kadencję 2016-2021. Mimo pandemii, która 
ograniczyła działalność Towarzystwa, ma ono na koncie sporo osiągnięć, od imprez 
kulturalnych i rocznicowych poczynając, a na wydawnictwach książkowych, wyjazdach 
turystycznych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi kończąc. TPZŁ współpracuje z wieloma 
instytucjami i organizacjami, co roku korzysta z dotacji łaskiego samorządu. O miejscu 
Towarzystwa w mieście i dorobku mówił prezes Sławomir Tralewski.

o  zbliżającym  się  zakończeniu  remontu  ka-
mieniczki w rynku, w której znajdzie siedzi-
bę wiele organizacji społecznych.

Po  udzieleniu  absolutorium  ustępującym 
władzom Towarzystwa wybrano nowy Zarząd 
i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli: 
Sławomir Tralewski – prezes, Magdalena Bin-
kowska  – wiceprezes,  Lidia Olszewska  –  se-
kretarz, Jan Książczyk – skarbnik, Ewa Buss – 
członek, Bogdan Lisiecki – członek i Grażyna 
Śliwińska  –  członek. W  skład Komisji Rewi-
zyjnej weszli: Ryszard Poradowski – przewod-
niczący,  Anna  Malinowska  –  członek  i  Zbi-
gniew Zimoch – członek.

(P)

O tym, że Łask siatkówką stoi - nie 
trzeba nikomu przypominać. W grodzie 
nad Grabią rozegrano 11 września 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Młodziczek o Puchar Burmistrza Łasku 
Gabriela Szkudlarka.

Do Łasku zawitały zespoły z Lniana (woj. 
kujawsko-pomorskie),  Kielc,  Częstochowy, 
Bełchatowa  i Konstantynowa Łódzkiego, ma-
jące  w  składzie  dziewczęta  z  rocznika  2007 
i młodsze.

Po  niemal  7  godzinach  zmagań  najlepsze 
okazały się gospodynie, które w meczu finało-
wym pokonały Spartakusa Lniano. Na najniż-
szym  stopniu  podium  uplasowały  się  dziew-
częta  z  Lidera  Konstantynów  Łódzki,  które 
w meczu o 3. miejsce zwyciężyły z Częstocho-
wianką Częstochowa. Piąte miejsce zajęła eki-

pa Fun Sport Kielce,  po  zwycięstwie  ze Skrą 
Bełchatów.

Turniej zorganizowany został przy udziale 
środków przekazanych przez gminę Łask. Sło-
wa uznania kierujemy do dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Łasku za udostępnienie hali 
sportowej na potrzeby organizacji turnieju.

Wyniki turnieju:
1.  SMS Ostrów Łaskovia Łask
2.  Spartakus Lniano
3.  Lider Konstantynów Łódzki
4.  Częstochowianka Częstochowa
5.  Fun Sport Kielce
6.  Skra Bełchatów

Wielkie  brawa  dla  łaskowianek,  które 
po  raz  pierwszy  wystąpiły  pod  nową  nazwą 
i w nowym składzie: Martyna Bulzacka, Hania 
Puchała, Weronika Kula, Karolina Kulczyńska, 
Ewa  Mrózek,  Amelka  Ostrowska,  Martyna  

Michalak, Oliwka Pilecka i Roksana Wojtasik.  
Aż 7 z 9 siatkarek reprezentujących nasze bar-
wy  na  turnieju  to  uczennice  klasy  sportowej 
SMS w ZSM-T w Ostrowie.

W  barwach  Łaskovii  zadebiutowały  Ewa 
Mrózek  (poprzednio  Stal  Śrubiarnia  Żywiec) 
oraz Amelka Ostrowska (poprzednio Beta Bło-
nie). Dziewczęta,  jeszcze raz serdecznie wita-
my w naszych szeregach!
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JubILEuSZ 75-LECIA LIDERA 
bRAnży KOMInOWEJ

Jubileuszowy  rok  skłania  do  refleksji  i  pozwala  z  jednej  strony 
spojrzeć z dumą na dotychczasowe dokonania,  ale  jednocześnie wejść 
w  nową  fazę  rozwoju  i  współpracy  z  partnerami  biznesowymi.  Wy-
zwania,  jakie  stawia  przed  nami  rynek  oraz  zmieniające  się  potrzeby 
klientów, motywują nas do tworzenia innowacyjnych, wydajnych ener-
getycznie  i przyjaznych środowisku produktów  i usług, które znajdują 
zastosowanie zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych. 
Ceramiczne i stalowe systemy kominowe sygnowane marką Schiedel to 
gwarancja bezpieczeństwa  i  trwałości, które zbudowały naszą niekwe-
stionowaną pozycję lidera w branży na arenie europejskiej. 

Jak  podkreśla  prezes  firmy,  Krystian Kula:  –  Zawsze  przyświecał 
nam jeden cel, tworzyć produkty wyjątkowe dla wymagającego klienta 
wraz z solidnym zapleczem specjalistów. Do tej pory realizowaliśmy to 
z pełnym sukcesem. Nadal planujemy kontynuować ten pozytywny trend 
tym bardziej, że przed nami sporo nowych inwestycji.

To  dzięki  zaangażowaniu  i  odpowiedzialności  pracowników  firma 
Schiedel nieustannie się rozwija i zwiększa udział w rynku. W zamian 
firma  oferuje  bogaty  pakiet  benefitów  (wczasy  pod  gruszą,  prywatną 
opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, premie  i nagrody)  i co naj-
ważniejsze - bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę opartą na zaufaniu 
i szacunku oraz możliwość rozwoju zawodowego. 

Wspierać, rozwijać, łączyć, inspirować - to cztery wartości, które od ponad 75 lat przyświecają firmie Schiedel w tworzeniu 
najwyższej jakości systemów kominowych i odprowadzania spalin oraz zintegrowanych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych.

Firma  Schiedel

Leszek Demciuch, dyrektor operacyjny Schiedel Sp. z o.o. dodaje: 
-  Zakłady  produkcyjne w  Polsce  są  położone w  trzech  strategicznych 
lokalizacjach: Wiewiórczyn  (zakład  stalowy) oraz Opole  i Lubicz  (za-
kłady  ceramiczne). Nieustannie pracujemy nad unowocześnianiem na-
szych parków maszynowych i wdrażaniem najnowszych technologii pro-
dukcyjnych, chcąc zapewnić  jak najwyższą  jakość naszych produktów 
i usług, ale przede wszystkim stale podnosić komfort i bezpieczeństwo 
pracy zatrudnionych u nas osób.

Wierzymy,  że  sercem domu  jest  kominek,  ponieważ poprawia  po-
czucie komfortu, gromadzi wokół rodziny i tworzy przytulną atmosferę. 
Jako firma możemy wnieść istotny wkład w poprawę wydajności energe-
tycznej budynków oddając do dyspozycji ekologiczne produkty i usługi 
tworzone w duchu zrównoważonego rozwoju, który ma niezwykle istot-
ny wpływ w budowaniu lepszej przyszłości.

Firma  Schiedel  założona w  1946  roku w  Erbach  przez  Friedricha 
Schiedela  to  wiodący  europejski  producent  systemów  kominowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. Dzięki innowacyjnym produktom i tech-
nologiom przyjaznym dla  środowiska, od ponad 75  lat kreuje komfort 
i jakość życia. Firma Schiedel jest częścią globalnej grupy kapitałowej 
Standard Industries, do której należą również takie marki jak: GAF, BMI, 
Siplast i SGI.

Dzień Edukacji Narodowej to doroczne święto wszystkich 
nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Na wniosek 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 14 października 
1773 roku sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. 
Była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce 
i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Na pamiątkę tego 
wydarzenia - 14 października obchodzimy to szczególne święto.

W tym roku gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizo-
wano w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. Ich 
gospodarzami byli burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Łasku Robert Bartosik. Przybyłych gości powita-
ła naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych 
UM w Łasku  Jadwiga Kurkowska. Na uroczystości  obecni byli m.in.: 
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi  z  siedzibą w Sieradzu 
Elwira Królewicz, dziekan dekanatu łaskiego ks. kan. Jarosław Wojtal, 
proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP  i  św. Michała Archa-
nioła w Łasku ks. kan. Piotr Pirek, radni miejscy Włodzimierz Nowicki  

DZIEŃ EDuKACJI nARODOWEJ W ŁASKu
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Tematyka  spotkania  obejmowała  zagadnienia  związane  z  proble-
mami  uczniów  wynikającymi  z  izolacji  spowodowanej  nauką  zdalną, 
omówione  zostały również symptomy przemocy w rodzinie. Uczestni-
cy konferencji mogli również poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą prawi-
dłowości rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. 

Prelegentkami  były:  Magdalena  Rybińska  –  „Wspieranie  rozwo-
ju  emocjonalno-społecznego  dzieci    w  młodszym  wieku  szkolnym”,  

kONDYCJA PSYChICZNA DZIECI  
I MŁODZIEży W OKRESIE PAnDEMII

Katarzyna Andrzejewska – „Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży 
w dobie  pandemii”, Katarzyna Wolna  –  „Rozpoznawanie  symptomów 
przemocy wobec dzieci w rodzinie”. 

Podczas spotkania dyrektor Poradni Aleksandra Kłos przypomniała, 
że w ubiegłym roku placówka obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. 
Zaznaczyła, że przez ten okres poszerzyła zakres  oddziaływania, ciesząc 
się zaufaniem rodziców i nauczycieli.

1 września br. w Zespole Szkół Mundurowo 
– Technicznych w Ostrowie uroczyście otwar-
to kolejne skrzydło  internatu. W wyniku prze-
prowadzonej rekrutacji swoje miejsce znalazło  
29 uczniów. 

Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia  sfinansowa-
ny został ze środków własnych powiatu łaskiego w kwocie 
100  000,00  zł.  Prace  remontowe wykonano  przy wsparciu 
powiatu łaskiego, nauczycieli oraz rodziców uczniów, którzy 
aktywnie włączyli się do tych robót.

OTWARTO NOWE 
SKRZyDŁO IntERnAtu

W powiecie łaskim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Udzielają jej adwokaci lub radcowie prawni (w uzasadnionych 
przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy), 
a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Z  bezpłatnej  pomocy  prawnej  może  skorzystać  osoba,  której  nie 
stać na odpłatne porady,  i  która złoży  stosowne oświadczenie. W celu 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku stwier-
dzenia,  że  przedstawiony  przez  osobę  uprawnioną  problem  nie  może 
być rozwiązany w całości, albo w części poprzez udzielenie nieodpłat-
nej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma 
wyłącznie  charakteru  prawnego,  adwokat  lub  radca  prawny  informują 
osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy 
w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporzą-
dzonej przez starostę.

W związku z zagrożeniem zarażenia  się koronawirusem wszystkie 
porady prawne w powiecie łaskim odbywają się tylko przez system elek-
troniczny.

Więcej  szczegółowych  informacji  dotyczących  pomocy  prawnej 
wraz z dniami i godzinami prac punktów znajdą Państwo na stronie po-
wiatu łaskiego www.lask.com.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Praw-
na”. W powyższej zakładce można znaleźć również druk „zgłoszenie po-
rady na odległość”.

Powiat  łaski  informuje,  że  otrzymał  dotację  z  budżetu  wojewódz-
twa  łódzkiego  w wysokości  26  000,00  zł  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  w  zabytku  wpisanym  do  reje-
stru zabytków województwa łódzkiego dla zadania pn. „Remont wraz 
kompleksową  termomodernizacją  zabytkowego  dworu  powstałego w 
okresie 1917-1918 w Ostrowie, wpisanego do  rejestru zabytków pod  
poz. 379/A” – etap II.

DOTACJA NA ZAbYTkOWY 
DWOREk W OSTROWIE

Pod takim tytułem 23 września br. odbyła się konferencja powiatowa zorganizowana przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe w Łasku. Zaproszeni goście mieli okazję wzbo-
gacić swój warsztat pedagogiczny o wiadomości z obszaru zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
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Pierwsze  z  wymienionych  zadań  inwestycyjnych  obejmowało  re-
mont  pomieszczeń  szatni męskiej  i  damskiej  oraz  dwóch  sanitariatów 
i pomieszczeń prysznicy, a także dwóch pomieszczeń wc. Prace remon-
towe polegały m.in. na: 
-   remoncie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych 
i wykładziny pcv

-  malowaniu sufitów i ścian
-  wymianie umywalek, misek ustępowych i prysznicy
-   remoncie instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, wenty-
lacyjnej 

-  remoncie instalacji elektroenergetycznej 
-  wymianie oświetlenia na energooszczędne 
-  wymianie wyposażenia szatni. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 379 053,32 zł. Wykonawcą za-
dania było łódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane RB Poziom Sp. z o. o.

Drugie  z wymienionych  zadań polegało  na  remoncie  schodów ze-
wnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do hali spor-
towej MOS w Łasku oraz schodów zewnętrznych prowadzących do Cen-
trum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego. Wartość wykonanych  robót 
wyniosła 85 583,40 zł. Wykonawcą zadania było PUPH Marek Hajnrych. 

Otwarciu zmodernizowanych szatni oraz schodów towarzyszył pik-
nik rodzinny zorganizowany przez Starostwo Powiatowe we współpra-
cy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Łasku. Podczas pikni-
ku dzieci mogły skorzystać z dmuchanego placu zabaw rozstawionego 
wewnątrz hali, skosztować waty cukrowej i popcornu oraz wziąć udział 
w  konkursach  i  zabawach  przeprowadzonych  przez  panie  animatorki. 
Dzieci otrzymały również od powiatu liczne gadżety.

ZMIAny W ŁASKIM MOS
3 bm. oddano do użytku wyremontowane szatnie oraz schody w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Łasku. Inwestycje zostały 
zrealizowane w ramach projektów pn. „Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Łasku” oraz „Naprawa schodów i obudowanie kamieniem naturalnym przy hali sportowej Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Łasku znajdującej się przy ul. Warszawskiej 13 w Łasku”.

Władze powiatu łaskiego w dniu 6 września br. podpisały umowę 
z firmą „Piotras” Piotra Marczewskiego z Gorczyna na realizację 
zadania pn. „Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych 
przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresem remont pomieszczeń szat-
ni męskiej  i  damskiej  znajdujących  się  bezpośrednio  przy  sali  gimna-
stycznej. Roboty obejmują m.in.: 
- remont wykładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych
- malowanie sufitów i ścian

MODERnIZACJA SZAtnI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCh
- wymianę stolarki wewnętrznej
- remont instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, wentyla-
cyjnej
- remont instalacji elektroenergetycznej
- wymianę oświetlenia na energooszczędne
- wymianę umywalek, misek ustępowych i prysznicy
- wymianę wyposażenia szatni (wieszaki i ławki).

Zakończenia  realizacji  zadania nastąpi w ciągu 90 dni od daty za-
warcia umowy. Wartość inwestycji wynosi 249 156,00 zł. Powiat łaski 
otrzymał z budżetu województwa łódzkiego pomoc finansową w formie 
dotacji celowej wysokości 70 000,00 zł.
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W lipcu w so-
łectwie Brod-
nia odbyło się 
spotkanie in-

tegracyjne mieszkańców podsumowujące 
projekt pn. Truskawkowy smak sołectwa 
Brodnia”, złożony w ramach naboru „So-
łectwo na plus”. Na w/w spotkanie przybył 
Bronisław Węglewski – wójt gminy Buczek 
oraz zaproszeni goście: Mateusz Barwaśny 
– p.o. dyrektora Departamentu Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Teresa 
Wesołowska – wicestarosta łaski, Grzegorz 
Dębkowski – przewodniczący Rady Powia-
tu Łaskiego oraz Sławomir Walczak – rad-
ny gminy Buczek. Dopisali też mieszkańcy 
sołectwa Brodnia. 

TRuSkAWkOWY SmAk 
SOŁECtWA bRODnIA

Projekt  „Truskawkowy  smak  sołectwa 
Brodnia” był współfinansowany z budżetu sa-
morządu województwa łódzkiego w wysokości 
10.000 zł oraz z budżetu gminy Buczek w kwo-
cie  3.000  zł.  Za  otrzymane  środki  zakupiono 
między innymi wyposażenie kuchni takie jak: 
piec  konwencyjny  z  nawilżaniem,  krajalni-
ca,  wózek  kelnerski,  regał  ociekowy,  zestaw 
garnków,  patelni  i  inne.  Zakupiono  artyku-
ły  spożywcze  na  zorganizowanie  poczęstun-
ku dla mieszkańców. Panie  z Koła Gospodyń 
przygotowały ciepłe posiłki i zimne przekąski 
z truskawką w roli głównej. Dla najmłodszych 

uczestników wielką radością były zamki dmu-
chane i słodkości, których fundatorem była fir-
ma działająca w gminie Buczek. Dzieci otrzy-
mały  również  upominki  promocyjne  od mar-
szałka województwa łódzkiego wręczone przez 
p.o. dyrektora Departamentu Promocji. Sołtys 
Brodni Danuta Czupryniak serdecznie dzięku-
je  wszystkim  mieszkańcom  sołectwa,  którzy 
przyczynili się do przygotowania imprezy.

Martyna Szubert – mieszkanka gminy 
Buczek, zaledwie kilka lat temu opuściła 
mury Szkoły Podstawowej w Buczku, 
a dziś spotyka się ze swoimi nieco 
młodszymi koleżankami w charakterze 
autorki książki. W sprzedaży ukazała 
się pierwsza powieść Martyny Szubert  
pt. „Wszystkie nasze sekrety”, przeznaczona 
dla młodzieży, choć i dla dorosłych 
odbiorców przeczytanie tej książki może 
dostarczyć wiele przyjemności. 

mARTYNA SZubERT DEbIuTuJE 
NA RYNku WYDAWNICZYm

Martyna  Szubert  to  młoda,  spokoj-
na,  wrażliwa  osoba,  która  swoimi  wypo-
wiedziami  dowodzi,  że wie  co  chce w  ży-
ciu  robić  i  nie  boi  się  wyzwań.  A  przede 
wszystkim podkreśla, że warto podejmować 
w  życiu  ryzykowne  decyzje,  że  nie  należy 
się załamywać, gdy coś się nie uda. A nade 
wszystko szukać tej właściwej drogi. Marty-
na ma już w planach kolejne książki (druga 
już tuż tuż) o tematyce zróżnicowanej, więc 
liczymy  na  to,  że  nie  będziemy  się  nudzić 
podczas lektury. Życzymy naszej młodej pi-
sarce wytrwałości w  tej  niełatwej  przecież 
pracy  oraz  wielu  pomysłów,  by  zadziwiać 
swoich czytelników.

Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych,  doceniając 
ogromne  zaangażowanie  i  wkład  pracy  na 
rzecz  rozwoju  polskiego  rolnictwa,  wystąpiła 
z  wnioskiem  do  prezydenta  Rzeczpospolitej 
Polskiej o odznaczenie Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski dla Bronisław Wę-
glewskiego  -  wójta  gminy  Buczek,  prezesa 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

10  września  br.  Bronisław  Węglewski 
został  odznaczony  i  odebrał  zaszczytne  
odznaczenie. 

ODZNACZENIE DLA WÓJTA
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BAcHORZYN 
Członkinie  Stowarzyszenia  Gospodyń  Wiejskich  w  Bachorzynie 

zorganizowały festyn rodzinny (11 września br.), mający na celu wspar-
cie  lokalnej  społeczności w  zakresie  dostępności  do  zaszczepienia  się 
przeciwko  covid-19.  Stowarzyszenie Gospodyń  zawarło  umowę  z  Sa-
modzielnym  Publicznym  Zakładem  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej 
w Buczku  na  zapewnienie  świadczenia  usług medycznych w  zakresie 
wykonania szczepień ochronnych przeciwko koronawirusowi. Przygoto-
wano lokal dla personelu medycznego i osób szczepiących się. 

Podczas trwającego festynu rodzinnego zaszczepiono 5 osób szcze-
pionką firmy Pfizer. Osobom zaszczepionym w trakcie festynu wręczo-
no upominki przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich z Bachorzyna.

Atrakcje,  jakie  zapewniono  dla  uczestników wydarzenia  to:  poka-
zy  rękodzieła  ludowego oraz  ekspozycja  i  degustacja wyrobów człon-
kiń Stowarzyszenia, pokazy ratownictwa medycznego, strefa dla dzieci, 
oprawa muzyczna. Panie ze Stowarzyszenia przygotowały do degustacji 
żurek z jajkiem, leczo, kiełbaski i kaszanki z rożna, pajdę chleba z kiszo-
nym ogórkiem, dziesięć rodzajów ciast, cukierki, kawę, herbatę,  różne 
napoje. Ponadto członkinie przygotowały pokaz swojego rękodzieła lu-
dowego.

W ramach współpracy Stowarzyszenia z OSP KSRG Buczek atrak-
cją  dla  uczestników  festynu  były  pokazy  ratownictwa  medycznego. 
Strażacy z OSP przybyli samochodem GBA Rt Star Man, prezentowali 
sprzęt hydrauliczny używany podczas wypadków  i kolizji drogowych, 
umundurowanie strażaka-ratownika oraz udzielali instruktażu z zakresu 
pierwszej pomocy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Atrakcją wydarze-
nia była stworzona również strefa dla dzieci. Z myślą o najmłodszych zo-
stała uruchomiana zjeżdżalnia dmuchana, oblegana przez milusińskich. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna. Zespół, umilał czas 
przy muzyce na żywo, przy której uczestnicy mogli się bawić.

tAK PROMOWALIśMy SZCZEPIEnIA

         

BRODNIA
W ostatni weekend września  panie  z KGW Brodnia  zorganizowa-

ły Festyn Rodzinny promujący szczepienia przeciwko covid-19. Zarząd 
Koła podpisał umowę z lokalnym SPZPOZ w Buczku na przeprowadze-
nie akcji i zaszczepienie chętnych szczepionką „Pfizer”. Z takiej możli-
wości skorzystało kilka osób, które otrzymały upominki przygotowane 
przez panie z Koła. 

W trakcie Festynu druhowie z OSP pod nadzorem dh Roberta Bed-
narka  dokonali  pokazu  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej. 
Sołtys  sołectwa  Brodnia  Danuta  Czupryniak  przywitała  zaproszonych 
gości: wicestarostę  łaskiego Teresę Wesołowską, wójta  gminy Buczek 
Bronisława Węglewskiego wraz  z małżonką,  przewodniczącego Rady 
Gminy Buczek Andrzeja Zielińskiego wraz z małżonką.

Podczas festynu przybyli goście oraz mieszkańcy mogli skosztować 
pysznych potraw przygotowanych przez panie z Koła, m.in. kwaśnicę, 

swojską kiełbasę i kaszankę, smalczyk z wiejskim chlebem i ogórkiem 
małosolnym, barszczyk czerwony z zapiekankami oraz liczne przekąski, 
a także pyszne domowe ciasta. 

Uczestnicy festynu mogli również skorzystać z możliwości dokona-
nia  spisu w  ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Nie mogło za-
braknąć atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanych zamków, a także DJ-a, 
który umilał czas dobrą, taneczną muzyką.

LUcIEJóW
Na terenie OSP w Luciejowie 25 września br. odbył się Festyn Ro-

dzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko covid-19 
„Szczepimy się z KGW”. Tego dnia okoliczni mieszkańcy nie tylko mo-
gli  się  zaszczepić przeciwko koronawirusowi,  ale  i  skorzystać z wielu 
atrakcji, które przygotowało nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich 
w tej miejscowości. Wśród nich były m.in. gry terenowe dla dzieci, ma-
lowanie  twarzy oraz  strefa  animacji  dla  najmłodszych. Odbyło  się  też 
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprzętu wojsko-
wego i zawody w przeciąganiu liny. 

Dla wszystkich przybyłych uczestników festynu, gospodynie przy-
gotowały suto zastawiony stół z przysmakami regionalnej kuchni, któ-
rych można  było  bezpłatnie  skosztować. Na  stole  gościły  takie  potra-
wy jak np. prażoki, pierogi, bigos, gołąbki, własnoręcznie robione sery, 
pasztety, sałatki i przystawki oraz blisko 20 rodzajów ciast, które cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła klimatyczna muzyka oraz okrzyki 
radości i śmiechu. Podczas festynu można było zaszczepić się jednora-
zową szczepionką „Johnson & Johnson”. Skorzystało z niej 21 uczestni-
ków festynu, którzy na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali tuje.

Warto wspomnieć,  że  choć Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejo-
wie istnieje od zaledwie 2 tygodni, to poziom imprezy i zaangażowania 
członkiń KGW wróży aktywną działalność i sukcesy.
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Po raz dwunasty stawili się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
wielbiciele konkursu ortograficznego, by zmierzyć się z zawiło-
ściami języka polskiego. Wśród uczestników pojawiło się kilka 
nowych osób, ale nie zawiedli również ci, którzy towarzyszą nam 
od pierwszej edycji. Przedział wiekowy wahał się od 19 lat do 
75 lat. Tekst przygotowany na tegoroczny konkurs sprawił nieco 
trudności piszącym.

Komisja  w  składzie:  Agnieszka  Badowska,  Danuta  Klemczak  
i Monika Kochanek wyłoniła 3 najlepsze prace i nagrody w tym roku tra-
fiły do: Magdaleny Oczek z Łodzi – I miejsce, Patrycji Dłubak z Łopatek 
– II miejsce i Ewy Janeckiej z Rogóźna – III miejsce. 

Poniżej prezentujemy tekst dyktanda:
Swoją ostatnią sprawę zamknął w iście hollywoodzkim stylu. Jedynie 

kwestia tej dziewczyny - śpiącej królewny i jej masarza czy masażysty 
z porzuconego peugeota nie dawała mu spokoju i powracała jak wań-
ka-wstańka. Zaglądał do akt tej sprawy jak do czarnomagicznej księgi, 
z której jednym zaklęciem „szast-prast” chciałby wyczytać rozwiązanie. 
Ciężar decyzji, którą miał podjąć zwarzył jego apetyt na dawno obiecany 
awans. Tak wiele roboczogodzin poświęcał swojej pracy, a że należał do 
nocnych marków, niejedną noc spędził w poniemieckim budynku. Ratun-
kiem zawsze był kubek czerwonej herbaty, która zachwycała smakiem. 
Wyczuć w nim można było aromat lawendy, granatu, lippii i marakui. 
Ponadto obrzydła mu coczwartkowa porcja nieciepłego już risotto z po-
bliskiej restauracji Pod Liściem. Setki kilometrów pokonywał rokrocznie, 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Sejm uchwalił we wrześniu 
2013 roku, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej oraz po-
pularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne, integrować 
przedszkola, osoby, instytucje, które mają wpływ na wizerunek  
i jakość ich funkcjonowania. 20 września to okazja do świętowa-
nia, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Na  dzieci  z Gminnego  Przedszkola w Buczku  z  okazji  ich  święta 
czekało wiele atrakcji: zabawy na dmuchanym zamku, spotkanie z boha-
terami Psiego Patrolu, brokatowe tatuaże, balonowe zwierzątka, zabawy 
z pianą i bańkami mydlanymi. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o tym, 
jak to super być przedszkolakiem, otrzymały medale i słodki upominek.

Wszystkim przedszkolakom  życzymy,  aby  każdy  dzień w  ich  pla-
cówce był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozy-
tywnych doświadczeń.

DYkTANDO W bIbLIOTECE

przemierzając mroki wąskiego holu zanurzonego w brązach. Dotychcza-
sowa praca to nie bachanalie ani żadne strachy na Lachy i żadna tam 
gadka szmatka. Sztafaż – tę rolę porzuci w okamgnieniu i na zawsze opu-
ści mury zszarzałego budynku. Niezrażony półszeptami zazdrości obej-
mie wymarzoną funkcję starszego inspektora.

PRZEDSZKOLAKI MAJą SWOJE śWIĘtO
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Posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy 
i ważny atrybut szkolnej tradycji. To w dziejach każdej szkoły 
moment szczególny. Placówka przestaje być anonimowa, jej 
nowa nazwa eksponowana jest na sztandarze, widnieje na 
uczniowskich świadectwach.

Na ten dzień czekali uczniowie, grono pedagogiczne i cała lokalna 
społeczność. Szkole Podstawowej w Bałuczu 8 października br. nadano 
imię największego z Polaków św. Jana Pawła II. Oficjalny akt poświad-
czający  ten  historyczny  moment  w  imieniu  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Łasku  odczytał  i wręczył  radny  Józef Rychlik. W  trakcie 
uroczystości  zorganizowanej  w  kościele  pw.  św.  Stanisława  Biskupa 
i św. Mikołaja Biskupa w Borszewicach nie zabrakło wzruszających mo-
mentów. W części artystycznej młodzież wspominała papieża, a podczas 
mszy poświecono nowy sztandar szkoły, który następnie rada rodziców 
wręczyła dyrektor Ewie Jankowskiej. Imię patrona zobowiązuje do cią-
głej pracy nad sobą, do czynienia świata lepszym. 

- Nigdy nie zapominajcie o takich wartościach, jak uczciwość, otwar-
tość na innych ludzi, kultura osobista. Niech nauka świętego Jana Pawła II 
będzie dla was drogowskazem, dzięki któremu zrealizujecie swoje plany 
i marzenia. Życzymy gronu pedagogicznemu owocnej  i satysfakcjonu-
jącej pracy, zaś uczniom wytrwałości w nauce oraz miłych wspomnień 

SZKOLE W bAŁuCZu 
PAtROnuJE JAn PAWEŁ II

W ramach wizyty studyjnej Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku odwiedziły (24 września br.) dyrektorki szkół 
skupione wokół projektu „Szkoła dla innowatora”. 

Gościliśmy Aleksandrę Mikulską - dyrektorkę Zespołu Szkół Navigo 
z Wrocławia, Lucynę Bończak - dyrektorkę Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzegu, Jadwigę Zarzeczną-Rosół - dyrektorkę Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie, Agnieszkę Ćwik - dy-
rektorkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy i Annę Kozioł 
- dyrektorkę Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Zadrożu.

Spotkanie obejmowało  spacer po obu budynkach  szkoły, wymianę 
spostrzeżeń na temat rearanżacji klas, pracowni, bibliotek. Było dosko-
nałą  okazją  do  rozmów na  temat  kształcenia  i  rozwijania kompetencji 
proinnowacyjnych, organizowania przestrzeni edukacyjnej  sprzyjającej 
uczeniu się, dbania o dobrostan, pokazywania różnych możliwych kie-
runków zmiany,  inspirowania w zakresie  form i praktyk, pracy, podej-
ścia, metod i rozwiązań. Goście obserwowali fragment zajęć prowadzo-
nych zwinną metodyką EduScrum - dobór uczennic i uczniów do zespo-
łów ze względu na kompetencje. Cały projekt edukacyjny, opracowany 
i  prowadzony  przez  nauczycielkę matematyki Agnieszkę  Prusisz  nosi 
nazwę „Muzyka w matematyce… czy matematyka w muzyce? A co do 
tego ma jeszcze alfabet?”. Mieliśmy doskonałą okazję, aby podzielić się 
i pokazać jak pracujemy.

SZKOŁA DLA InnOWAtORA

Projekt  „Szkoła  dla  innowatora”  jest  budowany  w  oparciu  o  we-
wnętrzną motywację uczestników, uczestniczek, wypływającą z ich war-
tości i poczucia sensu własnej pracy. Grupa projektowa z łaskiej szkoły, 
mimo  licznych  trudności,  ją  posiada.  Nauczyciele  podejmują  wysiłek 
wprowadzania  zmiany.  Sami  również  odwiedzają  innowacyjne  szkoły, 
wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Głęboko wierzą 
w sens swojej pracy. 

Izabela Knul
dyrektor SP nr 1 w Łasku

z pobytu w szkole –  tymi słowami w  imieniu samorządu  i wszystkich 
jednostek oświatowych zwrócił  się do społeczności szkolnej burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek. 

Gratulacje i życzenia popłynęły także od przedstawicieli Rady Miej-
skiej w Łasku, powiatu łaskiego i łódzkiego kuratora oświaty.

MJ



październik 2021 r. 13

Koncertów, animacji, gier, zabaw, 
stoisk z pysznym jedzeniem - 
niczego z tych atrakcji nie zabrakło 
w Kolumnie 18 września br. Na 
zakończenie lata ŁDK i Filia 
w Kolumnie przygotowały „Piknik 
rodzinny”. 

Specjalne podziękowania za pomoc przy 
organizacji  imprezy  należą  się  Urzędowi 
Miejskiemu w Łasku oraz Ochotniczej Stra-
ży  Pożarnej w Kolumnie,  na  której  terenie 
całe wydarzenie miało miejsce. 

Mimo kapryśnej aury mieszkańcy dopi-
sali i piknik cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Na scenie zaprezentowały się 
zespoły i soliści związani z Filią ŁDK w Ko-
lumnie.  Widać  było  również  ogromne  za-
interesowanie  występami  dziecięcych  grup 

PIkNIk RODZINNY W kOLumNIE

Słowo „Senior” brzmi dla nas dumnie i odnosi się dziś w Polsce 
zarówno do 60-letniej kobiety, która dopiero zakończyła swoją 
aktywność zawodową, jak i do 80-letniego mężczyzny, który od 
niemal 30 lat jest na emeryturze. Tę grupę stanowią więc dwa 
pokolenia tzw. osób starszych. Młodzi seniorzy są bardzo często 
ludźmi aktywnymi zarówno na polu rodziny, jak i towarzyskim. 
Dzisiejsi seniorzy są w lepszej kondycji fizycznej i mentalnej niż 
ich rówieśnicy sprzed 20-30 lat. Wynika to ze zmian w stylu życia 
między innymi lepszej opieki zdrowotnej i edukacji – mówiła 
Mirosława Klepczyńska, przewodnicząca łaskiego Oddziału 
PZERiI, podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego  
7 bm. z okazji Dnia Seniora. 

Przewodnicząca przekazała seniorom najlepsze życzenia, zachęcając 
jednocześnie emerytów i rencistów, by uczestniczyli w życiu Związku. 
Wszyscy  obecni  seniorzy  zasmakowali  pysznych  potraw  zaserwowa-
nych  przez  kuchnię  lokalu  „Kominek”  i  bawili  się  przy  cudownej  za-
granej muzyce z zawsze tym samym DJ Wiesławem. Radości, uśmiechu 
i życzliwości nie było końca. 

(MK)

żyCZEnIA DLA SEnIORÓW

tanecznych, rodzice z ogromną dumą obserwowali swoje pociechy. 
Oprócz nich na estradzie pojawili się m.in Marcin Dybalski i Paweł 
Orlewski,  chór  „Echo  Leśne”,  „Rolnicza  Band”,  Ilona  Stolińska, 
Małgorzata Archman & Przyjaciele. Na  koniec  zagrali  „Niewolni-
cy Systemu”, grupa inspirująca się polską muzyką rockową i reggae 
z lat 80. i 90.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć pokazów strażackich, duże 
zainteresowanie wzbudzały alpaki z mini zoo „Dobronianka”. Swoje 
stoiska z przepysznymi wypiekami miały też panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich z Gorczyna i Łopatek. Można było także liczyć na Biblio-
tekę Publiczną w Łasku, Nadleśnictwo Kolumna oraz firmy Soligra-
no i Fabrykę Smaków pana Emila Holajdy.

Piknik rodzinny w Kolumnie poprowadzili dyrektor ŁDK Mag-
dalena Kelnerowska  i  kierownik Filii ŁDK w Kolumnie Grzegorz 
Rosiak.

Michał Jędrasik
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co się kryje pod nazwą „THE ART OF 
ROcK II”? Otóż był to finisaż fotogra-
fii promujący młodych artystów, ab-
solwentów Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Katarzyny Kobro 
w Zduńskiej Woli, połączony z koncer-
tem rockowym grupy VernissagE. Szkołę  
tę i zespół łączy postać Witolda Rajcza-
ka, artysty grafika, fotografa i muzyka 
rockowego.

Cały projekt idealnie wpisał się w obchody 
45-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. 
Pomysł połączenia wystawy i koncertu zdecy-
dowanie  się  sprawdził  i  przyciągnął  z  jednej 
strony fanów dobrej muzyki, z drugiej entuzja-
stów sztuki i dobrej fotografii. Łaski Dom Kul-
tury będzie w przyszłości otwarty na tego typu 
artystyczne koalicje. 

Michał Jędrasik

PROJEKt „tHE ARt Of ROCK II” 

Jak osiągnąć maksimum poruszającego 
efektu przy użyciu bardzo kameralnych 
środków wyrazu? - kto był na koncercie 
Tomasza Makowieckiego ten wie, kto nie 
był, niech żałuje. 

Artysta  wystąpił  29  września  br.  w  sali 
Widowiskowej  Łaskiego  Domu  Kultury.  To 
było  bardzo  udane  przywitanie  jesieni.  Bo 
i muzyka tego artysty jest momentami bardzo 
„jesienna”,  to  znaczy  pełna  romantycznego 
nastroju,  spokoju, ale  też kolorów,  takich  ja-
kimi mogą się mienić liście tylko o tej porze 
roku.

Tomasz Makowiecki zaprezentował głów-
nie utwory z jego ostatniej wydanej płyty, czy-
li „Moizmu”. Nie waham się stwierdzić, że to 
jedna  z  najlepszych  polskich  płyt wydanych 
w  XXI  wieku.  Takie  utwory  jak  „Dziecko 
księżyca”,  „Zabierz  mnie”  czy  „Holidays  in 
Rome” przeniosły publiczność w trochę inny, 
muzyczno-kosmiczny wymiar.

Michał Jędrasik

tOMASZ MAKOWIECKI W ŁDK

Warsztaty „Moc słów” dla rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku, prowadzone przez 
Izabelę Knul, zainaugurowały cykl 
spotkań dotyczących relacji w całej 
społeczności szkolnej. 

„Chcesz mieć rację, czy relację?” - to klu-
czowe pytanie, które było głównym wątkiem 
ćwiczeń i rozmów. W szkole dbają o to, aby 
empatyczna  komunikacja  była  powszechna, 
dążą do rozpowszechniania jej w całej orga-
nizacji. Intencją szkoły jest  to, aby wszyscy 
odnosili się do siebie szczerze, z szacunkiem 
i  zaufaniem.  Podczas  warsztatów  rodzice 
poznali  założenia NVC,  zastanowili  się  nad 
mocą  słów,  stworzyli  przestrzeń na  empatię 
dla siebie.

WARSZTATY DLA RODZICÓW uCZNIÓW

Wielu  z nas  zadaje  sobie pytania:  Jak  za-
chować się w nowej, społecznej sytuacji? Jak 
poradzić  sobie  z  narastającym  niepokojem, 

silnym  stresem,  ciągłymi  zmianami?  Zauwa-
żając  dużą  potrzebę  rozmawiania,  rozwijania 
kompetencji komunikacyjnych,  szkoła wyszła 
z inicjatywą systematycznych, comiesięcznych 
spotkań. W ofercie znajdują się warsztaty pro-
wadzone przez Izabelę Knul: „Witam Cię, mój 
Mistrzu - czyli jak traktować błędy jako zasób” 
(grudzień),  „Nie  -  znaczy  tak”  (luty),  „Wra-
cam do siebie” (kwiecień) oraz spotkania mo-
derowane przez specjalistów szkolnych:  Irenę 
Gawron,  Małgorzatę  Kujdę,  Milenę  Suwald 
wokół tematów zaproponowanych przez rodzi-
ców (listopad, styczeń, marzec, maj).

Szkoła jest otwarta na dialog, zaprasza ro-
dziców do wspólnego tworzenia przestrzeni do 
rozmowy i udziału w spotkaniach.

Izabela Knul
dyrektor SP nr 1 w Łasku
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Wydawać by się mogło, że wedle wszelkich stereotypów jesień 
to pora na chandrę. Nic bardziej mylnego! W łaskiej książnicy 
ta pora roku rozpoczęła się bardzo intensywnie. Odbyły się 
wyczekane i skrupulatnie przygotowane wydarzenia.

1  października  odbył  się  wernisaż  wystawy Agaty  Kapiczyńskiej. 
Wielbiciele twórczości artystki mieli okazję porozmawiać z autorką prac 
osobiście. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w wer-
nisażu do „Galerii pod Korabiem”. Wystawa będzie dostępna do połowy 
listopada.

5  października  odbyło  się  spotkanie  z  Andrzejem  Wojtkowskim. 
Pan Andrzej jest właścicielem eko-gospodarstwa oraz prawdziwym pa-
sjonatem ziół  i ziołolecznictwa. Rozmawialiśmy o  leczniczych właści-
wościach roślin. Tematem przewodnim były problemy żołądkowe, pan 
Andrzej udzielał odpowiedzi  i porad  także w kwestii  innych schorzeń. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować pysznego naparu z kwiatu 
róży i lipy.

Z kolei 8 października pod hasłem „Czytanie wzmacnia” odbyło się 
VII wydanie ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Co roku udział w wy-
darzeniu deklarują tysiące bibliotek z całej Polski. Nie mogło zabraknąć 
Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego, która przygotowała dla swoich 
Czytelników wiele atrakcji. Zadaniem akcji jest promocja czytelnictwa 
i biblioteki, jako tętniącej życiem instytucji kultury. Tak też było w ła-
skiej książnicy!

Filia dla dzieci postawiła na budowanie i wzmacnianie więzi rodzin-
nych. Na uroczystej inauguracji wspólnie czytano wiersz Joanny Mueller 
pt. „Co to za tuba, co to za wzmacniacz”, napisany specjalnie dla „Nocy 
Bibliotek”. Dla pobudzenia szarych komórek uczestników odbył się lite-
racki konkurs bingo ze znajomości cytatów i fragmentów książek. Zwy-
cięzcy zostali obdarowani grami planszowymi. 

Po wzmocnieniu umysłu przyszedł czas na wzmocnienie ciała. Ko-
lejną atrakcją podczas wydarzenia było  jak najszybsze pokonanie  spe-
cjalnego toru przeszkód. Dzieci wraz z rodzicami mieli do pokonania tor, 
składający się z siedmiu zadań zręcznościowych. Przy doskonałej współ-
pracy zawodnicy musieli udowodnić m.in., że są szybcy, mają celne oko 
i wyrobioną równowagę. Artystyczną część wieczoru zajęły kreatywne 
warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie tworzyli drzewka szczę-
ścia. Jak zwykle mogliśmy liczyć na kreatywność dzieci i ich rodziców, 
a efekty prac były niesamowite. 

Kolejną atrakcją było „kino w bibliotece”, podczas którego ogląda-
liśmy „Operację człowiek w czerni”, filmową wersję przygód młodych 
bohaterów serii książek „Biuro Detektywistyczne nr 2” J. L. Horsta. 

Odbyło  się  także  spotkanie  autorskie  z  Kazimierzem Kyrczem  jr, 
czynnym zawodowo krakowskim policjantem, którego pasją jest pisanie. 
Autor opowiadań grozy, kryminałów, horrorów, a także poeta, publicysta 
i  tłumacz, zafundował słuchaczom moc wrażeń. Zdradził kilka pikant-
nych  szczegółów dotyczących pracy w policji. Słuchacze mieli okazję 
dowiedzieć się m.in. skąd autor czerpie inspiracje, jak konstruuje swoich 
bohaterów oraz czy jego utwory to tylko fikcja…

W bIbLIOTECE bEZ ChANDRY

Dziękujemy naszym gościom i czytelnikom za udział w naszych wy-
darzeniach. Zapraszamy na stronę oraz fanpage biblioteki, gdzie dostęp-
ne są obszerne fotorelacje.

                              (M.P., M.Z., J.M.)

W pięćdziesięcioletniej historii Szkoły Podstawowej w Teodorach nad-
szedł  długo  oczekiwany  dzień  -  15  bm.  nadano  imię  tutejszej  szkole, 
łącząc  to  z  ceremonią  poświęcenia  oraz  przekazania  sztandaru,  które-
go fundatorem jest rada rodziców. Od tej pamiętnej daty nazwa szkoły 
brzmi: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach imienia Lotników 
Łaskich. 

To  ogromny  powód  do  dumy  z  wyboru  tak  zaszczytnego  patrona 
oraz motywacja do dalszej codziennej pracy w edukowaniu młodego po-
kolenia w duchu tradycji. Gratuluję organizacji tak pięknego wydarzenia 
i  dziękuję  za wspieranie wszystkim  przyjaciołom  szkoły.  Życzę wielu 
sukcesów i satysfakcji.

Sławomir Sobór 
sołtys sołectwa Teodory

SZKOŁA W tEODORACH MA PAtROnA 
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Widzowie  stęsknieni  za  koncertami  na 
żywo, za interakcją z artystami, ale również 
z drugim człowiekiem, z ogromną przyjem-
nością licznie uczestniczyli w tych wyjątko-
wych wydarzeniach.

Wszystkie koncerty spotkały się z cie-
płym odbiorem, ale chyba ten ostatni naj-
bardziej  przypadł  łaskowianom  do  gustu. 
Zapewne wynika  to  z  tego,  iż  zabrzmiały 
znane piosenki z polskich filmów i seriali, 
które większość widowni doskonale znała.

Muzycy  rozpoczęli  koncert  tradycyj-
nym polonezem z „Pana Tadeusza” w reży-
serii Andrzeja Wajdy. Kompozytorem tego 
dzieła  był  słynny  artysta  Wojciech  Kilar. 
Skomponował  on  muzykę  do  ponad  120 
filmów, między innymi do „Lalki”, „Ziemi 
Obiecanej”, „Rodziny Połanieckich” czy do 
serialu „Przygody Pana Michała”.  

Następnie  publiczność  wysłuchała 
Walca Barbary z filmu „Noce i dnie” w re-
żyserii Jerzego Antczaka. Muzykę do nie-
go napisał Waldemar Kazanecki, który we-
dle wspomnień reżysera, zaimprowizował 
sentymentalny walc na fortepianie.

„Muzyka  filmowa  nie  jest  dziełem  au-
tonomicznym,  spełnia  jakby  rolę  służebną 
i  jest  podporządkowana  wymogom  języka 
filmowego.  Toteż  dość  rzadko  się  zdarza,  
że utwory muzyczne pisane dla filmu są wy-
konywane  i  słuchane  bez  obecności  obra-
zu, do którego były napisane. Jednak wiele 
znanych filmów zawiera  ilustracje muzycz-
ne,  które wychodzą  poza  obraz  i  pozostają 
w pamięci słuchaczy na długie lata”. Te sło-
wa wypowiedział  słynny kompozytor Jerzy 
„Duduś” Matuszkiewicz, twórca muzyki do 

tO byŁy PIĘKnE DnI…
Słowami refrenu piosenki Haliny Kunickiej żegnamy się z cyklem koncertów „Łaskie nuty” organizowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Występy trzech zespołów („Andare Trio”, „Bogna Band” i Macieja Malinowskiego z przyjaciółmi) 
dostarczyły łaskiej publiczności wiele pozytywnych emocji - od radości i rozmarzenia poprzez melancholię do wzruszeń i nostalgii. 

serii  filmowej  o  przygodach  Hansa  Klossa 
czy np. do komedii „Jak rozpętałam II woj-
nę  światową”,  którą mieliśmy przyjemność 
wysłuchać. Kontynuując wojenną  tematykę 
nie  mogło  zabraknąć  najbardziej  znanego 
polskiego serialu, opowiadającego o  losach 
załogi czołgu „Rudy” i psa Szarika podczas  
II wojny światowej. Muzykę do tej produkcji 
skomponował Adam Walaciński.

Bardzo często zdarza się, że utwory z fil-
mów, bądź seriali stają się przebojami, które 
nucimy  lub  śpiewamy  na  co  dzień.  Do  ta-
kich  kompozycji  należą  z  pewnością  pieśń 
„W  stepie  szerokim”  z  serialu  „Przygody 
Pana Michała” kompozycji Wojciecha Kila-
ra, piosenka „Uciekaj moje serce” Seweryna 

Krajewskiego z serialu „Jan Serce”, a także 
znany nam wszystkim utwór „Umówiłem się 
z nią na 9” Henryka Warsa. Dźwięki trąbki, 
fortepianu i perkusji uzupełnił nieśmiały wo-
kal publiczności. 

Muzyka  odgrywa  bardzo  ważną  rolę 
w  filmie.  Ilustruje  nastrój,  charakteryzuje 
postacie,  przeżycia  psychiczne  bohaterów, 
wpływa na nasze odczucia, emocje. Jednym 
z  takich utworów jest „Ballada 07” z filmu 
„07 zgłoś się”. „To 51 sekund smutku i tęsk-
noty – tak określa swoje dzieło kompozytor 
Włodzimierz Korcz, krótko opisując motyw 
przewodni  z  serialu  „07  zgłoś  się”.  Innym 
utworem budującym napięcie  i bez którego 
film  z  pewnością  nie  osiągnąłby  tak  duże-
go sukcesu - jest ragtime z filmu „Vabank”. 
W koncertowej  aranżacji, w  rolę głównego 
bohatera, muzyka – trębacza Kwinto wcielił 
się Maciej Malinowski. 

Podczas ostatniego bloku koncertowego 
artyści zaprosili gości do przeżycia „Podró-
ży  za  jeden  uśmiech”,  spotkania  z  miesz-
kańcami bloku przy ul. Alternatywy 4 oraz 
ze Stefanem Karwowskim, najsłynniejszym 
w Polsce czterdziestolatkiem. 

Wszystkie  koncerty  mogły  się  odbyć 
dzięki  dotacji  z  programu Działaj Lokalnie 
w  ramach  przedsięwzięcia  Polsko-Amery-
kańskiej  Fundacji Wolności,  realizowanego 
we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Do-
broczynnym  „Razem”  przez  akademię  Fi-
lantropii w Polsce. Pierwszy tego typu pro-
jekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej,  
ale z pewnością nie ostatni.

Magdalena Binkowska



ISkRA SPRZED 110 LAT
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Uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów przy krzyżu na cmenta-
rzu w Marzeninie, jako hołd dla wszystkich strażaków ochotników oraz 
ofiar żywiołów, po czym poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP 
przemaszerowały defiladowym krokiem, przy akompaniamencie orkie-
stry DRUH, na plac Różany, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego samo-
chodu pożarniczego i motocykli ratunkowych.

Msza  w  kościele  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny, 
w której  oprócz  strażaków udział wzięli  też  posłowie,  przedstawiciele 
władz samorządów: wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, za-
akcentowała podniosły charakter uroczystości.

- 110 lat temu w Marzeninie powstała pierwsza na naszych terenach 
straż ogniowa ochotnicza. To była „iskra”, dzięki której w kolejnych la-
tach  zaczęły  powstawać  następne  jednostki.  Dzisiaj  podstawą  bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego gminy jest 11 aktywnych jednostek OSP, 
w tym cztery funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. Przy okazji  jubileuszu, w  imieniu  swoim, Rady Gminy Sędzie-
jowice,  jak  i wszystkich Mieszkańców dziękuję druhnom  i druhom za 
ich  służbę – mówił podczas uroczystości Dariusz Cieślak, wójt gminy 
Sędziejowice.

Główne  uroczystości  odbyły  się  na  placu  przy  Zespole  Szkół 
w Marzeninie, gdzie odbył się przegląd pododdziałów oraz wręczenie 
odznaczeń.

Nowy samochód pożarniczy, dwa motocykle ratunkowe oraz moc medali i odznaczeń dla druhów ochotników trafiły do 
Marzenina przy okazji imponującego jubileuszu 110-lecia tutejszej OSP.

W marcu 2020 roku gmina zawarła umowę z wykonawcą na budo-
wę i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej 1670 metrów kwa-
dratowych. Inwestycja kosztująca ponad 13 milionów złotych to nowo-
czesny, energooszczędny budynek z salami dla 150 dzieci, pełnym za-
pleczem kuchennym i wielofunkcyjną salą, mogącą służyć  jako obiekt 
widowiskowy.

Wokół przedszkola znajdują się trzy place zabaw, obszerna piaskow-
nica oraz tereny zielone, na których młodzi mieszkańcy gminy będą mo-
gli rozładować dziecięcą energię i zawierać swoje pierwsze przyjaźnie. 
Jeden z placów zabaw będzie w pełni ogólnodostępny dla mieszkańców. 

Nowe gminne przedszkole jest obiektem w standardzie budynku pasyw-
nego. Komfort termiczny zapewniają pasywne źródła ciepła - użytkownicy, 
urządzenia elektryczne,  czy promieniowanie  słoneczne. Nowoczesny  sys-
tem wykorzystuje podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, od-
zysk ciepła i odnawialne źródła energii – fotowoltaikę oraz pompy ciepła. 
Dzięki tym rozwiązaniom budynek wytworzy rocznie o ponad dziewięć ton 
mniej CO2, niż przy zastosowaniu ogrzewania węglowego.

Inwestycja otrzymała znaczące, blisko 7 milionów złotych, dofinan-
sowanie z Funduszy Unii Europejskiej. Środki te zostały przekazane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

PRZEDSZKOLE nASZyCH MARZEŃ
Blisko trzydzieści lat temu przedszkole w Sędziejowicach przyjęło dzieci w tymczasowej lokalizacji. Budynki 
przy gminnym stadionie już wtedy odbiegały od ogólnie przyjętych wyobrażeń o przedszkolu. Przez trzy 
dekady warunkowo dopuszczany obiekt był miejscem, w którym najmłodsi mieszkańcy gminy rozpoczynali 
swoją przygodę z edukacją. W 2015 roku udało się wykonać krok rozpoczynający zmiany – powstał projekt 
techniczny nowoczesnego przedszkola, na jakie od dawna zasługiwały dzieci z gminy Sędziejowice.



DuLSKA W SĘDZIEJOWICKIEJ 
KSIążnICy
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W gminie Sędziejowice tegoroczna odsłona Narodowego czytania 
odbyła się 23 września. Podczas jubileuszowej, dziesiątej, zaczy-
tywaliśmy się w „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Podczas  Narodowego  Czytania  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej 
w  Sędziejowicach  w  bohaterów  dramatu  „Moralność  pani  Dulskiej” 
wcielili się czytelnicy i zaproszeni goście. Zaangażowanie i umiejętności 
aktorskie lektorów w pełni oddały ludzkie wady, przywary i ułomności 
charakterów, pozorna moralność znów ujrzała światło dzienne, a piękne 
stroje przybliżyły klimat tamtej epoki.

  List  prezydenta Andrzeja Dudy  przeczytał  wójt  gminy  Sędziejowice 
Dariusz Cieślak, słów kilka o genezie i problematyce dzieła dodał sekretarz 
gminy Mirosław Potasiak, a w problemy życia codziennego rodziny Dulskich 
wprowadzili nas: Anna Smolarek-Łągiewczyk (Dulska), Stanisław Witkow-
ski (Dulski), Grzegorz Dębkowski (Zbyszko), Ewa Bednarek (Hesia), Emilia 
Tarka (Mela), Monika Aleksandrowicz (Hanka), Agnieszka Papuga (Loka-
torka), Anna Kruszyńska (Juliasiewiczowa), Danuta Wolniak (Tadrachowa). 
Nad całością czuwała Dorota Burzyńska z GBP Sędziejowice.

Pod znakiem sportowych emocji i dobrej zabawy stał Amatorski 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice. 
W zawodach udział wzięło siedem drużyn, a triumfował zespół 
KWS z Sędziejowic.

Turniej rozegrano 25 września w gościnnych murach hali sportowej 
Zespołu Szkół Rolniczych  im. Władysława Grabskiego w Sędziejowi-

PuChAR W SIATCE

cach. Od rana trwały rozgrywki grupowe, w których udział wzięły dru-
żyny KWS Sędziejowice, Lichawa, Pruszków, Zespół Szkół Rolniczych, 
Husaria Marzenin, Błękitni Grabno oraz ubiegłoroczni zwycięzcy turnie-
ju - WWA Grabica. W finale, dotychczasowi mistrzowie ulegli reprezen-
tacji Sędziejowic. Mecz o trzecie miejsce z drużyną z Pruszkowa wygra-
ła Lichawa – sensacja turnieju.

Za  najbardziej wartościowego  zawodnika  zespół  sędziowski  uznał 
Tomasza Brodziaka z drużyny KWS, a zawodniczkę – Kingę Mirowską 
z Lichawy.

Turniej odbył się dzięki wsparciu starosty łaskiego Piotra Wołosza, 
dyrekcji ZSR w Sędziejowicach  i  sponsorów: Over Group Cosmetics, 
Micro-tech sklep i serwis komputerowy oraz Anglostrefa.eu.

Boisko wielofunkcyjne na Stadionie Gminnym w Sędziejowicach jest 
już do dyspozycji mieszkańców. Amatorzy siatkówki, koszykówki, 
piłki ręcznej i nożnej mogą bez ograniczeń uprawiać swoje ulubione 
dyscypliny na obiekcie z nawierzchnią poliuretanową.

Na  inaugurację  obiektu  rozegrany  został  turniej  koszykówki  3x3 
zorganizowany  przez  Sędziejowicki  Basket. W  otwarciu  udział wzięli 
parlamentarzyści,  a  oprawę  artystyczną  przygotował Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziejowicach.

Boisko ma wymiary 44x32 metry, z trzech stron otoczone jest piłkochwy-
tami. Wymalowane linie oraz kolorowe pola wyznaczające place do gry po-
zwalają na równoczesną grę na dwóch boiskach w koszykówkę lub siatkówkę. 
Rozgrywka w piłkę ręczną lub nożną zajmie całe boisko. To kolejny element 
modernizacji gminnego stadionu. Wejście na obiekt nie jest w żaden sposób 
ograniczone. Dla mieszkańców dostępna jest obecnie, poza nowym boiskiem 
wielofunkcyjnym, bieżnia i boisko do plażowej piłki siatkowej.
Fotoreportaż: patrz str. 28

nOWE bOISKO WIELOfunKCyJnE nA gMInnyM StADIOnIE

Na widowni zasiedli członkowie DKK, pensjonariusze ŚDS w Sę-
dziejowicach oraz uczniowie klas ósmych Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Sędziejowicach, a także czytelnicy korzystający z sędzie-
jowickiej książnicy i jej filii. 

-  Wszystkim  uczestnikom  tego  wydarzenia  dziękujemy  za  udział 
i współpracę. Mam nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się 
za  rok  podczas  kolejnego  Narodowego  Czytania.  Tym  razem  „Ballad 
i romansów” Adama Mickiewicza - mówi dyrektor GBP Wit Leśniewicz.
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Obecnie KGW liczy 54 członkinie. Najstarszą członkinią jest 87-let-
nia Teresa Wójcik,  którą mieszkańcy  nazywają  ,,Sercem Koła”,  bo  to 
właśnie  ona  inspiruje  panie  do  działania,  inicjuje  wiele  akcji  i  bierze 
udział w wielu przedsięwzięciach. Zaproszeni goście złożyli gratulacje, 
życzenia i wręczyli kwiaty na ręce przewodniczącej Jadwigi Pokorskiej 
oraz na ręce byłych przewodniczących. 

Panie przygotowały niezwykle  ciekawy program artystyczny. Przy 
symbolicznej lampce szampana odśpiewano 100 lat dla pań. Nie zabra-
kło wybornych potraw i pysznego tortu upieczonego przez panie. Zaba-
wa taneczna trwała do białego rana. 

KGW  pozyskuje  środki  na  działalność  z ARiMR w  Łasku  (6.000 
zł rocznie). We wrześniu br. Koło otrzymało dofinansowanie w kwocie 
8.000 zł w ramach akcji #SzczepimysięzKGW. 

Z okazji  jubileuszu gmina wyremontowała budynek po byłej szko-
le  (ok.  130.000  zł). W  ramach  remontu  odnowione  zostały  dwie  duże 
sale,  przedpokój,  wyremontowano  kominy  wentylacyjne,  wymieniono 
instalację elektryczną, dodatkowo wyposażono kuchnię w nowe meble 
i sprzęt AGD (10.000 zł) w ramach grantu sołeckiego przyznanego przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi. Uroczystości jubileuszowe gmina wspar-
ła kwotą 2.000 złotych. 

KGW w Wielkiej Wsi działa niezwykle prężnie promując gminę Wi-
dawa.  Panie  biorą  udział  w  licznych  uroczystościach  organizowanych 
przez  samorząd,  przygotowują  piękne wieńce  dożynkowe,  pieką  prze-
pyszne ciasta, gotują potrawy oraz śpiewają ludowe pieśni. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim członkiniom Koła za wspaniałe  lata działalności 
na rzecz wspólnoty samorządowej. Gratulujemy przepięknej uroczysto-

85 LAt KgW W WIELKIEJ WSI
Jubileusz 85-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi świętowano 9 października br. 
W uroczystości udział wzięło ponad 80 osób. Otwarcia spotkania dokonała przewodnicząca KGW 
w Wielkiej Wsi Jadwiga Pokorska. Przypomniała dzieje Koła, które zostało założone w 1936 roku przez 
mieszkankę Wielkiej Wsi Kamilę Kościelską i skupiało wówczas 40 pań. W początkach działalności nie 
posiadało swojej siedziby, panie spotykały się w prywatnych domach. Przedmiotem działalności było 

rękodzieło, wspólne śpiewanie ludowych pieśni, występy artystyczne, przedstawienia teatralne, przygotowywanie staropolskich 
potraw. Z biegiem czasu siedzibą Koła stał się budynek po Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi. 

ści  jubileuszowej, w  którą  panie włożyły wiele  serca  oraz  pracy.  Jed-
nocześnie wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk życzył członkiniom 
Koła wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz samych sukcesów w codzien-
nym życiu. 

W uroczystości udział wzięli: przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Sławomir Stępnik, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, radny Rady 
Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny, radny Rady Gminy Widawa Eu-
geniusz Pokorski oraz sołtysi. 

(MW)

25 wrześni br. w Dąbrowie Widawskiej 
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym punk-
tem obrad był wybór nowego Zarządu.  
W wyniku jawnego głosowania ukonsty-
tuował się Zarząd Gminny na czele któ-
rego stanął dh prezes Wojciech cichecki.  
Wiceprezesami zostali wybrani druho-

StRAżACy WybRALI nOWy ZARZąD
wie: Włodzimierz Konieczny i Wojciech 
Woźniak, komendantem został dh  Piotr 
Janecki, sekretarzem - dh Rafał Broży-
na, skarbnikiem - Mieczysław chajdas, 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  
- dh Henryk Partyczyński. 

Wójt  gminy Michał Włodarczyk  serdecz-
nie  pogratulował  wszystkim  członkom  Za-

rządu  wyboru  na  zaszczytne  funkcje,  życzył 
owocnej pracy w ciągu kolejnych 5 lat. - Ser-
decznie dziękuję dotychczasowemu Zarządowi 
za wykonaną pracę na rzecz wspólnoty samo-
rządowej gminy Widawa w minionych 5 latach 
– powiedział wójt. 

W zjeździe gościnnie wziął udział senator 
RP Maciej Łuczak.

MW

Za nami piknik rodzinny województwa łódzkiego, który odbył na widaw-
skim stadionie. Dziękuję panu marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi 
za organizację pikniku i gościnę na naszej ziemi widawskiej. Dziękuję 
wszystkim instytucjom, które wystawiły się z przygotowaną ofertą tema-
tyczną w  stoiskach  namiotowych. Dziękuję  serdecznie Kołom Gospo-
dyń Wiejskich z Wielkiej Wsi, Grabówia, Patok, Józefowa Widawskiego 
i Zborowa za przygotowanie pysznych przysmaków. Dziękuję pracow-
nikom Urzędu Gminy Widawa, GZUK w Widawie, GOK w Widawie  
za zaangażowanie i pomoc w organizacji pikniku.

Pamiętając o tych, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę, na każdym 
froncie 17 września 1939 r., wójt gminy wraz z marszałkiem wojewódz-
twa  łódzkiego Grzegorzem Schreiberem oraz przedstawicielami  samo-
rządu widawskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych 
we wrześniu 1939 roku.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

PIKnIK WOJ. ŁÓDZKIEgO 
NA WIDAWSkIm STADIONIE
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10 września br. dokonaliśmy otwarcia nowo wybudowanego 
placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu przy 
Zespole Szkół w Widawie. 

W  uroczystości  udział  wzięły  panie  dyrektorki  z  Zespołu  Szkół 
w  Widawie,  wójt  Michał  Włodarczyk,  przewodniczący  Rady  Gminy 
Widawa Sławomir Stępnik i wiceprzewodniczący Sylwester Morawski, 
przewodnicząca Rady Rodziców Anna Włodarczyk, ks. proboszcz Jaro-
sław Leśniak, nauczyciele, dzieci oraz młodzież.

Koszt  wykonania  projektu  oraz  budowy  wyniósł  ok.  130.000  zł. 
Gmina Widawa pozyskała na  ten cel 70.000 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi.

Po krótkim pokazie sportowym, z udziałem uczniów przedstawiciele 
szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali symbolicznego przecięcia 
wstęgi. Po części oficjalnej  rozpoczął się piknik dla całej społeczności 
szkolnej, dzieci  i młodzież mogli spędzić czas bawiąc się na placu za-
baw i ćwicząc na urządzeniach siłowni. Dla wszystkich była darmowa 
cukrowa wata  i  popcorn przygotowane przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury w Widawie oraz pieczone kiełbaski ufundowane przez 
Radę Rodziców.

NOWY PLAC ZAbAW

Kościół  św. Marcina w Widawie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków, 
znajduje się na liście obiektów historycznych. Prace przy remoncie sy-
gnatury polegały na: przeszyciu pęknięć sygnatury, uzupełnieniu ubyt-
ków ceglanego lica, uzupełnieniu ubytków tynku oraz montażu obró-

gMInA DOfInAnSOWAŁA REMOnt SygnAtuRy

Na pożegnanie lata w Zborowie w ramach akcji „Szczepimy się z KGW” 
zorganizowano  piknik  (25  września  br.).  Podczas  imprezy  mieszkań-
cy mieli możliwość zaszczepienia się przeciwko covid-19 szczepionką 
Johnson&Johnson. Dzięki  pozyskanej  przez KGW „Zborowianki”  do-
tacji z ARiMR w Łasku mieszkańcy Zborowa i pobliskich miejscowo-
ści mogli w atrakcyjny sposób spędzić sobotnie popołudnie. Najmłodsi 
mieszkańcy cieszyli się zabawą na dmuchanym torze przeszkód, chętnie 
uczestniczyli w grach i animacjach, z zachwytem oglądali wóz strażacki 
i policyjny radiowóz. Ponadto panie z KGW przygotowały obfity poczę-
stunek.

Magdalena Piątek

PIkNIk W ZbOROWIE

Niech nowy plac zabaw i siłownia służy długie lata wszystkim dzie-
ciom z Widawy i okolic.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

bek blacharskich. Prace prowadzone były na wysokości. Dotacja gminy 
wyniosła 10 tys. zł. 

Remont  sygnatury  pozwoli  zachować  dla  przyszłych  pokoleń  ten 
cenny dla historii sztuki i regionu łódzkiego zabytek.                      (DK)

Komitet  Organizacyjny  akcji  charytatywnej 
pod  patronatem wójta  gminy Widawa  zwraca 
się z prośbą do wszystkich osób o wielkim ser-
cu o wsparcie akcji charytatywnej na rzecz nie-
pełnosprawnego mieszkańca Rogóźna. 

Wojtuś  Spętany  jest  dzieckiem  niepełno-
sprawnym  intelektualnie w  stopniu głębokim, 
wymaga opieki  i pomocy osób drugich w co-
dziennym  funkcjonowaniu.  Wojtuś  ma  10  lat,  
potrafi  chodzić  i  biegać  samodzielnie,  nie 
mówi,  potrafi z pomocą opiekuna wykonywać 
podstawowe czynności życiowe.  Chłopiec  jest 
uczniem Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Łasku, gdzie bierze udział w zajęciach rewa-
lidacyjno - wychowawczych przyczyniających 
się  do wspomagania  rozwoju  chłopca,  rozwi-
jania samodzielności w funkcjonowaniu w co-
dziennym jego życiu. Wojtuś korzysta również 

POmOC DLA 
WOJTuSIA

z  prywatnych  zajęć  -  terapii  integracji  senso-
rycznej, która w bardzo dużym stopniu wpływa 
na poprawę funkcjonowania w sferze emocjo-
nalnej. Terapia integracji sensorycznej daje wi-
doczne efekty, wymaga jednak systematyczno-
ści, ciągłości i dodatkowych nakładów finanso-
wych ze strony rodziny. Zalecana jest również 
terapia neurologopedyczna, która wpłynie ko-
rzystnie na poprawę zaburzeń mowy, a w efek-
cie ułatwi lepszą komunikacje chłopcu. 

Warunki  socjalno  - bytowe w których za-
mieszkuje rodzina są trudne i wymagają popra-
wy. Marzeniem matki chłopca jest stworzenie 
takich warunków  bytowych dla Wojtusia, aby 
mógł mieć swój pokój i na miarę swoich możli-
wości zdrowotnych mógł dorastać i realizować 
swoje marzenia. 

Pomóc można poprzez przekazanie przed-
miotu na licytacje, udział w licytacji, przekazać 
1% podatku  KRS: 0000037904 i  dokonać do-
browolną  wpłatę na poniższe konto bankowe:
W tytule przelewu: 39729 Spętany Wojciech 

darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Fundacja dzieciom „ Zdążyć z pomocą”
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 
7549 3994  

Głównym  celem  akcji  charytatywnej  jest 
pomoc matce dziecka w zebraniu środków na 
pokrycie kosztów terapii dla Wojtusia oraz po-
prawę warunków socjalno - bytowych niepeł-
nosprawnego  dziecka  poprzez  przeprowadze-
nie licytacji internetowych w okresie paździer-
nik - grudzień 2021 r. 

Abyśmy  mogli  przeprowadzić  powyższe 
licytacje,  zwracamy  się  do  wszystkich  ludzi 
dobrej woli o przekazywanie przedmiotów na 
licytacje  do  siedziby  Gminnego  Ośrodka  Po-
mocy Społecznej w Widawie. 

Szczegółowych informacji w sprawie akcji 
charytatywnej udzielają: Agnieszka Leopolska, 
Sylwester  Morawski  oraz  Kinga  Olejniczak. 
Numer kontaktowy do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Widawie 43 672-11-61.

Agnieszka Leopolska



październik 2021 r. 21

W artykule chciałam Państwu przybliżyć 
postać dziadka mojego męża - Jana Buss, 
który całe swoje życie poświęcił krajowi.

Jan  Buss  urodził  się  2  czerwca  1902  r. 
w  Żytnie  koło  Radomska.  Był  synem  Jana 
i Ewy ze Staneckich. W 1918 roku po 123 la-
tach  zaborów  nasza  kochana  Ojczyzna  odzy-
skała  suwerenność.  W  patriotycznej  rodzinie 
Jana dużo się o tym mówiło i przy nadarzającej 
się okazji młody, 18 letni chłopak, wstąpił jako 
ochotnik do Wojska Polskiego.

tROPAMI nAJStARSZyCH MIESZKAŃCÓW ŁASKu
wym, czyli po prostu 
w  rachunkowości, 
księgowości  i kalku-
lacjach.

7  grudnia  1923 
roku  został  powoła-
ny  do  służby  czyn-
nej  i wcielony do 31 
pułku szkoleniowego 
w Łodzi. Szkołę pod-
oficerską  skończył  
5 stycznia 1925 roku 
z  wynikiem  dobrym, 
jako  kapral  służby 
czynnej. W 1926 zo-
stał  mianowany  plu-

Zdjęcie Tomiry z dziećmi i mamą zrobione po 
śmierci Franciszka, ojca Tomiry

Rok 1931, dzień ślubu

Dziadek Jan i babcia Tomira

ulicy Warszawskiej. Gdy Franciszek Śledziński 
kupił plac przy ulicy Cmentarnej to niejako wa-
runkiem było przeniesienie starej siedziby rodu 
na nowy plac. Działo się to w roku 1911.

Rodzina  Śledzińskich  była  bardzo  dobrze 
znana Łaskowianom,  gdyż mocno  angażowa-
ła się społecznie. Franciszek, teść Jana należał 
do Łaskiego Towarzystwa Muzycznego, które 
powstało już w 1903 roku a skupiało znamieni-
tych mieszkańców miasta.

Żeby młodej parze było łatwiej żyć, sier-
żant Buss podejmuje również pracę w szko-
le, w łaskim gimnazjum jako nauczyciel i in-
struktor  wojskowości,  tzw.  przysposobienia 
wojskowego oraz w Pabianicach. Był bardzo 
lubiany przez młodzież. Brat Tomiry, Zenon 
bardzo  dobrze  go  wspominał  jako  nauczy-
ciela  w  gimnazjum.  W  piśmie  z  18  lutego 
1939 roku Jan Buss został powołany na ojca 
chrzestnego  sztandaru  Szkoły  Powszechnej 
nr 11 (19) w Pabianicach.

Rodzina  Tomiry  była  bardzo  uzdolniona 
muzycznie  i ona sama pięknie grała na piani-
nie. W takiej cudownej, pełnej miłości atmos-
ferze  beztrosko mijały  lata  aż  do  pamiętnego 
wybuchu II wojny światowej.

Na początku września Armia ŁÓDŹ, która 
miała  swoją  siedzibę  na  Julianowie w Łodzi, 
w najpiękniejszym łódzkim pałacu-pałac Hein-
zla przygotowywała się do wymarszu na ratu-
nek Warszawie.

6  września  1939  roku  eskadra  Luftwaffe 
zbombardowała pałac. W czasie nalotu zginęli 
żołnierze Armii „Łódź”, „Poznań” i innych jed-
nostek biorących udział w wojnie we wrześniu 
1939 roku. Aż 6 i tylko 6 żołnierzy.

Wtedy zginął Dziadek męża. Miał tylko 37 lat. 
Początkowo  wszystkich  zabitych  pocho-

wano w jednej mogile obok pałacu. Po wojnie 
ekshumowano ciała i przeniesiono na cmentarz 
rzymsko - katolicki pw. św. Rocha przy ulicy 
Zgierskiej 141 (Łódź Radogoszcz).

Na nagrobku z godłem jest inskrypcja:
CHWAŁA  ŻOŁNIERZOM  POLSKIM  PO-
LEGŁYM  6  WRZEŚNIA  1939  W  ŁODZI 
W  CZASIE  BOMBARDOWANIA  SZTABU 
ARMII ŁÓDŹ NA JULIANOWIE.

Po  obu  stronach  płyty  są  nazwiska  pole-
głych.  Tam wraz  z  kolegami  pochowany  jest 
Dziadek męża sierżant Jan Buss.

Ewa Buss

tonowym i podoficerem zawodowym.
7  stycznia  1927  roku  został  wyznaczony 

na  kurs  podoficerski  w  Zaleszczykach,  który 
ukończył  z wynikiem dobrym. W 1928  roku, 
po  ukończeniu  szkoły  dla  podoficerów  zawo-
dowych zostaje mianowany na stopień sierżan-
ta i przeniesiony na stanowisko instruktora do 
Powiatowej Komendy w  Pabianicach,  powiat 
łaski. I właśnie w tym momencie swojego ży-
cia wiąże się z Łaskiem. 

W Łasku poznaje przepiękną łaskowiankę 
Tomirę  Śledzińską  (ur.  24 maja  1909  r.).  Za-
chwycony  jej  niebanalną  urodą,  doskonałymi 
manierami  i  wykształceniem  postanawia  po-
prosić ją o rękę. Mira przyjęła oświadczyny od 
przystojnego Jana. Nadmienię tylko, że Tomira 
zdobyła  edukację  w Warszawie  w  dziedzinie 
malarstwa i nawet krótko tam pracowała. Pra-
cowała też w Łodzi w przemyśle samochodo-
wym jako kreślarka i archiwistka.

Zakochani  zdecydowali  się  wziąć  ślub 
w  Łasku.  Uroczystość  zaślubin  odbyła  się 
14  kwietnia  1931  o  godzinie  14.00.  Młoda 
para przed wojną zamieszkała w Pabianicach. 
Z tego związku urodziło się dwoje dzieci: Je-
rzy (1932) i Irena (1934). Dopiero po tragicz-
nej śmierci męża młoda wdowa z dziećmi za-
mieszkała  ze  swoimi  rodzicami  Franciszkiem 
Śledzińskim i Anną z domu Tarczyńska w mo-
drzewiowym dworku przy ulicy Cmentarnej 5, 
obecnie Armii Krajowej. Jako ciekawostkę po-
wiem, że dom ten pierwotnie stał na placu przy 

7  lipca  1920  roku  został  przydzielony  do 
Baonu Zapasowego 27 pułku piechoty w Czę-
stochowie.  W  tym  pułku  pełnił  służbę  jako 
instruktor w  kompanii  szkoleniowej. Dowód-
cą był por.  Jan Tabęcki. Niestety 12 września 
1921  roku,  ze względu  na  swój młody wiek, 
zwolniono go ze służby.

Pracę  znalazł  szybko,  w  fabryce  w  So-
snowcu,  był  dobrze  wykształconym  mło-
dzieńcem w  zawodzie  buchalteryjno-handlo-



22 październik 2021 r.

Na 
PLAC WIELOkROTNIE mEbLOWANY

  Listy  z  życzeniami  dla  słuchaczy Łaskiego UTW odczytali 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łasku  i Narodowego 
Instytutu  Samorządu  Terytorialnego.  Nie  mogło  zabraknąć  ze-
społu wokalnego ŁUTW Canto Amici,  który  odśpiewał  uroczy-

SEnIORZy ROZPOCZĘLI ROK AKADEMICKI

Niedawno pl. Piłsudskiego w Łasku po raz 
kolejny zyskał nowy kształt. Dostosowano 
go do potrzeb mieszkańców, tworząc sporo 
nowych miejsc do parkowania pojazdów. 
Miejsce to jednak w przeszłości wyglądało 
zupełnie inaczej. Mało kto dziś pamięta, 
że przez pewien okres stał tutaj Pomnik 
Zwycięstwa przeniesiony z rynku, a potem 
znów ustawiony na ówczesnym placu  
15 Grudnia. Bliższe przyjrzenie się 
fotografii sprzed kilkudziesięciu laty 
pozwala dostrzec olbrzymie zmiany, 
jakie zaszły zarówno na placu, jak  
i w otaczającej go zabudowie.

Przede  wszystkim  widoczny  bank  był 
znacznie  mniejszy,  bowiem  rozbudowano  go 
znacznie  później  w  kierunku  południowym, 
wypełniając  niewielką  pierzeję  placu  między 
ulicą  Warszawską  i  9  Maja.  Ta  rozbudowa 
była  dobrym  rozwiązaniem,  bowiem  powięk-
szony  ładny  budynek  zamknął  wspomnianą 

pierzeję,  stając  się  ozdobą  tej  części  miasta. 
Nieco inaczej wyglądała też zabudowa wzdłuż  
ul.  Warszawskiej,  sam  plac,  zamieniony  na 

wielki  zielony  trawnik,  był  raczej  wątpliwą 
ozdobą tej części miasta.

(Saw.)

ste Gaudeamus Igitur. Część artystyczna spotkania w wykonaniu 
zawsze mile widzianego w Łaskim Domu Kultury Michała Wie-
czorka przerodziła się we wspólne śpiewanie znanych wszystkim 
piosenek z czasów II wojny światowej.

Niecały tydzień później – w poniedziałek, 4 października, de-
legacja ŁUTW uczestniczyła w inauguracji  roku akademickiego 
w Uniwersytecie w  Pabianicach  i  w  Zduńskiej Woli.  Życzenia, 
które złożyliśmy słuchaczom, były siłą rzeczy powieleniem tych, 
które otrzymaliśmy sami – oby tym razem było nam dane spoty-
kać się i pracować bez przeszkód do końca roku akademickiego. 
Trzymajmy się zdrowo!

Magdalena Kelnerowska
dyrektor Łaskiego Domu Kultury

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 
czternasty rok swojej działalności. Uroczystość tra-
dycyjnie odbyła się w ostatni wtorek września w sali 
widowiskowej Łaskiego Domu Kultury. Wśród gości 
byli m.in. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Sylwester 
Florczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Marcin 
Król, przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzy-
szeń, zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku z Pabianic i Zduńskiej Woli, parafii pw. NPNMP 
w Łasku, Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi.
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WIELCY bEZImIENNI? (13)

Postacią  niedocenioną  w  Łasku  i  zapo-
mnianą jest znakomity poeta, dziennikarz i ani-
mator kultury Feliks Rajczak. Gdy niespodzie-
wanie  odszedł  spośród  nas  w  kwietniu  1987 
roku,  na  zduńskowolskim cmentarzu  żegnano 
go z honorami, jak na to zasłużył. Byłem wów-
czas na pogrzebie i ubolewałem jak wielu jego 
najbliższych  i  przyjaciół,  bo  jako dziennikarz 
straciłem kogoś, kogo bardzo ceniłem nie tylko 
jako poetę, ale i prawego człowieka, olbrzymią 
stratę ponieśli  też czytelnicy, bo  jak mało kto 
doceniał  rolę prasy w popularyzacji  i przybli-
żaniu ludzi kultury.

Dziesięć  lat  później  w  prestiżowej  serii 
„Arkuszy Sieradzkich”,  zresztą wymyślonych 
i  przygotowywanych przez Rajczaka,  ukazała 
się obszerna książka poświęcona życiu i twór-
czości  Pana  Feliksa,  przygotowana  wielkim 
staraniem  przez  także  już  nieżyjącego  poetę 
Ziemowita  Skibińskiego.  Zamieściłem  w  tej 
książce swoje wspomnienie o nim jako dzien-
nikarzu.

Rajczak mieszkał w Zduńskiej Woli, przez 
lata  pracował  w  Sieradzu,  ale  bywał  często 
i  w  Łasku.  Był  wielkim  przyjacielem  gro-
du nad Grabią, z czym się  raczej nie obnosił. 
W nowo utworzonym w 1975 roku wojewódz-
twie sieradzkim przez wiele  lat, właściwie do 
śmierci,  odpowiadał  właśnie  za  działalność 
wydawniczą w WDK. Łask jawił mu się  jako 
prężny  ośrodek  kulturalny,  choć  niedocenia-
ny  i  niedoinwestowany,  szczególnie  w  okre-
sie budowania potęgi Sieradza. Miał w Łasku 
wielu  przyjaciół,  którzy  go wspierali w  reali-
zacji  niełatwych  zadań.  Był  to  bowiem  czas 
olbrzymiego deficytu papieru, funkcjonowania 
wszechwładnej  cenzury,  olbrzymiej  biurokra-

Ostatnie zdjęcie Feliksa Rajczaka

Feliks Rajczak (pierwszy z lewej) 
i Ziemowit Skibiński

Jerzy Knop – Z piórkiem po Łasku

W tym cyklu opisuję nieprzeciętnych, którzy zostawili swój trwały 
ślad w grodzie nad Grabią. Niestety, jak to zwykle w życiu bywa, nie 
wszyscy mieli siłę przebicia i tak modne dziś „parcie na szkło”, więc ich 
nie doceniono, a z czasem nawet zapomniano. Na łamach „Panoramy” 
niejednokrotnie przypominałem takie właśnie postacie, robiliśmy wszystko, by zaistniały w świadomości 
społecznej i choćby po latach zyskały należyty szacunek.

cji  i  braku  pieniędzy  na  działalność  kultural-
ną. Rajczak tylko sobie wiadomymi ścieżkami 
wydeptywał dojścia do urzędników, zdobywał 
zgody na druk różnych broszur i książek, cen-
zorskie pieczątki. Doświadczenie umożliwiało 
mu zręczne omijanie raf. Niejednokrotnie dzi-
wiłem  się,  bo  zdobywał  pozwolenie  na  druk 
książeczki, której jeszcze nie było ani w ręko-
pisie, ani maszynopisie. Oczywiście dzięki tej 
metodzie  bezustannie  coś  nowego  ukazywało 
się nie tylko pod szyldem sieradzkiego WDK. 
Tak, tak – Rajczak był człowiekiem instytucją, 
więc wspomagał domy kultury w tzw. terenie, 
lokalnych gospodarzy miast  i  gmin. Tak było 
również w przypadku Łasku.

niczeń wydawnictwo to było bardzo skromne. 
Rajczak  przekonał  ówczesnego  naczelnika 
miasta i gminy Łask Andrzeja Sroczyńskiego, 
by  nowy  przewodnik  ukazał  się  w  nakładzie 
nie 600 egzemplarzy jak ten pierwszy, a przy-
najmniej 10 tysięcy. Gdy już zapadła w tej spra-
wie decyzja w gabinecie naczelnika i Rajczak 
sobie  wiadomym  sposobem  zaklepał  w  roz-
dzielniku  papier  na  to wydawnictwo,  zwrócił 
się do mnie z propozycją przygotowania tekstu 
i zdjęć (w tym przypadku chodziło o ustalenie 
tematów fotografii). Oczywiście zgodziłem się 
natychmiast. W  ten  sposób Łask  zyskał  prze-
wodnik, jakiego dotąd nie było.

Patrząc  z  dzisiejszej  perspektywy  na  ów 
przewodnik, trzeba powiedzieć wprost: było to 
wydawnictwo siermiężne, licho wydrukowane, 
z czarno-białymi fotografiami. Rajczak zdawał 
sobie sprawę z realiów, dlatego dbał, by choć 
oryginały zdjęć wykonane były przez dobrych 
fotografików,  takie  samo  podejście  dotyczyło 
układu graficznego. Mimo tych wysiłków osta-
teczne dzieło pozostawiało wiele do życzenia.

Choć  patrzę  dziś  bardzo  krytycznie  na  to 
swoje  i Rajczaka dzieło, nie mogę  jednak nie 
docenić  wysiłku  Pana  Feliksa.  Po  pierwsze, 
przewodnik  został  wydany  w  imponującym 
nakładzie 10 tys. egzemplarzy, ponadto współ-
tworzyli go wysokiej klasy fotograficy i plasty-
cy. To niewątpliwie zasługa Rajczaka – znako-
mitego  animatora  kultury  i  wielkiego  przyja-
ciela grodu nad Grabią.

Różnego  rodzaju  wydawnictwa  stanowi-
ły  olbrzymi  dorobek  F.  Rajczaka.  Zwykle  na 
okładce  widniało  nazwisko  autora,  a  Rajczak 
był  raczej  pomijany.  Nie  przejmował  się  tym. 
Cieszył  się  sukcesem  innych,  dorobkiem  pla-
cówki  czy  gospodarzy  miasta  i  gminy,  jak  to 
było w przypadku wspomnianego przewodnika.

Stanisław Barcz

Poznałem go właśnie w  tym mieście. Za-
glądał  tu  co  jakiś  czas  i  któregoś  dnia  nasze 
drogi  skrzyżowały  się. Odwiedzał  zwykle  ra-
tusz,  jeszcze  przy  ul. Kościuszki,  i  bibliotekę 
publiczną,  w  której  niepodzielnie  panowała 
Krystyna  Kosierb.  A  że  pani  dyrektor  także 
doceniała  rolę  wydawnictw  promujących  lo-
kalnych  twórców,  kulturę  i  historię  –  szyb-
ko  znalazła  wspólny  język  z  Rajczakiem.  To 
w tamtych latach ukazało się sporo niewielkich 
objętościowo, ale ważnych i cennych ze wzglę-
du  na  jakość  książeczek,  poświęconych m.in. 
poetom Łasku. Do  rąk czytelników  trafiły  też 
niewielkie albumiki, m.in. z rysunkami Jerze-
go  Knopa,  znakomitego  artysty  ze  Zduńskiej 
Woli, i łaskie grafiki Sławomira Pokornowskie-
go (także plastyka ze Zduńskiej Woli).

Wielokrotnie  rozmawialiśmy  na  temat 
dziejów  Łasku  i  Rajczak  zawsze  podkreślał 
swoje zauroczenie tutejszą kolegiatą i Łaskimi, 
szczególnie wielkim prymasem Janem Łaskim. 
Jak się domyślam, to wówczas narodził się po-
mysł, by przygotować pierwszy z prawdziwe-
go zdarzenia przewodnik po mieście i okolicy. 
Wcześniej  takowy  pióra  Eugeniusza  Iwanic-
kiego trafił do rąk pasjonatów miasta nad Gra-
bią, ale z powodu braku papieru i innych ogra-
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 BURMISTRZ ŁASKU
 OGŁASZA
 
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łasku w obrębie 15 

(przy ul. Stefana Batorego)
 

Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00021512/3.

 
 Nieruchomość oznaczona jest działką:
 - nr 329/14 o pow. 3898 m2, cena wywoławcza 500.000 zł, wadium w wysokości – 50.000 zł.
 Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626. 
 
 Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter).
 
Na terenie działki zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej:
-  fragmenty sieci wodociągowej DN 300 dla której została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Łasku,  

podlegająca wpisowi w księdze wieczystej
- wyłączone z eksploatacji sieci wodociągowe pozostające w ziemi
-   fragmenty sieci kanalizacji deszczowej, na którą w umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia 

nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności przesyłu na rzecz gminy Łask
-  linie elektroenergetyczne czynne będące własnością PGE Dystrybucja S.A.
-  linie elektroenergetyczne nieczynne, które mogą zostać zdemontowane po uzgodnieniu z gestorem sieci
-   pozostałe linie elektroenergetyczne stanowiące niezidentyfikowaną pozostałość, która nie jest ujawniona w systemie PGE,  

nie została zdemontowana lub nie została usunięta przez geodetę z map
-  nieczynny kabel telekomunikacyjny.
 W przypadku kolizji przebiegających sieci i urządzeń występujących na nieruchomości z realizacją inwestycji nabywca   

zobowiązany jest do ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci po uzyskaniu warunków technicznych.
 Na nieruchomości ponadto znajdują się trzy słupy nieczynnych latarni, utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej 

(pow. ok. 660 m2), dwie studzienki wodociągowe i studzienka kanalizacji deszczowej, na niewielkiej części występuje zadrzewienie.  
 Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem prawnym  

i faktycznym nieruchomości. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej 
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym 

faktycznym i prawnym.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać  
w pieniądzu na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej 

w dniu 30 listopada 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data 
uznania rachunku bankowego gminy.

 Warunki przetargu, które zostaną również zastrzeżone w protokole z przetargu oraz w akcie notarialnym – umowie  
sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem:
I. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do: 
  1. Zabudowania nieruchomości zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy
   2. Rozpoczęcia budowy w terminie 3 lat i wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastruk-

turą techniczną w terminie do 6 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości
  -  za rozpoczęcie budowy uważa się uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, a za zakończenie - złożenie do Urzędu 

Miejskiego w Łasku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokumentu potwierdzającego złożenie do właściwego organu za-
wiadomienia o zakończeniu budowy.

   3. W przypadku niezabudowania działki w terminie 6 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nabywca zapłaci gminie Łask karę 
gwarancyjną w wysokości 200.000 zł. co do obowiązku zapłaty powyższej kwoty nabywca działki podda się egzekucji z art. 777 
§ 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2020r. poz. 1575, 1578; z 2021r. poz. 11, 1090, 
1655/ z zastrzeżeniem, że gmina Łask uprawniona będzie do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 
roku od upływu terminu zakończenia budowy w rozumieniu punktu 2

II. Gmina Łask zastrzega sobie prawo odkupu działki w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży wraz z ujawnieniem tego 
prawa w księdze wieczystej, przy czym skorzystanie z tego prawa nastąpić może w przypadku niedotrzymania przez nabywcę termi-
nu przewidzianego na rozpoczęcie budowy. 

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

 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Pełne ogłoszenie o przetargu, z którym zainteresowany nabyciem nieruchomości winien się zapoznać, 

znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 
stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.
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W dniu 3 października w Aeroklubie częstochowskim na lotnisku 
w Rudnikach odbyły się ogólnopolskie zawody: 54. Święto Lataw-
ca. Przy słonecznej i wietrznej pogodzie w zawodach uczestniczyło 
49 zawodników, w tym 12 z łaskiego KMLiK ŁDK i Łasku.

Łascy zawodnicy startowali w kategorii FLP (latawce płaskie). Naj-
lepsza okazała się Natalia Kuzańska - czwarta, w kategorii open - instruk-
tor Andrzej Pikosz również czwarty. W kategorii FLS (latawce skrzyn-
kowe) pierwsze miejsce zajął Wojtek Zawlik, trzecie - Karol Olszewski. 

Miłą niespodzianką było coroczne losowanie roweru wśród wszyst-
kich zawodników, wylosował go Jan Prus-Strowski z Łasku.

Andrzej Pikosz

NASZE LATAWCE W RuDNIkACh

Jak wynika ze statystyk prowadzonych 
przez Państwową Straż Pożarną w Polsce, 
corocznie powstaje ponad 150 000 poża-
-rów, do co piątego dochodzi w naszym 
mieszkaniu, tam gdzie czujemy się naj-
bezpieczniej i dość często zapominamy 
o potencjalnych zagrożeniach. corocznie 
w okresie grzewczym odnotowywana jest 
zwiększona liczba interwencji w lokalach 
i budynkach mieszkalnych. Najczęściej 
dochodzi do pożarów sadzy w kominie 
oraz zdarzeń związanych z występowa-
niem tlenku węgla - cZADU.

W  sezonie  grzewczym  2019-2020  na  te-
renie  całego  kraju  odnotowano  3074  zdarze-
nia związane z tlenkiem węgla, w których po-
szkodowanych  zostało  1447  osób,  natomiast  
37 osoby to ofiary śmiertelne.

W powiecie łaskim w sezonie grzewczym 
2019-2020  odnotowaliśmy  24  pożary  sadzy 
w  kominie.  System  centralnego  ogrzewania 
jest stosunkowo bezpieczny pożarowo, jednak 
często do dogrzewania budynków używane są 
urządzenia grzewcze, takie jak: piece kaflowe, 
ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, w któ-
rych  proces  spalania  odbywa  się  w  w/w  po-
mieszczeniach.

Największym zagrożeniem podczas okresu 
grzewczego  jest  tlenek  węgla,  potocznie  na-
zywany czadem. Tlenek węgla może wydzie-
lać  się  na  skutek  nieprawidłowego  działania 

CZAD WCIąż nIEbEZPIECZny
Okres grzewczy przypomina o zagrożeniu

urządzeń  grzewczych  –  złego  zainstalowania, 
uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. 
Powodem pojawienia się czadu w pomieszcze-
niu  może  być  także  niewłaściwie  działająca 
wentylacja  oraz  niedrożne  kanały  spalinowe. 
Szczególnie  narażeni  na  niekorzystne  skutki 
działania  czadu  są  ludzie  starsi,  chorujący  na 
serce, z kłopotami w oddychaniu, oraz dzieci.

Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Łasku zaleca:
-  nie  używać  uszkodzonych  instalacji  i  urzą-
dzeń  grzewczych  zarówno  elektrycznych,  ga-
zowych jak również na paliwo stałe
-  wykonywać  okresowe  czyszczenie  kanałów 
kominowych  i  wentylacyjnych  -  zaniedbania 
tych  czynności  często  są  przyczyną  pożarów 
oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla
-  używać  tylko  tych  urządzeń  grzewczych, 
które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia
-  nie spalać w piecach niedozwolonych mate-
riałów (śmieci, plastiki).

Przypominamy,  że  obowiązujące  przepisy 
nakazują  nam  co  najmniej  raz  w  roku  prze-
prowadzić  okresową  kontrolę  polegającą  na 
sprawdzeniu  stanu  technicznego  instalacji ga-
zowych oraz przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto 
w obiektach, w których odbywa się proces spa-
lania  paliwa  stałego,  ciekłego  lub  gazowego, 
należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych:

-  raz na 3 miesiące (w domach opalanych pali-
wem stałym np. węgiel, drewno)
-  raz na 6 miesięcy (w domach opalanych pali-
wem płynnym i gazowym)
-  raz  na  rok  (usuwamy  zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych).

Przestrzeganie  powyższych  zasad  przyczy-
ni się do zwiększenia bezpieczeństwa w okresie 
grzewczym. Zachęcamy również do zakupu czuj-
ników tlenku węgla i dymu. Już za kilkadziesiąt 
złotych  możemy  zapobiec  tragedii.  Zwracamy 
również  uwagę  na  fakt,  iż  czujka  tlenku węgla 
nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów 
wentylacyjnych i kominowych.

kpt. Kamil Świątczak



  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa pt. „Zbierać każdy 

może” - nocniki i pocztówki  
z kolekcji Jacka Skrzyńskiego  

październik 
2021 - styczeń 
2022 

Muzeum Historii 
Łasku 

BP Łask 

2. Wykłady dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku: dr Leszek 
Putyński – „O sztuce rozmawiania 
z innymi i z sobą” 

9 
godz. 10.45  

sala widowiskowa ŁDK 

3. Obchody Święta Niepodległości 11 
godz. 10.30 

kolegiata łaska, 
plac 11 Listopada   

burmistrz Łasku, 
starosta łaski,  
dowódca 32. BLT 

4. Spektakl Sławomira Hollanda 
„Do Polski” 

11 
godz. 18.00 

sala widowiskowa ŁDK 

5. Wystawa prac Krzysztofa Skubika 
i warsztaty pirograficzne 

15 Galeria pod 
Korabiem 

BP Łask 

6. Wykłady dla ŁUTW: Dorota 
Kmiecik – „Wisława Szymborska 
- pierwsza dama poezji polskiej” 

16 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK  

7. „Lotni/nieulotni - Zdzisław 
Wegenko - wspomnienie  
o autorze”  

28 Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

8. Wykłady dla ŁUTW: dr Adam 
Gogacz - Dobro i zło w kulturze 

30  
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – MULKS Łask 
– Mazovia Rawa Mazowiecka 

13 
godz. 11.00 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej – UKS 
Wiewiórczyn – GKS Sędziejowice 

14 
godz. 14.00 

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

Ważniejsze imprezy w listopadzie
kulturalne

sportowe

15 września obchodzony jest International Dot Day, czyli Międzyna-
rodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. 
W tym dniu organizuje się wiele działań, które pomagają dzieciom 
odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. 

W „Słoneczku” dzieci od samego  rana cieszyły się dniem, w którym 
królowały kropy, kropki i kropeczki. Dzieci wzięły udział w teatrzyku ku-
kiełkowym, w którym główną bohaterką była Kropka. Obejrzały także film 
edukacyjny na tablicy interaktywnej „The Dot”. Następnie dzieci bawiły się 

Z KROPKą PRZEZ CAŁy DZIEŃ

DZIEŃ EDuKACJI nARODOWEJ W ŁASKu
i  Grzegorz  Rosiak,  przedstawiciel  Powiato-
wego  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego 
w  Łasku  Wiesława  Pokorska,  reprezentujący 
Organizację  Międzyzakładową  Pracowników 
Oświaty  i  Wychowania  NSZZ  „Solidarność” 
w Łasku Kazimierz Szafrański oraz dyrektorzy 
gminnych jednostek.

Dziękowano  wszystkim,  którzy  swoje  ży-
cie  zawodowe  powiązali  z  działalnością  na 
rzecz dzieci  i młodzieży. Szczególne  słowa po-
płynęły  do  pedagogów.  Życzono  im  przede 
wszystkim  zdrowia,  sukcesów,  optymizmu  
w dążeniu do wyznaczonych celów i pomyślno-
ści w życiu osobistym. Uroczystość uświetnił wy-
stęp wokalny uczennicy SP nr 5, Martyny Kuś.

Tego  dnia  burmistrz  Łasku  nagrodził  dy-
rektorów  i  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i opiekuńczej.

Dyrektorzy:
Agnieszka Wolska - ZSO w Łasku (Kolumnie)
Izabela Knul - SP nr 1 w Łasku
Agata Subczyńska - SP nr 5 w Łasku
Monika Dąbrowska - SP w Wiewiórczynie
Jolanta Wilczyńska - SP w Okupie
Ewa Jankowska - SP w Bałuczu
Violetta Dygasińka - PP nr 1 w Łasku
Joanna Przybylska - Niedbał - PP nr 3 w Łasku
Hanna Waśniewska - PP nr 4 w Łasku (Kolumnie)
Barbara Wilk - PP nr 5 w Łasku

Agnieszka Leśniak - PP nr 6 w Łasku
 Nauczyciele:

Agnieszka Kępa - ZSO w Łasku (Kolumnie)
Karolina Makarewicz - ZSO w Łasku (Kolumnie)
Marlena Grzeszczyszyn - SP nr 1 w Łasku
Łukasz Mikła - SP nr 1 w Łasku
Jolanta Harciarek - SP nr 5 w Łasku
Justyna Plisiecka - SP nr 5 w Łasku
Elżbieta Wielontek - SP w Wiewiórczynie
Marta Konieczna - SP w Okupie
Anna Góralczyk - SP w Bałuczu
Agata Kreczmer - PP nr 1 w Łasku
Beata Ochocka - PP nr 3 w Łasku
Renata Pacuszka - PP nr 4 w Łasku (Kolumnie)
Renata Wrzesiak - PP nr 5 w Łasku
Kamila Wesoła - PP nr 6 w Łasku

MJ

Gmina  Łask wzywa mieszkańców  do  przyłą-
czenia  się do  istniejącej kanalizacji  sanitarnej 
w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia urzę-
dowego pisma. Ten obowiązek nakłada ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wskazany w wezwaniu termin jest ostateczny 
i  nieprzekraczalny,  a  jego niedotrzymanie bę-
dzie skutkować nałożeniem grzywny.

Czemu to takie ważne? Gmina Łask rozbu-
dowuje  infrastrukturę,  a w  szczególności  sieć 
kanalizacji  sanitarnej  korzystając  ze  środków 
zewnętrznych, w tym pieniędzy unijnych. Musi 
przy tym uzyskać tzw. efekt ekologiczny. Jego 
brak  wymusi  proporcjonalny  zwrot  otrzyma-
nego  dofinansowania,  do  czego  samorząd  nie 
może  dopuścić.  Trzeba  podkreślić,  że  korzy-
stanie z szambowozu jest ok. 2-krotnie droższe 
od opłat za korzystanie z kanalizacji sieciowej, 
a wylewanie fekaliów jest niedozwolone.

tRZEbA SIĘ 
PODŁąCZyĆ
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przy  muzyce,  tańczyły  przy  piosence  „Biedro-
neczki są w kropeczki”, która stała się inspiracją 
do ciekawych zajęć plastycznych i matematycz-
nych - przeliczały w dostępnym dla siebie zakre-
sie.  Losowały  tajemnicze  znaczki  z  kropkowej 
puszki. Tworzyły  kropkowane  prace  plastyczne 
z uwzględnieniem rytmu, a także budowały krop-
kowe królestwa w piaskownicy na terenie ogrodu 
przedszkolnego. 

Cóż to była za radość w oczach dzieci, gdy 
nawet  w  przedszkolnym  menu  znalazło  się 
kropkowe danie – czyli kasza bul gur. 

Kamila Wesoła
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Na fotografii z lat 30. XX wieku znajduje się grupa dziewięciu 
mężczyzn,  z  których  znane  są  nazwiska  czterech:  Jerzy Ro-
sicki (siedzi w środku) - od 1935 r. starosta powiatowy łaski; 
Ignacy Zajda  (stoi  pierwszy  od  lewej)  –  inspektor  samorzą-
du  gminnego;  Józef Wojtacki  (stoi  trzeci  od  lewej)  –  sekre-
tarz ostatniego Wydziału Powiatowego; Feliks Gałąska (siedzi 
pierwszy od prawej) – jeden z członków ostatniej 38-osobowej 
Rady Powiatowej. Może rozpoznacie Państwo kolejne osoby 
i miejsce wykonania zdjęcia?

Na informacje czekamy pod nr tel. 43 821-70-62, e-mail: 
biblioteka_lask_muzeum@wp.pl  lub  w  siedzibie  muzeum,  
pl. 11 Listopada 7.

Dziękujemy bardzo za uzupełnienie informacji o osobach 
z fotografii zamieszczonej w poprzednim numerze.

L. Olszewska
MHŁ

Dzieci z grupy „Wiewióreczki” oraz „Muchomorki” w dniu  
29 września br. wybrały się na pieszą wycieczkę do Nadleśnictwa 
Kolumna. Jesienne słońce i ładna pogoda sprzyjały 
przedszkolakom i zagrzewały do pokonania tej znacznej 
odległości. 

Wycieczka nawiązywała do dwóch programów edukacyjnych reali-
zowanych w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne Skrzaty pt. „Spacer 
Leśnych Skrzatów po Kolumnie” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. 

Na  miejscu  na  małych  piechurów  czekała  Anna  Jagielska,  która 
oprowadziła  przedszkolaków  po  terenie  placówki,  zarówno  wewnątrz 
pięknego pałacyku, jak i po malowniczym parku znajdującym się dooko-
ła. Dzieci obejrzały eksponaty przyrodnicze znajdujące się w sali eduka-
cyjnej: ilustracje, wypchane zwierzęta naturalnej wielkości oraz wysłu-
chały opowieści pani przewodnik na temat fauny i flory występujących 
w otaczających nas lasach. 

Dużą atrakcją okazały się odwiedziny w centrum monitoringu nadle-
śnictwa, gdzie za pośrednictwem olbrzymich monitorów kamery zamon-
towane w lesie przesyłają na bieżąco obraz znad koron drzew również 
ze znacznie oddalonych lasów (np. z okolic Sędziejowic). Przedszkolaki 
nie miały problemu z udzieleniem odpowiedzi na pytanie: po co lasy są 
w ten sposób kontrolowane – aby jak najprędzej wychwycić i przeciw-
działać pożarom oraz, by wyłapywać i przykładnie ukarać osoby, które 
wywożą do lasu śmieci. 

Pani Anna pokazała i opowiedziała o znajdujących się dookoła sie-
dziby Nadleśnictwa drzewach oraz roślinach. Dzieci poznały znaczenie 
zieleni dla ekosystemu i produkcji tlenu ważnego dla każdej żywej istoty. 
Na pamiątkę wizyty w Nadleśnictwie przedszkolaki otrzymały upominki 

tAJEMnICE nADLEśnICtWA KOLuMnA

od  pani  przewodnik:  kolorowe  naklejki:  „Dzwoń w  razie  pożaru:  112 
lub 998 – nie pal ognisk w lesie” oraz drewniane puzzle ze zwierzętami 
żyjącymi w okolicznych lasach. 

Dodatkowo w  drodze  powrotnej  przedszkolaki  obserwowały  oko-
liczne domostwa, zwracając szczególną uwagę na kominy domów i ulat-
niający  się  z nich dym. Dzieci  poznały  już  znaczenie  słowa „SMOG” 
i potrafią ocenić, który dym jest najbardziej szkodliwy dla środowiska. 
Wiedzą również, że smog jest bardziej niebezpieczny niż wszystkie smo-
ki razem wzięte, które znają z różnych bajek. 

M.W., J.K. A.S.

Na niedawno zrewitalizowanym pl. Sza-
rych Szeregów w Kolumnie stanął Eko-
Słupek. Jest to zaawansowane urządzenie 
do pomiaru i sygnalizowania jakości po-
wietrza za pomocą koloru światła.

Został wyposażony w oświetlenie ledowe, 
które na podstawie wyników bieżących pomia-
rów  stężenia  pyłów  zawieszonych,  jak  rów-
nież  innych  zanieczyszczeń,  przybiera  barwę 
zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. 
Rozwiązanie  służy  zwiększaniu  świadomości 

EKOSŁuPEK MIERZy 
JAKOśĆ POWIEtRZA 

społecznej na temat jakości powietrza, a także 
ostrzega  kolorem  światła  przed  szkodliwymi 
dla  zdrowia  zanieczyszczeniami  na  terenach 
otwartych.

MJ
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