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Po uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, 
w łaskiej OSP z udziałem strażaków ochotników odbyło się uroczyste spotkanie, 
w którym wzięli udział m.in.: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, starosta Teresa 
Wesołowska, naczelnicy wydziałów Starostwa i Urzędu Miejskiego, proboszcz kolegiaty 
ks. kan. Piotr Pirek, przedstawiciele KP PSP oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko 
- Gminnego ZOSP RP w Łasku.

HONORY DLA STRAŻAKÓW

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego 
stała się okazją do uroczystego apelu żołnierzy. 
Podczas zbiórki p.o. dowódcy Bazy  ppłk Ro-
bert Gurzęda wręczył 9 nominacji na wyższe 
stopnie podoficerskie. Ponadto przedstawicie-
le 32. BLT dla przybliżenia naszego lotnictwa 
uczestniczyli w VII Pikniku Niepodległościo-
wym w łódzkiej Manufakturze.

(er)

NOMINACJE 
W 32. BLT

W dniu Narodowego Święta Niepodległości w łaskiej kolegiacie odbył 
się koncert pt. „Niepodległa Nuta”, którego organizatorami byli: To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej i Centrum Idei Ku Humanizmowi 
w Łasku. Przed publicznością wystąpiła Magdalena Hudzieczek-Cieślar 
(sopran), Anastazja Wilczkowska (fortepian) oraz kameralny chór „In-
canto”. W murach łaskiej świątyni rozbrzmiały pieśni i arie sakralne, 
a także utwory patriotyczne i  żołnierskie.

Towarzystwo dziękuje sponsorom: gminie Łask, Ewie i Jarosławowi 
Buss, Jackowi i Maciejowi Podwysockim.

MJ

NiepODLegłA NuTA

W trakcie spotkania nadano przyznane 
uchwałami zjazdu tytuły zasłużonych straża-
ków. 

- Michałowi Nowakowi – zasłużonemu pre-
zesowi Zarządu 

- Stanisławowi Wlazło – zasłużonemu człon-
kowi Zarządu 

Dyplomy wręczyli: Władysław Tomaszew-
ski – przewodniczący zjazdu, Grzegorz Olesz-
czak - prezes ZOM-G ZOSP RP w Łasku. 

Przybyli goście pogratulowali odznaczo-
nym.

Władysław Wajszczyk

Życzenia dla pracowników socjalnych
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim 

pracownikom łaskich instytucji: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej gorące 

życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej 
roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy, aby każdy dzień trudnej 

i odpowiedzialnej pracy przynosił satysfakcję i wdzięczność tych, którzy 
doświadczają oczekiwanej pomocy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                             Burmistrz Łasku 
                     Robert Bartosik                                                                                Gabriel Szkudlarek

Życzenia dla małżonków
Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przypadającego w tym roku i roku 

2018, burmistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego składają wszystkim 
parom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wnioski pisemne przyjmuje i informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, ul. Warszawska 14, 

 II piętro, pokoje nr 39, 38 i 37, nr telefonów (43) 676-83-39 lub 676-83-38 lub 676-83-37, do dnia  
31 stycznia 2018 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka - kierownik USC 
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To najważniejsze myśli z wystąpienia burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka podczas tradycyjnej uroczystości na rynku, u stóp Pomni-
ka Niepodległości, w 99. rocznicę tego, co wydarzyło się w listopadzie 
1918 roku. W wystąpieniu G. Szkudlarka nie brakło nawiązania do dzi-
siejszej sytuacji w Polsce… „Niech te wielkie cierpienia, wylane łzy bu-
dują nasz szacunek dla minionych pokoleń” – mówił burmistrz Łasku.

Mimo chłodnej i deszczowej aury, na rynku zgromadziło się wie-
lu mieszkańców Łasku, był także burmistrz Gabriel Szkudlarek, staro-
sta Teresa Wesołowska, p.o. dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

UdałO się scalić Kraj, 
O b r O n i ć  K r U c h ą 
n i e P O d l e g ł O Ś ć

To był wielki dzień. Dzień euforii i gigantycznej pracy, 
po latach cierpień i przelanej krwi, po powstaniach narodowych, 
11 listopada 1918 roku, Polacy doprowadzili wspólnie do 
odzyskania niepodległości swojej ojczyzny. Były różne koncepcje, 
trzy odrębne systemy prawne, trzy modele funkcjonowania 
oświaty. Piłsudski, Paderewski, Dmowski i Witos – jakże 
odmienni politycy, a  jednak udało im się scalić kraj, obronić 
jeszcze kruchą niepodległość. Jakże dziś brakuje nam jednego 
wspólnego wysiłku!

KAROLiNA miSTRzYNią śWiATA

Instruktor oraz zawodnik Łaskiego i Zduńskowolskiego Bractwa TSW, wziął udział 
w Zunifikowanych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w dniach 25-29 października 
we Włoszech. Piotr Bąk wystartował w trzech formułach: k-1 rules na ringu, k-1 na 
macie i w formule UFR-master. Pomimo złamania paliczka kciuka w pierwszej walce 
Piotr kontynuował walki i tym samym wywalczył trzy finały. W k-1 rules przegrał finał 
przez wskazanie sędziowskie, a w drugim finale k-1 wysoko i zdecydowanie wygrał 
z zawodnikiem z Iranu.

WYWALczYł 
miSTRzOSTWO We WłOSzecH

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodze-
nie. Skutecznie przypominają nam o tym 
wszechobecne reklamy i sklepowe ekspozy-
cje. Ostatecznie wszyscy prędzej czy później 
ulegamy świątecznej gorączce. Trudno bo-
wiem oprzeć się wyjątkowej atmosferze naj-
radośniejszych ze świąt. 

W niedzielę, 10 grudnia br., na placu 
11 Listopada w Łasku odbędzie się tradycyj-

C z a s  n a  K i e r m a s z  Ś w i ąt e C z ny
ny Kiermasz Świąteczny. W godzinach od 12 
do 16 płytę rynku wypełnią kolorowe stoiska 
handlowe. Obok Pomnika Niepodległości sta-
nie piękna, żywa choinka, którą wspólnie ubie-
rzemy w świąteczne dekoracje. Tego dnia nie 
może zabraknąć Mikołaja z workiem słodyczy 
i wspólnie śpiewanych kolęd. Organizatorzy 
postanowili przedłużyć imprezę aż do zapad-
nięcia zmroku, a wszystko przez planowaną 
niespodziankę. W tym roku Łask zostanie ude-

 Ostatni finał UFR to formuła opierająca 
się na: I runda boks, II druga boks i kopnięcia 
od pasa w górę, a trzecia pełne k-1. Francuski 
zawodnik okazał się świetnym bokserem i to 
właśnie małe punkty zdecydowały, że sędzia 
podniósł rękę Francuza. Podsumowując, Piotr 
stoczył 6 walk, z czego 4 wygrał zdobywając 
I miejsce i dwa II miejsca. 

W Mistrzostwach Świata wzięło udział 
ponad 4.000 zawodników z 73 krajów. Jest to 
największe osiągnięcie Piotra, który pomimo 
40 lat toczył pojedynki w grupie seniorskiej, 
a jego przeciwnicy byli dużo młodsi.       LB

korowany wspaniałymi ozdobami, a najważ-
niejsza z nich rozbłyśnie właśnie na zakończe-
nie kiermaszu. Gorąco zapraszamy! 

Osoby/instytucje prowadzące działal-
ność gospodarczą w branżach: rękodzieło 
artystyczne, ozdoby świąteczne, wyroby cu-
kiernicze i zabawki zainteresowane udziałem 
w kiermaszu prosimy o kontakt pod numerem 
43 676-83-58.
        MJ

Pani Elżbiecie Komorek
wicedyrektorowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 
w Łasku

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

TATY
składają

Dyrektor wraz z nauczycielami 
i pracownikami I LO w Łasku

więcej szczegółów na ten temat - strona 25

Pani Wioletcie Okupińskiej-Janus
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 

w Łasku
Pani Elżbiecie Komorek

Wicedyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

TATY
                                                                                                                składają Starosta z Zarządem 

Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi 

Rady Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku
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Od 3 lat do bogatej oprawy Wszystkich Świętych Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej dołożyło kolejny ważny element – zbiórkę 
pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na łaskim cmentarzu, 
której to zbiórce poświęcony jest odrębny artykuł. Ja ze swej strony ser-
decznie dziękuję Państwu Darczyńcom za życzliwość, z jaką spotkałem 
się w czasie zbiórki, pochlebnymi ocenami przedsięwzięcia, wyrażaną 
troskę o zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytków kultury material-
nej, a także za iście imponującą Państwa ofiarność.

11 Listopada tradycyjne już w Łasku obchody. Jeden z gości z żalem 
skomentował: U nas nigdy nie jest tak okazale, bo niestety nie mamy 
wojska. I to zapewne prawda. Polacy coraz podnioślej i piękniej obcho-
dzą ten ważny dzień. Także w szkołach odbywają się liczne okoliczno-
ściowe uroczystości, w których aktywnie uczestniczą dzieci i młodzież. 
Szkoda tylko, że nie wszyscy umieją się cieszyć tą jakże ważną dla na-
rodu i państwa rocznicą i nie przepuszczą żadnej okazji, a właściwie na 
siłę tworzą te okazje, aby nas ośmieszyć, co oczywiście skwapliwie wy-
korzystują nieprzyjazne Polsce media. Myślę, że robią głupio, nic tym 
nie osiągną, bo Polacy są mądrzy i umieją odróżnić plewy od ziarna. 
Należy podkreślić odpowiedzialną postawę policji, która mimo licznych, 
w tym chamskich prób prowokacji, zachowuje się na medal. Jak ktoś ma 
wątpliwości - niech porówna zachowanie polskiej policji z zachowaniem 
policji francuskiej czy hiszpańskiej – jeno pały furczą.

BEZROBOcIE – PRAWDA cZY FIKcJA
7 listopada w artykule Bezrobocie bardzo niskie – „Dziennik Łódz-

ki” przedstawił informacje obrazujące bezrobocie w powiatach woj. 
łódzkiego. Powiat łaski ze stopą bezrobocia rejestrowanego według 
GUS 9,5% uplasował się na drugim miejscu w województwie, tuż za 
rekordzistą – powiatem kutnowskim 9,9%. Najniższe bezrobocie jest 
w powiecie skierniewickim – 4,3%. Przywołajmy drugi artykuł opubli-
kowany w tejże gazecie dziś, pod znamiennym tytułem Szwaczki, inży-
nierowie, informatycy i sprzedawcy na wagę złota. W artykule czytamy 
– najwięcej ofert pracy jest w usługach i sprzedaży, ale na największy 
deficyt pracowników skarżą się zakłady produkcyjne wielu branż. Kie-
rownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy stwierdza: Trzeba przyznać, że na rynku, który stał się 
już rynkiem pracownika, pracodawcy zaczynają się starać. Nie mają już 

Listopad postrzegany jest jako miesiąc smutny. Wiadomo - chłód, krótkie dni, jesienne szarugi…  
Ale listopad rozpoczynamy radosnym świętem Wszystkich Świętych, w czasie którego licznie 
gromadzimy się na cmentarzach spotykając krewnych czy znajomych niewidzianych od roku, 
a czasami od lat. Początek drugiej dekady listopada to z kolei wielkie państwowe święto - Narodowy 
Dzień Niepodległości, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach 
pozostawania Narodu Polskiego w niewoli zaborców (Rosji, Prus i Austrii).

takich wymagań, jak kilka lat temu. Są gotowi wziąć każdego chętnego 
i go przeszkolić. 

A teraz nasze doświadczenia. Rozmawiam z lokalnymi przedsię-
biorcami, producentami różnych asortymentów. Pierwszy mówi, że le-
dwo nadąża z realizacją zamówień dla bardzo poważnych, wielkich od-
biorców, gdzie nie może być dnia zwłoki. Jedna zmiana, pełna obsada, 
ale druga z braku pracowników obsada niepełna, a i tak ratuje się zatrud-
nianiem Ukraińców. Właściciel firmy rolno – spożywczej także ratuje się 
zatrudnianiem pracowników narodowości ukraińskiej. Właściciel firmy 
z pogranicza produkcji i usług zamierza, między innymi z powodu braku 
pracowników, ograniczyć zakres działania firmy. Ktoś powie: za takie 
pieniądze? W wielu tych firmach wynagrodzenia znacznie przekraczają 
najniższą krajową.

Zatem coś tu nie gra. Od przedstawiciela powiatu w obecności jed-
nego z tych przedsiębiorców dowiaduję się, iż rzekomi bezrobotni jed-
nej z gmin naszego powiatu najchętniej odnotowywaliby się w urzędzie 
pracy telefonicznie. Pewnie brak czasu. Rząd skutecznie zwalcza mafie 
paliwowe, vatowskie, różnorodne sposoby wyłudzania publicznych pie-
niędzy. Myślę, że sporo do zrobienia jest w sygnalizowanym obszarze, 
co pozwoli obniżyć koszty pracy z korzyścią i dla pracowników i dla 
pracodawców.

WKRóTcE BOżE NARODZENIE
W niedzielę, 10 grudnia br., na łaskim rynku odbędzie się kolejny 

kiermasz świąteczny, w trakcie którego chcemy symbolicznie zapalić 
nowe świąteczne oświetlenie. Po oddaniu zrewitalizowanego rynku czę-
sto spotykałem się z uwagami, że dekoracja świąteczna miasta jest za 
skromna. Nie ukrywam, przewrotnie tłumaczyłem, że oświetlenie rynku 
jest samo w sobie dostatecznie bogate.

Kiedy brakuje pieniędzy na realizację wielu oczekiwań, trzeba do-
konywać wyboru. Dam przykład – kolejno realizowaliśmy remonty na-
szych szkół i przedszkoli. Dziś kosztem 3 mln zł prowadzimy rozłożony 
na 2 lata kapitalny remont ostatniej siedziby szkoły publicznej. Tak jest 
w wielu dziedzinach. Uznaliśmy więc, że na obecnym etapie stać gminę 
na bogatszą dekorację i to realizujemy.
14 listopada 2017 r.     

Gabriel Szkudlarek 

Zgromadzeni w szkolnej sali gimnastycznej goście wzięli udział 
w fantastycznym pokazie iluzji w wykonaniu Damiana Spętanego. Swo-
je umiejętności pokazali także podopieczni Federacji Sportu i Sztuk Wal-
ki „Proyama”. Podczas koncertu odbyła się licytacja, w której do wygra-
nia było wiele świetnych bonów! Na szkolnych korytarzach znalazły się 
stoiska z fantami i przepysznymi ciastami. Duże zainteresowanie wśród 
młodzieży wzbudzało także badanie poziomu tlenku węgla w wydycha-
nym powietrzu. W organizacji tegorocznego koncertu bardzo pomogli 
sponsorzy, m.in. Columna Medica, Reklama od A do Z, Pizzeria Wene-
cja, Kosmetyki u Mariki.

Dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej mieszkańcom Ła-
sku, którzy swoją obecnością uświetnili nasz koncert i wsparli Anię.  

        Hubert Becherka 
uczeń I LO w Łasku

Ogólniak charytatywnie
26 listopada br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zorganizowali już siódmy 
Koncert charytatywny. Był on dedykowany Ani Salecie, 
która doznała poważnych obrażeń mózgu na skutek wypadku 
samochodowego.
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SESJE RAD – podczas ostatniej deba-
ty radni powiatu (3 listopada br.) dokonali 
zmian w tegorocznym budżecie i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2017-
2028. Najbliższa sesja Rady Miejskiej Łasku 
planowana jest na 29 bm. (godz. 13.30). Rad-
ni zajmą się m.in. zmianami w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, 
zmianami w tegorocznym budżecie gminy 
i programem współpracy gminy Łask z or-
ganizacjami pozarządowymi, podejmą też 
uchwały w sprawie sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla Anielina, Karszewa, Kopyści, Krzu-
cza, Orchowa, Woli Bałuckiej, Woli Stryjew-
skiej i Wydrzyna.

WYBORY uzupełniające do Rady Gmi-
ny w Wodzieradach – kolejne w tej kadencji 
wyznaczono je na 21 stycznia 2017 roku, ale 
w przewidzianym terminie nikt się nie zgło-
sił, zatem do końca kadencji pozostanie wa-
kat. 

OKM 1940 – Ostaszków – Kalinin – 
Miednoje to nazwa warsztatów zorganizowa-
nych w Łaskim Domu Kultury przez komen-
danta powiatowego policji mł. inspektora 
Piotra Bielewskiego oraz prezesa Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosława Ol-
brychowskiego, poświęconych policjantom 
i pracownikom policji zamordowanym i po-
ległym w czasie ostatniej wojny światowej.

ŚLUBOWANIE kadetów w Zespole 
Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostro-
wie to już tradycja. W scenerii tamtejszego 
dworu Szweycerów odbyła się żywa lekcja 
historii przypominajaca epizod z powstania 
1863 roku. Wśród gości była m.in. wnuczka 
Janusza Szweycera Barbara Szweycer-Buks, 
a także wicestarosta łaski Marek Krawczyk.

ABSOLWENcI młodszym kolegom – 
wychowanek I LO w Łasku Bartłomiej Ku-
lesza, informator lotniczo-meteorologicz-
ny w Porcie Lotniczym w Łodzi, absolwent 
geografii, spotkał się z młodszymi kolegami 
liceum. Mówił o pracy meteorologa. Takie 
spotkania z absolwentami I LO to już trady-
cja.

SPRAWDZIANY tylko trzy w tygodniu 
w klasach szóstych i siódmych – taką decy-
zję podjęła Rada Pedagogiczna Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Łasku. Gdyby tak jeszcze 
odchudzono szkolne programy i przeciążone 
tornistry! 

AURA W LISTOPADZIE nie była zbyt 
atrakcyjna, bo sporo chmur i wilgoci nie uła-
twiało nam życia, ale przez większość mie-
siąca nie było przymrozków, a także zapo-
wiadanych wcześniej opadów śniegu. We-
dług zapewnień meteorologów, prawdziwa 
zima ma nadejść dopiero w końcówce grud-
nia.

TRAGEDIA na torach w Sędziejowi-
cach – pod kołami pociągu zginął 64-letni 
mężczyzna, mieszkaniec powiatu łaskiego. 
Wyjaśniane są okoliczności śmierci mężczy-
zny.

ppłk Robert Gurzęda, przewodniczący Rady 
Miejskiej Łasku Robert Bartosik, przewodni-
czący Rady Powiatu Marek Aulak, radni miasta 
i powiatu, kombatanci, żołnierze, członkowie 
Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, dru-
howie OSP, harcerze i młodzież szkolna. Nie 
zabrakło również przedstawicieli parlamenta-
rzystów, wojewody, i marszałka województwa. 
Poseł Paweł Bejda i posłanka Agnieszka Ha-
najczyk nadesłali listy gratulacyjne skierowane 
do mieszkańców Łasku.

Prezes Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku 
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Ryszard 
Juśkiewicz odznaczył Złotym Krzyżem Związ-
ku Piłsudczyków ppłk. Roberta Gurzędę i  mjr. 
Andrzeja Truskowskiego. Następnie odbył się 
apel pamięci, podczas którego przywołano wy-

UdałO się scalić Kraj, ObrOnić 
KrUchą niePOdległOŚć

darzenia z naszej historii i nazwiska najlepszych 
synów oraz córek narodu polskiego. Salwa ho-
norowa żołnierzy Wojska Polskiego stanowiła 
ostatni akord tej części uroczystości odbywa-
jącej się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomni-
kiem Niepodległości przez przedstawicieli 
władz samorządowych, parlamentarzystów, 
organizacji politycznych i społecznych, a także 
młodzież stanowiło symboliczny hołd oddany 
twórcom odrodzonego państwa Polskiego. De-
filada pododdziałów i pocztów sztandarowych 
zakończyła uroczystość na pl. 11 Listopada. 

Tego samego dnia  w Łaskim Domu Kul-
tury Grupa Teatralna „Pospolite Ruszenie” za-
prezentowała spektakl pt. „W niepodległej”.

(po)

5
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Mieliśmy okazję uczestniczyć w lokal-
nym święcie Kartofelsontag (Kartoflana Nie-
dziela). Impreza, która już od wielu lat wpi-
sała się w kalendarz imprez miasta i w której 
gremialnie uczestniczą mieszkańcy. Co odróż-
nia to wydarzenie od naszych jarmarków, do-
żynek itp.? Kartofelsontag jest dziełem miesz-
kańców, którzy w ramach różnorodnych towa-
rzystw organizują stoiska handlowe, loterie 
i gastronomię, aby w ten sposób pozyskać fun-
dusze na swoją działalność statutową. Mimo 
że nie ma nigdzie ustawionej sceny, na której 
występują zespoły, to cały pasaż handlowy roz-
brzmiewa różnorodną muzyką. To właściciele 
sklepów zadbali o to, aby w jednym miejscu 
artyści grali i śpiewali okazjonalną piosenkę 
o ziemniakach, a w innym płynęły dźwięki ka-
tarynki. Oczywiście wszystkie sklepy, mimo 
niedzieli, czynne były do wieczora. 

Kierowniczka marketu, która jako prezes 
Towarzystwa Młodzieżowego zorganizowa-

z WizYTą u zAcHODNicH SąSiADÓW
Od ponad 20 lat współpracujemy z niemiecką gminą Elbtalaue, której siedzibą jest leżące nad Łabą 
urokliwe miasteczko Dannenberg. Odwiedzając się wzajemnie poznajemy nasze zwyczaje, kulturę, 
zasady samorządności i przedsiębiorczość. W ubiegłym roku gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej 
gminy, a w tym roku w dniach 3-6 listopada przedstawiciele Rady Miejskiej w Łasku: Elżbieta Rytwińska 
i  Wojciech Madej, dyrektor ŁDK Adam Łoniewski, skarbnik gminy Anna Głowińska wraz ze mną i Krzysztofem 
Prawickim jako tłumaczem, odwiedziliśmy Dannenberg.

ła loterię, towarzyszyła 
młodzieży przy rozpro-
wadzaniu losów, zachę-
caniu klientów sklepu do 
zabawy i odbierania na-
gród. Wyrażała duże za-
dowolenie z zarobionych 
pieniędzy, które będzie 
mogła przeznaczyć na 
różne zajęcia z dziećmi. 
Ta ogólna atmosfera za-
bawy, ale także zapobie-
gliwości i troski o pozy-
skanie środków była zdu-
miewająca. Odwiedzili-
śmy także stoiska urzą-
dzone w dawnej hali ma-
gazynowej, która została 
zagospodarowana przez 
Towarzystwo Gospodar-
cze, gdyż przez kilka lat 

stała nieużytkowana. Członkowie stowarzy-
szenia wynajęli ją od właściciela, podzielili po-
wierzchnię na stoiska i odpłatnie udostępnili je 
mieszkańcom na działalność gospodarczą. 

Nie obyło się oczywiście bez akcentu pol-
skiego i to z naszej gminy. Zaproszenie na Kar-
tofelnsontag przyjął i urządził stoisko właści-
ciel Browaru „Koreb”. Burmistrz Dannenberga 
wraz z osobami towarzyszącymi z Rady Miasta 
i Urzędu, przy naszym udziale odwiedzał sto-
iska, rozmawiał z uczestnikami święta, którzy 
tłumnie przybyli mimo niekorzystnej pogody.

Podczas rozmów i dyskusji pozyskali-
śmy informacje, że działalność społeczna 
w Dannenbergu jest bardzo popularna. Niestety 
gmina nie dotuje stowarzyszeń, nawet działal-
ności klubów sportowych. Rolą samorządu jest 

utrzymanie obiektów sportowych lub innych 
budynków, które mogą być miejscem działal-
ności społecznej. Nawet drużyny młodzieżowe 
straży pożarnych muszą zapracować na swoje 
szkolenie i zawody. Jedynie działania w dzie-
dzinie kultury mogą liczyć na publiczne pienią-
dze, gdyż gmina w przeciwieństwie do nas nie 
posiada własnej instytucji kultury, ale cieszy 
się działalnością wielu zespołów. Prężnie funk-
cjonuje teatr lalek. Właśnie w dziedzinie kultu-
ry chcielibyśmy rozwijać współpracę naszych 
gmin. Program takiej współpracy podczas wi-
zyty nakreślił pan Adam Łoniewski, co zostało 
przyjęte z dużym zainteresowaniem. O tym bę-
dziemy informować czytelników po uzgodnie-
niu konkretnych projektów.

Janina Kosman
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Na jednym piętrze znalazły się sale przedszkolne oraz gabinety tera-
peutyczne, m.in. sala integracji sensorycznej, sala terapii behawioralnej, 
sala terapii ręki, sala rehabilitacyjna, sala multimedialna. Po remoncie 
dzieci mogą korzystać z dostosowanego do ich potrzeb zaplecza socjal-
nego, w którym oprócz pomieszczenia przeznaczonego do spożywania 
posiłków jest aneks kuchenny, sala dla matek z małymi dziećmi wraz 
z przewijakiem i prysznicem. Nowe, przestronne łazienki również do-
stosowane zostały do potrzeb podopiecznych ośrodka. Zadbano także 
o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci - zarówno klatki schodowe, jak 
i cały budynek spełniają wszystkie normy sanitarne i przeciwpożarowe.

Zarówno wychowanków, ich rodziców, jak i wszystkich pracowni-
ków ośrodka cieszy fakt, iż placówka nabiera nowego wyglądu odpowia-
dającego współczesnym standardom.

Wszystkie wykonane prace poprawią estetykę wnętrz i komfort pra-
cy najmłodszych uczniów oraz nauczycieli. Jest to kolejny krok w stronę 
rozwoju naszej oświaty.

Teresa Wesołowska
starosta łaski

Kolejny remont  w sosz-w zaKońCzony
Dobiegł końca kolejny etap remontu prowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Łasku. Po kapitalnym remoncie szkolnego skrzydła dokonanym w 2016 roku 
i wybudowaniu boiska, teraz odnowiono pokrycia dachowe na całym budynku, ośrodek zyskał nową 
estetyczną i kolorową elewację zachęcającą do odwiedzenia szkoły, a ponadto do użytku oddano 
pomieszczenia dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem.

16 listopada br. pod hasłem „Papierosów nie palimy, bo wolimy wi-
taminy” po raz kolejny w powiecie łaskim odbyły się obchody „Świa-
towego Dnia Rzucania Palenia”. W I Liceum Ogólnokształcącym 

PaPierOsóW nie Palimy, bO WOlimy Witaminy
„Światowy Dzień Rzucania Palenia” przypada zawsze 
w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach 
Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który 
w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez 
jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi 
spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Od 1991 r. 
obchodzony jest ten dzień w Polsce.

im. T. Kościuszki w Łasku zebrali się przedstawiciele z 19 szkół (4 szko-
ły podstawowe, 2 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne), począwszy 
od szkół podstawowych po ponadgimnazjalne, aby przystąpić do rywa-
lizacji i zrobić najsmaczniejszą, a jednocześnie najciekawszą sałatkę. 
Trzeba przyznać, że uczestnicy konkursu mieli duże zdolności kulinarne 
i wszystkie sałatki były wyśmienite. Jury było zachwycone i miało nie 
lada kłopot z wyłonieniem zwycięzcy.

Organizatorami tegorocznych obchodów „Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia” byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ła-
sku oraz Starostwo Powiatowe w Łasku. Imprezę wsparły również samo-
rządy gminne z Łasku i Widawy. 

Wyniki konkursu:
Kategoria szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa w Widawie
2. Szkoła Podstawa w Ochlach
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Łopatkach.
Kategoria szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku
3. Szkoła Branżowa I stopnia w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Łasku. 

Małgorzata Mysur 
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Czterdziesta trzecia sesja Rady Powiatu 
Łaskiego to przede wszystkim podjęcie dwóch 
bardzo ważnych uchwał, w kontekście rozwo-
ju infrastruktury drogowej w powiecie łaskim. 
Radni po kilku burzliwych godzinach dyskusji 
oraz obrad podjęli uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łaskiego na lata 2017 – 2028 oraz zmian w bu-
dżecie powiatu na 2017 r.

Pierwotnie uchwały nie przewidywały 
dalszego remontu drogi powiatowej znajdują-
cej się w Sędziejowicach. Zmiany w budżecie 
przewidywały jedynie remont odcinka znajdu-
jącego się w gminie Widawa. Po wielu godzi-
nach dyskusji zmieniono jednak decyzję i prze-
głosowano nowe uchwały zakładające remont 

inwestyCje będą doKońCzone
Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Łaskiego zwołana 6 listopada br. poświęcona była 
powiatowym inwestycjom drogowym realizowanym w gminach Sędziejowice i Widawa. 
Inwestycje te zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców doczekają się dalszego remontu.

obu niedokończonych inwestycji realizowa-
nych w ramach programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019.

W rezultacie we wtorek, 7 listopada br., 
powiat łaski podpisał umowę z firmą Włodan 
na realizację zadania „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2311E Widawa – Wola Wiązo-
wa – Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 
3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle”. War-
tość inwestycji to ponad 4,1 mln złotych.

W środę, 8 listopada br., podpisano nato-
miast kontrakt na „Przebudowę drogi powiato-
wej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek 
- Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku 
o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędzie-

Organizatorem zawodów był lokalny 
Gminny Klub Sportowy Sędziejowice. Do ry-
walizacji przystąpiło łącznie siedem drużyn 
z Łasku, Sędziejowic i Widawy. Celem turnieju 
była promocja piłki nożnej wśród dzieci i mło-
dzieży oraz umożliwienie udziału w atrakcyj-
nej formie czynnego wypoczynku i sportowej 
rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkol-
nych.

Po kilku godzinach rywalizacji zwycięstwo 
w swoich grupach wiekowych odniosły zespo-
ły wystawione przez Międzyszkolny Uczniow-
ski Klubu Sportowy Widawa i Uczniowski 
Miejski Klub Sportowy „Korab” Łask. Organi-
zatorzy wybrali również najbardziej wyróżnia-

Turniej z widzewskim akcenTem 
10 listopada br. w Sędziejowicach rozgrywany był Turniej Piłkarski Dzieci 
i Młodzieży pod hasłem „Dzieciaki wchodzą do gry” o Puchar Starosty Łaskiego. 
Patronat nad turniejem objął Widzew Łódź. 

jących się zawodników w każdej z ekip biorą-
cych udział w rywalizacji.

W imieniu samorządu powiatu łaskiego 
puchary dla drużyn wręczyli: członek Zarządu 
Powiatu Łaskiego Marek Jan Krawczyk oraz 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Robert Majczyk.

Patronat nad imprezą objął Widzew Łódź. 
Młodych piłkarzy odwiedzili piłkarze łódzkie-
go zespołu: Marcin Kozłowski i Mateusz Mi-
chalski. Goście specjalni przekazali specjalne 
upominki od klubu dla wszystkich uczestni-
ków oraz rozdali mnóstwo autografów.

Uczestnicy turnieju zrewanżowali się swo-
im gościom w trakcie oficjalnej ceremonii za-

kończenia zawodów głośnym okrzykiem „kto 
wygra mecz - Widzew!” w przededniu meczu 
ligowego z Lechią Tomaszów Mazowiecki. 
Dzisiaj wiemy, że był to bardzo dobry pro-
gnostyk, ponieważ Widzew wygrał swój mecz 
i awansował na pozycję lidera rozgrywek. Po-
nadto dzięki współpracy z Widzewem nagrody 
rzeczowe dla zawodników wyróżnionych in-
dywidualnie ufundowała firma ZINA, partner 
techniczny klubu. 

Zadanie było dofinansowane z budżetu po-
wiatu łaskiego.        Dc

Turniej mógł się odbyć dzięki Zarządowi Powiatu Łaskiego. W tur-
nieju uczestniczyły drużyny: „Sukces” Marzenin – junior, „Sukces” Ma-
rzenin - senior, ŁMLKS Łaskovia Łask - 2005, ŁMLKS Łaskovia Łask 
- 2006, ŁMLKS Łaskovia Łask - 2007 i drużyna Akademii Siatkówki 
SOS Zduńska Wola. 

Po zaciętej walce w meczu finałowym drużyna Akademii Siatkówki 
SOS Zduńska Wola pokonała „Sukces” Marzenin – junior 2:1. Klasyfi-
kacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce zajęła Akade-
mia Siatkówki SOS Zduńska Wola, II – „Sukces” Marzenin – junior, III 
- „Sukces” Marzenin - senior, na kolejnych miejscach uplasowały się: 
ŁMLKS Łaskovia Łask rocznik: 2005, 2006, 2007.

Wyróżnienie dla najlepszych zawodniczek z poszczególnych zespo-
łów otrzymały: Martyna Miszczak z „Sukces” Marzenin - junior, Micha-
lina Florczak z Akademii Siatkówki SOS Zduńska Wola, Amelia Masiak 
z „Sukces” Marzenin – senior, Nadia Holc z ŁMLKS Łaskovia Łask 
(2005), Kaja Junkiewicz z ŁMLKS Łaskovia Łask (2006) i Martyna Bul-
zacka ŁMLKS Łaskovia Łask (2007).

Po zakończonym turnieju każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dy-
plomy, nagrody rzeczowe (piłki siatkowe), medale, koszulki z herbem 

o PuChar starosty ŁasKiego

jowice”. Zadanie o wartości 4,4 mln złotych 
zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych Sp. z o.o.

O dalszym przebiegu spraw związanych 
z remontowanymi drogami oraz innych pla-
nach inwestycyjnych realizowanych w powie-
cie łaskim będziemy informować mieszkań-
ców na bieżąco na stronie www.lask.com.pl 
oraz profilach społecznościowych powiatu.
  Dariusz cieślak 

powiatu łaskiego oraz nagrodzono najlepsze zawodniczki z każdego ze-
społu. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, tre-
nerów i kibiców.

Konieczność wykonania zadania publicznego wynikała z potrzeby za-
pewnienia mieszkańcom powiatu łaskiego, a zwłaszcza mieszkańcom z te-
renów wiejskich, dostępu do jak największej ilości wydarzeń sportowych, 
które miały na celu rozpowszechnianie i promowanie pozalekcyjnego ży-
cia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły czy 
klubu oraz włączenie w pomoc organizacyjną i rodziców, sympatyków 
klubu, angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności rucho-
wej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainte-
resowań sportowych. Chodziło też o organizowanie zajęć sportowych dla 
osób z powiatu łaskiego w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej, zorganizowanie działalności sportowej ze szczegól-
nym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, pokazanie uczestnikom różno-
rodnych form współzawodnictwa sportowego.

Agnieszka Stachowiak 
prezes Klubu ULKS „Sukces” Marzenin

Uczniowski Klub Sportowy „Sukces” przy Zespole Szkół w Marzeninie zorganizował udany Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Starosty Łaskiego. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z powiatu łaskiego i zduńskowolskiego.



 

   
Nr Waga Narożnik Zawodnik Klub Werdykt 

      

1/S 70 
kg/K 

czerw. Kinga Syska Skalnik Wiśniówka   

nieb 
Wiktoria 
Bartosiak Radomiak Radom 0:3 

2/S 64 kg/J czerw. 
Marta 
Grzeszkiewicz Widzew Łódź 3:0 

nieb Agata Piechowicz Legia Warszawa   

3/S 52 
kg/K 

czerw. Paweł Brach Radomiak Radom 3:0 

nieb Piotr Stępień  
Tom Center Piotrków 
Trybunalski   

4 57 
kg/K 

czerw. Nicola Kaczmarek Prosna Kalisz 3:0 
nieb Justyna Paradowska Jungle Gym Łódź   

5 66 
kg/K czerw. Tomasz Lasota 

Tom Center 
Piotrków 
Trybunalski 3:0 

nieb Daniel Różalski Jungle Gym Łódź   

6 66 
kg/K 

czerw. 
Rostysław 
Nadolski Widzew Łódź 2:1 

nieb 
Patryk 
Marczykowski Jungle Gym Łódź   

7 60 kg/J 
czerw. Patryk Raszyński Jungle Gym Łódź   

nieb 
Damian 
Szczepański Radomiak Radom 

KO 1 
runda 

8 64 kg/J czerw. Piotr Stegienta Zagłębie Konin 3:0 
nieb Dawid Budzisz Skalnik Wiśniówka   

9 57 
kg/S 

czerw. Jakub Surma Skalnik Wiśniówka   

nieb 
Mateusz 
Mieszczakowski Broń Radom 1:2 

10 64 
kg/S czerw. Bartłomiej Derleta Broń Radom 3:0 

    nieb Dawid Kuciński Shark Łódź   

11 69 
kg/S 

czerw. Michał Piwko Legia Warszawa   
nieb Patryk Cichy Niezrzeszony Poznań 0:3 

12 75 
kg/S 

czerw. Piotr Stefaniak Legia Warszawa 3:0 

nieb Bartosz Glapiński 
BagdasarianBoxing 
Club Poznań   

13 91 
kg/S 

czerw. Janusz Łukasik  Shark Łódź   
nieb Bogdan Szuba Jungle Gym Łódź 3:0 

14 91 
kg/S 

czerw. Bartłomiej Nowak Boxing Radom 2:1 
nieb Jan Lauk Shark Łódź   
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inwestyCje będą doKońCzone

Zawody były połączone z otwarciem hali sportowej wybudowanej 
w br. z inicjatywy i przez samorząd gminy Buczek. Hala wraz z zaple-
czem kosztowała 3.500.000 zł netto, z czego ok. 1 mln to środki poza-
budżetowe. Wykonawcą hali była firma Zbigniewa Borka z Luciejowa. 
Hala ma wymiary 51x30 m łącznie z galerią i widownią, na której może 
zasiąść 300 osób. Podczas zawodów bokserskich było wprawdzie ponad 
500 osób, ale umieszczono dodatkowe miejsca, a wiele osób obserwo-
wało zawody z galerii. 

Otwarcia hali dokonał wójt Buczku Bronisław Węglewski w towa-
rzystwie m.in. przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Wojewódz-
twa. Łódzkiego Marka Mazura, starosty łaskiego Teresy Wesołowskiej, 
dowódcy 32. BLT płk. Roberta Gurzędy. Halę poświecił proboszcz pa-
rafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Wśród gości honorowych byli obec-
ni m.in.: Paweł Skrzecz - wicemistrz olimpijski (Moskwa 1980), wice-
mistrz świata (Monachium 1982), a także olimpijczycy Ryszard Pasie-
wicz i Damian Rożek.

W hali mogą odbywać się praktycznie wszystkie rodzaje gier zespo-
łowych z piłką halową (futsal) włącznie, a w piłkę siatkową można nawet 
grać równocześnie na 2 pełnowymiarowych boiskach. Sala na co dzień 
służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej, ale już w listopa-
dzie rozpoczną tu treningi również sportowcy spoza szkoły. Publiczność 
biorąca udział w turnieju kierowała w stronę wójta B. Węglewskiego 
słowa uznania i aprobaty dla organizacji turnieju, a przede wszystkim za 
wybudowanie tak okazałego i wspaniałego obiektu.

Do zawodów „O Puchar Wójta Gminy Buczek Bronisława Węglew-
skiego” zostało zgłoszonych 31 zawodników i zawodniczek z 11 klubów 
z całej Polski: 

Jungle Gym Łódź
KS Skalnik Wiśniówka
KB Legia Warszawa
Boxing Radom
Bagadasarian Boxing Club Poznań
Radomiak Radom
Tom Center Piotrków Trybunalski
Prosna Kalisz
Zagłębie Konin
MUKS Widzew Łódź
Shark Łódź

oraz zawodnik niestowarzyszony z Poznania. 

W trakcie zawodów odbyło się 14 pojedynków z czego pierwsze trzy 
zostały przeprowadzone jako walki sparingowe punktowane. Poniżej 
zestawienie i wyniki walk rozegranych w ramach Soboty Bokserskiej 
(zwycięzcy pogrubionym drukiem).

soboTa bokserska na Twarcie 
Hali sporTowej w buczku
W dniu 11 listopada br. (sobota) w Hali Sportowej w Buczku przy ul. Szkolnej 
3 odbyła się Sobota Bokserska „O Puchar Wójta Gminy Buczek Bronisława 
Węglewskiego”, pod hasłem „Boks w ringu , nie na ulicy”.

Po zakończeniu walk wręczono nagrody specjalne:
najlepszy zawodnik - Damian Szczepański - Radomiak Radom
najlepszy technik - Piotr Stegienta - Zagłębie Konin
Walki w ringu i na punkty oceniali: Marta Leszner, Paweł Szymań-

ski, Łukasz Cieślak, Zdzisław Tomaszewski, Wielisław Hering (wszyscy 
OZB Łódź). Sędzia główny zawodów Sławomir Milczarek (OZB Łódź), 
delegat sportowy Zdzisław Maciejewski (OZB Łódź). Lekarz zawodów 
Marek Jarzębowski.

Andrzej Zieliński

Zestawienie i wyniki walk 
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JEDEN Z NAJSTARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

W gronie wystawców obecne były 
firmy  z Polski, Czech, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Grecji, Włoch, Niemiec, Litwy, 
Białorusi i Szwecji, oferujące szeroką gamę 
ciekawych produktów. Stoiska uginały się od 
doskonałej ekologicznej i naturalnej żywno-
ści. Wystawcy przygotowali oczywiście degu-
stację swoich produktów. Wśród wystawców 
było Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie, które reprezentowało gminę 
Buczek. Członkinie Stowarzyszenia na tego-
roczne Międzynarodowe Targi Żywności przy-
gotowały powidła truskawkowo – rabarbaro-
we. Powidła o smaku słodko-kwaśnym z nutką 
świeżości są produktem lokalnym. Produkt ten 

Z WiZytą na targach żyWnOŚci
W dniach 13-15 października br. w Łodzi odbyła się X edycja Międzynarodowych Targów żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA 
FOOD oraz V Targów Ekologicznego Stylu życia be EcO. Bieżąca edycja okazała się rekordową – ponad 350 firm zaprezentowało 
tysiące produktów, zajmując całą dostępną powierzchnię hali EXPO.

Letni Piknik Truskawkowy rozpoczął się ogniskiem, przy którym 
uczestnicy wracali do dawnych smaków, przepisów swoich babć i mam, 
np. wspominano pasztet z wątróbki czy ciasta pieczone z marchwią lub 
ze szpinakiem. Ze względu na opady deszczu, piknik przeniesiono do 
siedziby Stowarzyszenia. W czasie trwania pikniku zastanawiano się 
nad stworzeniem nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego 
czasu. Propozycji było wiele, począwszy od kulinarnych poprzez taniec, 
śpiew, czy rękodzieło. Niektóre panie wymieniały się swoimi doświad-
czeniami oraz przepisami kulinarnymi. Działania te prowadzą do rozwi-
jania aktywności kulinarnej, a także zainteresowania okolicznej ludności 
tradycyjnymi potrawami.

Na zakończenie pikniku wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że naj-
ważniejsza jest integracja wszystkich grup wiekowych sołectwa Bacho-

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

lETNI PIKNIK TRuSKAWKOWY W BACHORZYNIE
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie w ramach 
projektu pn. „Słodki smak tradycji” zorganizowało imprezę 
integracyjną Letni Piknik Truskawkowy. W imprezie, która 
odbyła się 11 października br., uczestniczyli: wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej 
Zieliński, sekretarz gminy Zenona Romankiewicz, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku  Jolanta 
Nietupska, członkinie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy gminy 
Buczek, w tym mieszkańcy sołectwa Bachorzyn. 

ze względu na swój smak zyskał wielkie uzna-
nie wśród degustujących.

Ponadto na stoisku Stowarzyszenia moż-
na było również degustować krówki truskaw-
kowe oraz praliny czekoladowe o smaku tru-
skawkowym. Goście stoiska z uwagą oglądali 
piękne ozdoby z motywem truskawki, a także 
otrzymywali materiały promocyjne, różne ga-
dżety, dotyczące uroków i walorów gminy Bu-
czek. Zachęcano również do odwiedzenia gmi-
ny Buczek podczas przyszłorocznego święta 
truskawki. 

Stoisko Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Bachorzynie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających.           J.R.

Honorowy Obywatel Gminy Buczek Pan Józef Woźniak w dniu 11 listopada 2017 roku obchodził 
swe 106 urodziny. To najstarszy mieszkaniec gminy Buczek i powiatu łaskiego, a także jeden z naj-
starszych w województwie łódzkim. W dniu Narodowego Święta Niepodległości dostojny jubilat 
odbierał życzenia od władz samorządowych, druhów OSP, mieszkańców gminy oraz, oczywiście, 
od swoich bliskich. Józef Woźniak z okazji kolejnych swych urodzin przypomina, że choć obchodzi 
swój jubileusz w Święto Niepodległości, to gdy się urodził 11 listopada 1911 r., święto to nie było 
ustanowione. 

Oczywiście dołączamy się do wszystkich życzeń i przekazujemy życzenia zdrowia, zdrowia, 
zdrowia! I do następnego jubileuszu! 

Józef Woźniak skończył 106 lat!

rzyn. Stąd też członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bacho-
rzyna uważają, że imprezę integracyjną Jesienny Piknik Truskawkowy 
należy uznać za udaną i być może kontynuować w kolejnych latach, cho-
ciażby ze względu na wymianę między sobą doświadczeń kulinarnych 
oraz możliwość integracji mieszkańców.

JR

     

Przed zorganizowaniem pikniku,  plac przyległy do budynku, w któ-
rym znajduje się siedziba Stowarzyszenia, wymagał uporządkowania, 
przede wszystkim wykarczowania niepotrzebnych krzewów i zarośli. 
W związku z tym 20 wolontariuszy wzięło udział w akcji sprzątania, 
przygotowując teren do zaplanowanej imprezy.
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NASZE SOŁECTWA 

Choć oprócz samej Woli Bachorskiej (145 osób) w skład sołectwa 
wchodzi również wieś Czarny Las (55 osób) - sołtys nie narzeka. Czas 
na pracę dla społeczności lokalnej musi dzielić z licznymi obowiązkami 
we własnym gospodarstwie rolnym i domowym. Dwójka dorosłych dzie-
ci Ewelina i Damian już się usamodzielnili i właściwie tylko z mężem 
Jarosławem musi podołać pracy w ponad 40-hektarowym gospodarstwie 
rolnym, nastawionym na hodowlę bydła opasowego i mlecznego. Wśród 
upraw występuje zboże, ale przede wszystkim dominują łąki i pastwi-
ska. Pracę w jakimś stopniu ułatwiają maszyny, ale i tak prawie przez 
cały dzień jest coś do zrobienia. Pani Janina należy też do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku. Wszyscy mieszkańcy wsi, a zwłaszcza 
ci starsi, cenią sobie młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z wsią 
i nie boją się ciężkiej pracy w rolnictwie, a takiego wyboru dokonała wraz 
z mężem pani Janina.

Podczas sesji Rady Gminy o wszystkich sprawach sołectwa wymaga-
jących interwencji lub pomocy władz samorządowych informuje zarówno 
sołtys, jak i radny Mieczysław Pawlak. Pan Mieczysław jest już 3. kaden-
cję w radzie, bardzo poważnie traktuje swą funkcję, jest niezwykle aktyw-
ny należy do Komisji Budżetu i Finansów, a także Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Buczku. W sołectwie najwięcej inwestycji wykonano właśnie w czasie, 
gdy radnym jest pan Pawlak. Gro inwestycji w sołectwie dotyczy poprawy 
nawierzchni dróg, jeszcze w 2003 r. położono pierwszą nakładkę asfalto-
wą na drodze gminnej w Czarnym Lesie (82.827 zł). Trzy lata później za 
65.916,71 zł władze samorządowe gminy podjęły decyzję o modernizacji 
drogi, był to natrysk w Woli Bachorskiej. W całym sołectwie, tj. w Woli 
Bachorskiej i Czarnym Lesie, przygotowano projekt i w 2005 r. wybu-
dowano wodociąg. W wyniku przetargu wykonano właściwie ciąg linii 
wodociągowej o długości 11,6 km z 74 przyłączami we wsiach Buczek, 
Wola Buczkowska, Wola Bachorska i Czarny Las. Wartość wykonanych 
prac wyniosła 447.432 zł. 

W 2009 r. wójt Bronisław Węglewski spełnił obietnicę daną miesz-
kańcom sołectwa na jednym z zebrań i doprowadził do wykonania drogi 
z Woli Bachorskiej do Buczku (w kierunku ulicy Brojsce). Moderniza-
cja tego odcinka drogi kosztowała samorząd gminny 150.909,71 zł. Dro-
gi gminne w Woli Bachorskiej dzieli droga powiatowa, w 2010 r. pod-
jęto decyzję o zmodernizowaniu dróg gminnych łączących się z drogą 
powiatową wzdłuż całej wsi do Bachorzyna oraz przez Czarny Las. Wy-
dano na to łącznie 205.422 zł. W 2012 r. wyremontowano też drogę gmin-
ną na odcinku od Bachorzyna do Woli Bachorskiej (za 220.171,06 zł). 
Władze samorządowe nie zapominają też o zbudowaniu dobrej drogi do 
nielicznych posesji znajdujących się nieco na uboczu. Przebudowano wiec 
w 2013 r. drogę wewnętrzną, tworząc tzw. literę T do kilku gospodarstw, 
które w okresie jesienno-zimowym miały utrudnioną komunikację. Ta in-
westycja kosztowała 65.820,76 zł.

Nawierzchnia dróg w Woli Bachorskiej w ostatnich latach jest bardzo 
mocno eksploatowana w związku z wybudowaniem drogi szybkiego ru-
chu S-8 (dogodny skrót m.in. dla mieszkańców Zelowa). Nic dziwnego, 
że trzeba było w ostatnich latach zrobić wzdłuż drogi gminnej z Bacho-
rzyna dobre odwodnienie (pogłębić i udrożnić rowy), a także położyć zu-
pełnie nowy asfalt. Inwestycja ta zrealizowana została w latach 2012-2013 
i kosztowała budżet gminny 256.707,10 zł. 

Najdroższą, ale i wyjątkowo piękną drogę uzyskał przed rokiem Czar-
ny Las, mianowicie od szkoły w Maleni przez wieś wybudowano prawie 
1-kilometrowy odcinek asfaltowej drogi rozszerzonej o pas pieszo-jezdny 
z kostki brukowej (304.079,49 zł). W sołectwie nie zapomniano również 
o innych potrzebach mieszkańców - choć powietrze jest tu czyste, wła-
dze gminy wspierają mieszkańców w ekologicznych przedsięwzięciach. 

wola baChorsKa
Sołectwo Wola Bachorska ma szczęście do dobrych gospodarzy. W przeszłości sołtysami Woli Bachorskiej byli: pan Kamerdyner, 
czesław Izydorczyk, Henryk Zalewski, Stanisław Kośka, a od 10 lat funkcję pierwszego gospodarza sołectwa sprawuje Janina 
cieplucha. Panią sołtys w pracy społecznej wspiera Rada Sołecka Woli Bachorskiej, a w jej składzie oprócz pani sołtys są Paweł 
Pogocki i Stanisław Kośka. Pani sołtys ma bardzo dobry kontakt z mieszkańcami. 

W 2009 r. z budżetu gminy wydatkowano 122.692,69 zł na dotacje na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast w 2014 r. wsparto miesz-
kańców sołectwa kwotą 79.235,22 zł przeznaczoną na zakup 15 pomp cie-
pła i 4 zestawów solarnych. Rok później zakupiono dla 10 posesji instala-
cje fotowoltaiczne za 157.520,50 zł. Przed 4 laty w ramach projektu „In-
ternet w gminie Buczek - oknem na świat” zakupiono 9 zestawów kompu-
terów z oprzyrządowaniem i dostępem do internetu za kwotę 33.259,32 zł. 
Ten projekt to ważne wsparcie dla edukacji dzieci z nieco uboższych ro-
dzin. W sumie przez ostatnie 14 lat w sołectwie Wola Bachorska wydatko-
wano na cele inwestycyjne 1.744.561,06 zł.

Mimo dużych nakładów w minionych latach, wójt gminy Bronisław 
Węglewski wciąż planuje nowe inwestycje. W przyszłym roku zamie-
rza położyć nową nakładkę asfaltową z Woli Bachorskiej w kierunku 
ul. Brojsce (ok. 600 m). Podobnie będzie zmodernizowana droga z Woli 
Bachorskiej w kierunku wschodnim (ok. 400 m) do wybudowanej już przed 
4 laty drogi.

Poniżej zestawienie ważniejszych inwestycji w latach 2002-2016 w So-
łectwie Wola Bachorska:

Wykonanie natrysku na drodze gminnej Czarny Las – 2003 r. – 82.827,00 zł
Modernizacja dróg gminnych (natrysk) Wola Bachorska – 2006 r. – 

65.916,71 zł
Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska - Buczek – 2009 r. – 

150.909,21 zł
Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska – Bachorzyn - Czarny Las – 

2010 r. – 205.422,00 zł (kwota dotycząca sołectwa Wola Bachorska) 
Remont drogi gminnej Bachorzyn - Wola Bachorska - 2012 r. – 220.171,06 zł 

(kwota dotyczy sołectwa Wola Bachorska)
Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Bachorska nr dz. 17 – 2013 r. – 

65.820,76 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Bachorska – lata 2012-2013 

– 256.707,10 zł
Solary i pompy ciepła (15 pomp ciepła, 4 zestawy solarne) – 2014 r. – 

79.235,22 zł
Zestawy komputerów w ramach projektu „Internet w gminie Buczek – 

oknem na świat” (9 zestawów komputerowych) – 2013 r. – 33.259,32 zł
Instalacje fotowoltaiczne 10 szt. – 2015 r. – 157.520,50 zł
Przebudowa drogi gminnej Wola Bachorska - Czarny Las – 2016 r. – 

304.079,49 zł
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2009 r.– 122.692,69 zł.

A.Z.

Józef Woźniak skończył 106 lat!
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- Zacznijmy od przyszłości: Łask wresz-
cie chce sięgnąć do geotermii i ogrzewać 
domy najbardziej ekologicznym ciepełkiem 
– czy nie jest to mocno spóźniona decyzja? 

- To wstępna faza naszych działań nic 
jeszcze nie jest przesądzone. Dotąd nie roz-
ważano tej sprawy, bo z fachowych map nie 
wynikało, że mamy do wykorzystania gorące 
wody. W tym roku zjawili się przedstawiciele 
Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Aka-
demii Technicznej, którzy stwierdzili, że pod 
Łaskiem znajduje się wysokiej jakości gorąca 
woda i że na odwiert można pozyskać pienią-
dze z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Do 30 listopada 
bieżącego roku jest termin sporządzenia do-
kumentów do wspomnianego Funduszu. Zde-
cydowałem więc przedstawić sprawę Radzie 
Miejskiej, w wyniku czego radni pozytywnie 
ustosunkowali się do sprawy. W przyszłorocz-
nym budżecie zarezerwowano 40 tysięcy zło-
tych na przygotowanie niezbędnego opraco-
wania. Zatem wniosek złożymy w przyszłym 
roku, bowiem w obecnym nie zdążylibyśmy 
z przygotowaniem koniecznej dokumentacji.

- Skąd wybór Łasku przez wspomnia-
nych naukowców?

- Prawdopodobnie w przyszłości gorącą 
wodę wykorzysta także wojsko. Wykorzysta-
nie wód geotermalnych być może stanie się 
wielką szansą dla Łasku. Co prawda trzeba je 
będzie czerpać z głębokości do 3 kilometrów, 
co pochłonie wiele milionów złotych, ale, jak 
mawiają niektórzy, na geotermii nikt jeszcze 
nie stracił.

- Ucichła sprawa zalewu „Zajączek”, 
który miał być dla Łasku wielką rekreacyj-
ną szansą. czy ten akwen umrze śmiercią 
naturalną, jak choćby zbiornik wodny przy 
„Jambole”?

- Nie, z pewnością nie umrze i mam na to 
dowody. W przyszłorocznym budżecie zare-
zerwowaliśmy około 200 tysięcy złotych na 
wykonanie niezbędnych skomplikowanych ba-
dań poprzedzających budowę tego zbiornika. 
Dziś nie realizuje się żadnej tego typu inwe-
stycji bez takich skomplikowanych i kosztow-
nych badań, np. środowiskowych. Takie bada-
nia będą kontynuowane właśnie w przyszłym 
roku.

- Ostatnie lata zmieniły mocno obraz 
Łasku, bo zmodernizowano centrum mia-
sta, zbudowano potężną sieć kanalizacyjną, 
mamy odnowiony Dom Kultury, nie mówiąc 
już o nowoczesnej drodze ekspresowej S-8 
czy drogach gminnych, ale wciąż są olbrzy-
mie potrzeby. Proszę zatem powiedzieć, jak 
w ciągu najbliższych 10-20 lat będzie się 
zmieniał Łask?

- Z pewnością Łask będzie się nadal roz-
wijał, podobnie jak i gmina. Dążymy do zrów-
noważonego rozwoju zarówno miasta, jak 
i obszarów wiejskich. W najbliższych latach 
nadal trzeba rozbudowywać infrastrukturę, by 

OpTYmiści mAJą LepieJ

przyciągać nowe firmy i rozwijać już istnie-
jące. Być może wspomniana geotermia stanie 
się swoistym katalizatorem przemian. Pozy-
skanie nowych firm nie jest łatwe. Ważne jest 
jednak, aby rozwijały się firmy dotychczasowe 
i taki rozwój firm już istniejących obserwuje-
my. Kilka dni temu oglądałem budowaną dużą 
halę produkcyjną jednej z firm z Orchowa. 
Często mówi się, że w Polsce to tylko montow-
nie i handel. W naszej gminie są co najmniej  
2 firmy, których cała produkcja trafia na za-
chód, a kolejnej firmy w 80%. Zapewne za 20 
lat Łask stał będzie wojskiem, z pewnością na-
dal istnieć tu będzie jeszcze nowocześniejsze 
zagłębie stolarki budowlanej, co zapewni pracę 
wielu mieszkańcom. Jednak już dziś przedsię-
biorcy narzekają na brak rąk do pracy.

- czy zatem w najbliższych latach moż-
na się spodziewać inwestycji tej miary co np. 
nowa kanalizacja w mieście i gminie czy re-
waloryzacja kolegiaty?

Nawet większych. Właśnie gminna spół-
ka MPWiK rozpoczęła realizację inwestycji 
o wartości 3,5 razy takiej jak wspomniana ka-
nalizacja. Kilka dni temu podpisałem umowę 
na projekt komunikacyjny o wartości niemal 
takiej jak służąca za odniesienie kanalizacja. 
Musimy mieć jednak świadomość, że unijne 
pieniądze będą się kończyły, dlatego z wła-
snych środków zamierzamy realizować mniej-
sze zadania, jak choćby remont kamieniczki 
przy pl. 11 Listopada 1, o ile nie otrzymamy 
dofinansowania. Z konieczności zatem będzie-
my to robić 2-3 lata. Podobnie będzie z Placem 
Szarych Szeregów w Kolumnie, który według 
naszych planów ma stać się małym rynkiem 
w tej części Łasku. W przyszłym roku wydamy 
na ten cel 380 tys. złotych.

- Dlaczego miasto znów chce nabyć daw-
ny magistrat?

„pANORAmA” ROzmAWiA z BuRmiSTRzem łASKu – gABRieLem SzKuDLARKiem

- Przed laty zrezygnowano z tego obiek-
tu, bo był to trudny czas dla Łasku, mówiono 
o katastrofalnym stanie technicznym tego bu-
dynku, a nawet groźbie katastrofy budowlanej. 
Dziś jest inna sytuacja, inne potrzeby, możemy 
się zatem pokusić o odzyskanie tego obiektu. 
Jest cennym elementem budowania naszej toż-
samości. 

- Łaska książnica publiczna pęka 
w szwach, nie ma sali do spotkań, może za-
tem dawny magistrat mógłby stać się siedzi-
bą tej placówki?

- Na razie trudno mówić o ostatecznym 
przeznaczeniu tego budynku, wyjaśni się to 
za 4-5 miesięcy. Być może w przyszłości, jeśli 
będzie nas stać, pomyślimy o zupełnie nowej 
siedzibie biblioteki. 

- S-8 miała radykalnie poprawić ruch 
drogowy, tymczasem nadal ciężkie pojazdy 
przejeżdżają przez centrum miasta i nie wi-
dać nadziei na poprawę sytuacji…

- Nie jadą z pewnością przez samo centrum 
miasta, ale i tak stwarzają spore zagrożenie dla 
mieszkańców. W najbliższych latach nie widzę 
szans na poprawę sytuacji. Państwo przeznacza 
duże pieniądze na nowe arterie komunikacyj-
ne, ale nie ma środków na utrzymanie i unowo-
cześnienie tych już istniejących krajowych czy 
wojewódzkich.

- Budowa ścieżek rowerowych to zna-
komita sprawa, ale chciałoby się, aby wizy-
tówka Łasku z dawnych czasów – dworzec 
kolejowy zaczął wreszcie ponownie służyć 
mieszkańcom…

- Mam na biurku projekt wystąpienia do 
prezesa PKP SA, bowiem chcielibyśmy, aby 
i łaski dworzec znalazł się w wykazie obiek-
tów do remontu. Argumentów jest sporo: lu-
dzie jeżdżą pociągami coraz więcej, a ponadto 
jest to obiekt zabytkowy z czasów carskich, jak 
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jeden z nielicznych w regionie nie przebudo-
wany. Są też inne pomysły na wykorzystanie 
w przyszłości tego obiektu, jak choćby współ-
korzystanie z gminą, dlatego zamierzam pod-
jąć dalsze kroki zmierzające do przywrócenia 
mu dawnej świetności.

- Proszę przybliżyć czytelnikom spra-
wę dotyczącą ekologicznych autobusów 
ZKM…

- Podpisano już umowę z samorządem 
województwa. Projekt realizowany będzie 
w latach 2018-2020, koszt całości zamknie się 
kwotą powyżej 16 milionów złotych, z tego 
dofinasowanie wyniesie ponad 11 milionów. 
Łącznie pozyskamy 14 autobusów z dodat-
kową infrastrukturą m.in. w bazie ZKM przy 
ul. Lutomierskiej i 26 wiatami. Szacujemy, że 
przez około 20 lat gmina nie będzie musiała 
inwestować w autobusy.

- Bezrobocie powoli przestaje być pro-
blemem także w Łasku, ale przydałoby się 
kilka nowoczesnych firm – owe twórcze 
„drożdże”, bo samo wojsko nie wystarczy…

- Na nowe firmy raczej trudno liczyć, za to 
trzeba robić wszystko, by te istniejące rozwi-
jały się, o czym wcześniej wspomniałem. 

- Powoli zbliża się koniec kadencji: co 
uważa Pan za swój największy sukces ostat-
nich lat, a co za największą porażkę?

- Porażką jest z pewnością przedłużająca 
się budowa zalewu „Zajączek”. Chciałem, aby 

powstał w tej kadencji, ale na przeszkodzie 
stanęły obiektywne trudności. Nie ma jednak 
takiego złego co by na dobre nie wyszło, jak 
mówi przysłowie – dzięki odsunięciu w czasie 
tej inwestycji obiekt będzie nowocześniejszy, 
bo zastosujemy najnowsze rozwiązania, dzię-
ki którym nie będzie np. sinic.

Jeśli idzie o sukces, warto wspomnieć 
o wielkim projekcie przebudowy łaskiej 
oczyszczalni ścieków i rozbudowie kanaliza-
cji, realizowanym w najbliższych latach za 
67 milionów złotych. Niewątpliwie dużym 
osiągnięciem było też zmodernizowanie bar-
dzo przestarzałej bazy ZKM, dzięki czemu 
radykalnie zmieniły się warunki pracy w tej 
firmie. Do tego trzeba jeszcze dodać wspo-
mniany projekt zakupu ekologicznych autobu-
sów. Sukcesem jest na pewno systematyczna 
rozbudowa dróg, zarówno w mieście jak i na 
obszarach wiejskich, oraz remont obiektu na-
leżącego do Centrum Sportu i Rekreacji.

- Jak Pan odebrał to, co wydarzyło się 
w łaskiej kolegiacie w dniu dożynek?

- Byłem zaskoczony, ten człowiek nigdy 
nie był u mnie, nie rozmawiał o swoim pro-
blemie. Mam świadomość, że pełnienie funk-
cji publicznej naraża mnie na takie sytuacje. 
Nawet najlepsza rzecz zrobiona dla miesz-
kańców może budzić przecież różne reakcje 
i wywoływać różnorodne oceny. To, co się 
wówczas wydarzyło, nie ma jednak wpływu 

na moją codzienną pracę. Gdybym uległ żą-
daniom tego pana, inni najzwyczajniej musie-
liby za niego zapłacić, a to nie byłoby spra-
wiedliwe…

- Jest Pan znany z gospodarskiego pa-
trzenia na miasto i gminę, czy właśnie z po-
wodu koniecznych oszczędności nie można 
wyasygnować pieniędzy na poprawę jako-
ści druku naszej „Panoramy”?

- W tej kadencji nie podejmę już takiej 
decyzji, bowiem mamy sporo ważniejszych 
wydatków w przyszłorocznym budżecie. Mu-
simy zatem oszczędzać. Być może później 
znajdą się pieniądze na „Panoramę”, zresztą 
to także zależy od gmin i powiatu.

- czy weźmie Pan udział w zbliżających 
się wyborach samorządowych?

- Do wyborów jest jeszcze rok, zastano-
wię się. Dziś nie mówię ani „tak”, ani „nie”. 
Wpływ na moją decyzję będzie miała zapew-
ne nowa ordynacja wyborcza.

- Już niedługo święta – czego Pan życzy 
mieszkańcom miasta i gminy z okazji koń-
czącego się 2017 roku i zbliżającego 2018?

- Przede wszystkim życzę miłości i szczę-
ścia, zdrowia, pewności pracy, niezłych za-
robków i pogody ducha, spełnienia wszyst-
kim marzeń, a także optymizmu, bo ludzie 
pozytywnie nastawieni do świata mają zwy-
czajnie lepiej.

(P)

Sołtys Dariusz Miszalski wraz z mieszkańcami na działce gminnej 
położonej w Gorczynie wykonali prace porządkowe i wytyczyli miejsce 
o powierzchni ok. 67 m², gdzie zaplanowano utwardzenie terenu i po-
stawienie namiotu. W ramach projektu zakupiono między innymi mate-
riały do utwardzenia terenu. Następnie mieszkańcy ręcznie usunęli darń 
i przygotowali teren pod ułożenie kostki brukowej. Po rozplantowaniu 
żwiru ułożono kostkę brukową i obrzeża betonowe. Na utwardzonym 
kostką brukową terenie mieszkańcy rozłożyli zakupiony namiot ogro-
dowy o wymiarach 6x10 m oraz ustawili zakupione trzy komplety mebli 
ogrodowych. Zakup mebli ogrodowych wraz z ich dostawą był współ-
finansowany przez województwo łódzkie. Ponadto zakupiono również 
kostkę granitową i kamienie w celu otoczenia miejsca pod ognisko. 

Tak zagospodarowana działka została wykorzystana na przygoto-
wanie pierwszego spotkania dla mieszkańców. I tak w dniu 26 sierp-
nia o godz. 16.30 rozpoczął się inauguracyjny piknik. Odbył się pokaz 
techniki dekupażu oraz warsztaty, które prowadzone przez mieszkanki 
sołectwa. Następnie zaproszona na piknik Marzanna Stasiak - prezes 
Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” zaprezentowała pra-
ce wykonane przez członkinie stowarzyszenia i poprowadziła warsztaty 
dziergania. W namiocie miejscowe gospodynie prezentowały potrawy 
regionalne i odbyła się ich degustacja.

Dla dzieci mieszkanki Gorczyna przygotowały zawody sportowe. 
Zwieńczeniem pikniku było wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Wszystkie prace dotyczące zagospodarowania działki mieszkańcy 
wykonywali bezpłatnie, także bezpłatnie przekazali materiały niezbędne 
do poprowadzenia pokazu dekupażu i warsztatów, produkty na przygoto-

DotacJa Dla sołectWa Gorczyn
29 czerwca br. została zawarta umowa pomiędzy województwem łódzkim i gminą Łask na przekazanie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji 
projektu lokalnego pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Gorczyn”. 

wanie potraw regionalnych, jak również słodkie nagrody dla dzieci bio-
rących udział w zawodach sportowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 12.173,52 zł, w tym kwota pomocy 
4.999,66 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych gminy. 
Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości sołtysa Dariusza Miszalskiego oraz 
pomagających mu mieszkańców prace trwały kilka dni, poświęcali na 
nie od 1 do 6 godzin dziennie, co w efekcie przyczyniło się do powstania 
miejsca dla wspólnych spotkań mieszkańców. 

Ewa Krysiak-Miksa
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Poniżej przedstawiamy kluczowe inwestycje.

Przebudowa ulic na osiedlu Przylesie
Przebudowano ulice: Cisową, Jarzębinową, 

Topolową i Jesionową. Dodatkowo na ul. Orze-
chowej powstały nowe miejsca parkingowe. 
Wartość robót to 1.878.820,12 zł, a wykonawcą 
była firma DROMAK Sp. z o. o. z miejscowości 
Poręby.

Przebudowa drogi gminnej w Stryjach 
Paskowych

W ramach prac wykonano m.in. nawierzch-
nię z mieszanek mineralno-bitumicznych i pobo-
cza z kruszyw łamanych. Odtworzono i odmu-
lono istniejące rowy. Postawiono oznakowanie 
pionowe oraz progi zwalniające. Wartość inwe-
stycji to 699.797,28 zł. Wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBE-
DIM” Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Budowa drogi w Kolonii Bilew
Gruntowa droga zyskała asfaltową na-

wierzchnię. Powstały zjazdy, chodnik, pobocza, 
oznakowanie, przepusty i przydrożne rowy. Prze-
budowano sieci telekomunikacyjne i energetycz-
ne, które kolidowały z realizowanym projektem. 
Wartość robót: 1.648.406,49 zł. Wykonawca: 
firma Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. j. z Po-
rszewic.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Teo-
dory

Niewielki odcinek drogi ma kluczowe zna-
czenie dla mieszkańców, bowiem prowadzi do 
miejscowej szkoły podstawowej. W ramach in-
westycji powstała nowa nawierzchnia bitumicz-
na. Wykonawcą była firma DROMAK Sp. z o. o. 
z m. Poręby, a wartość robót to 75.000 zł.

Remont nawierzchni ul. Polnej i ul. Lipo-
wej w Łasku

Dwie ulice mogą pochwalić się nową na-
wierzchnią asfaltową. Wyregulowano wysokość 
studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych 
i zaworów wodociągowych. Odtworzono ozna-
kowanie poziomie i oczyszczono kanalizację 
deszczową. Wykonawcą było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych i Mostów Sp. z o. o. 

DROgOWe iNWeSTYcJe
W poprzednim numerze „Panoramy” pisaliśmy o inwestycjach drogowych w gminie Łask.  Niesprzyjająca aura dała się we znaki 
wykonawcom robót, których plany zostały pokrzyżowane przez nieustanne opady deszczu. Szczęśliwie listopad okazał się nieco 
bardziej łaskawy, co zaowocowało przyspieszeniem. Większość prac została ukończona, a pozostałe są już w zaawansowanej fazie 
realizacji.

(Czartki 60, 98-200 Sieradz), a łączna wartość 
inwestycji to 560.880 zł.

Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu 
Mickiewicza w Łasku

Przy ul. Rodziny Bujnowskich i Konono-
wicza powstają miejsca postojowe z mieszanek 
mineralno-bitumicznych i ciągi piesze z kost-
ki brukowej betonowej. Wartość robót wynosi 
389.999,79 zł. Wykonawcą jest firma DRO-
MAK Sp. z o. o. z m. Poręby.

Przebudowa drogi gminnej Mauryca-
-Teodory

W ramach prac zaplanowano m.in. wykona-
nie konstrukcji drogowej i nawierzchni bitumicz-
nej, remont istniejących przepustów oraz odmu-
lenie rowów przydrożnych, przebudowę zjaz-
dów, a także montaż oznakowania pionowego. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Dróg i Mo-
stów „ERBEDIM” Sp. z o. o. z Piotrkowa Try-
bunalskiego, a wartość prac to 1.357.962,29 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Kopyści
W zakresie prac znajduje się m.in. wykona-

nie konstrukcji drogowej i nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych, ustawienie 
krawężników i obrzeży, wykonanie przepustów 
rurowych, zjazdów z kostki brukowej betono-
wej, chodnika z kostki brukowej betonowej, 
poboczy z kruszywa łamanego, oznakowania 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także wycin-
kę drzew oraz regulację pionową skrzynek za-
worów wodociągowych. Wykonawcą jest firma 
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna 
z miejscowości Porszewice. Wartość inwestycji: 
2.067.000,77 zł.

Michał Janiszewski

Kolonia Bilew

Osiedle Mickiewicza

Kopyść

Mauryca-Teodory

Ulica PolnaStryje Paskowe

Teodory Ulica Lipowa Osiedle Przylesie
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Mieszkańcy Łasku mogą być dumni z efek-
tów III kwesty przeznaczonej na ratowa-
nie zabytkowych mogił tutejszej nekropolii.  
1 listopada działacze Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łaskiej, wspierani przez wolonta-
riuszy z wielu instytucji i organizacji, zebrali 
łącznie 8780,88 zł, 1 funt, 2 pensy i 4 centy. 
To znacznie więcej niż w 2016 roku.

- Łaskowianie przekonali się, że właści-
wie jest już ostatni moment na uratowanie 
wielu zabytkowych i cennych nagrobków. 
W ostatnich latach zniknęło bowiem wiele 
starych mogił, a wraz z nimi cenne kamien-
ne rzeźby - mówi prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski, 
jeden z inicjatorów kwesty zapoczątkowanej 
w 2015 roku.

choć pogoda tego dnia była raczej 
brzydka, tradycyjnie już na łaskiej nekro-
polii pojawiły się tłumy mieszkańców grodu 
nad Grabią, a także tych, którzy przyjechali 
w tym dniu, by odwiedzić zmarłych swoich 
najbliższych. Z zadowoleniem przyjmowa-
no inicjatywę łaskich społeczników, którzy 
w 2015 roku zorganizowali pierwszą, wte-
dy jeszcze bardzo skromną, kwestę. Wie-
lu przybyszów oglądało odnowioną mogiłę 
łaskich infułatów, inni odwiedzali kamien-
ną postać chrystusa na mogile ratowanej 
w tym roku (w części prawosławnej). choć 
tegoroczna kwesta trwała tylko jeden dzień 
i odbywała się przy brzydkiej aurze, jej plon 
przerósł oczekiwania organizatorów. 

W tym dniu na nekropolii stawili się tra-
dycyjnie także gospodarze gminy Łask i po-

uDANA KWeSTA NA 
łASKieJ NeKROpOLii

zeBRANO pRAWie 8,9 TYS. zł NA RATOWANie zABYTKOWYcH NAgROBKÓW

wiatu: burmistrz Gabriel Szkudlarek i sta-
rosta Teresa Wesołowska. Zbierali on datki 
do puszek, rozmawiając przy okazji z łasko-
wianami o potrzebie ratowania zabytków 
budownictwa cmentarnego. Burmistrz Ła-
sku tradycyjnie dyżurował w pobliżu odno-
wionej niedawno mogiły infułatów spoczy-
wających dawniej w podziemiach kolegiaty. 
Wspomniana mogiła została odnowiona sta-
raniem TPZŁ i samorządu. - Naszym obo-
wiązkiem jest zadbać o zabytkowe mogiły 
i uchronić dla przyszłych pokoleń pamięć 
o ludziach zasłużonych dla Łasku - mówił  
G. Szkudlarek.

W pobliżu głównej bramy cmentarnej 
dyżurowała tradycyjnie Grażyna Śliwińska. 

Niemal każdy wchodzący na cmentarz nie 
pozostawał obojętny i wrzucał jakiś datek 
do puszki, otrzymując jednocześnie skrom-
ną ulotkę TPZŁ przygotowaną gratis po raz 
kolejny przez Wydawnictwo i oficynę Ewy 
oraz Jarosława Bussów. Datki chętnie wrzu-
cały do puszek także dzieci, które przycho-
dziły do rodzinnych mogił wraz z rodzicami. 
Przy innej bramie dyżurowała z puszką była 
dyr. ŁDK – Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Za-
chęcała ona mieszkańców miasta do ofiary 
opowiadając przy okazji o potrzebie ratowa-
nia starych zabytkowych mogił.

Łącznie tego dnia w zbiórce uczestniczy-
ło 37 osób. Spośród członków TPZŁ dyżuro-
wali: Ewa i Jarosław Buss, Jan Książczyk, 
Bogdan Lisiecki, Grażyna Śliwińska, Wła-
dysław Wajszczyk, Urszula Ruszkowska, 
Iwona i Roman Kolanus, Sławomir Tralew-

ski, Piotr Wojtczyk i Krzysztof Pieta. Z ła-
skiego hufca ZHP w zbiórce uczestniczyli: 
Krystian Adamus, Ola Bruch, Konrad Dę-
bicki, Jakub Dębicki, Zuzia Figura, Olek 
Kolanus, Wiktoria Kulesza, Ada Matusiak, 
Igor Matusiak, Amelia Różańska, Basia 
Różańska, Kuba Sobczak i Mateusz Tusz-
kiewicz, Wśród wolontariuszy widzieliśmy 
także: Józefa Bartosa, Krzysztofa Dąbrowę, 
Zdzisława Krakowskiego, Krzysztofa Ku-
biaka, Jolantę i Wojciecha Madejów, Annę 
Malinowską, Włodzimierza Nowickiego, 
Roberta Szczepaniaka, Gabriela Szkudlar-
ka, Teresę Wesołowską i Elżbietę Wojtacką-
-Ślęzak.

Które z nagrobków odnawiane będą za 
pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwe-
sty? Jak nas poinformował prezes S. Tra-
lewski, planuje się zakończenie konserwacji 
wspomnianej mogiły z kamiennym chry-
stusem, prawdopodobnie wyremontowa-
ne zostaną także stare zabytkowe nagrobki 
znajdujące się z prawej strony cmentarnej 
kaplicy. Na ratunek czeka jeszcze wiele in-
nych mogił.

*  *  *
Z okazji Wszystkich Świętych, w dniu 

31 października br. burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku Robert Bartosik złożyli 
wiązanki i zapalili znicze na grobach wojen-
nych i miejscach pamięci na terenie miasta 
i gminy Łask. 

(RP, GS)
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Na potrzeby projektu opracowana została przez architekta krajobrazu 
„Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszarów gminy Łask 
wraz z projektami wykonawczymi”. Teren opracowania zlokalizowany 
jest wyłącznie na obszarze miasta Łask, ponieważ tereny poddane reali-
zacji muszą być własnością gminy Łask, natomiast w dzielnicy Łasku 
– Kolumnie takich terenów gmina nie posiada. Projekt swoim zasięgiem 
obejmuje osiem obszarów. Dla każdego z tych terenów stworzono kon-
cepcję zagospodarowania uwzględniającą ważne dla środowiska i ekolo-
gii parametry. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej terenów, zróżnicowanie piętrowości szaty roślinnej 
oraz zachowanie cennych przyrodniczo elementów zieleni. 

działka numer 497 (bocznica torów kolejowych) – zlokalizowana 
pomiędzy ul. Chabrową a torami kolejowymi. Głównym celem jest tu-
taj uporządkowanie działki polegające na usunięciu części małych drze-
wek i odrostów oraz uzupełnienie nasadzeń w celu zróżnicowania pię-
trowości szaty roślinnej i stworzenie obszaru będącego terenem zieleni 
o powierzchni w 100% biologicznie czynnej, który będzie pełnił funkcję 
chroniącą przed hałasem. Łącznie posadzonych zostanie tutaj 60 drzew 
i 105 krzewów.

działka nr 49/6 (fragment) (przy tzw. Witamince) – zlokalizowana 
przy skrzyżowaniu ulic Marii Curie-Skłodowskiej i Jana Pawła II. Planu-
je się tutaj wymianę gruntu oraz wprowadzanie nasadzeń drzew i krze-
wów. Zastosowane rośliny będą chronić przestrzeń przed jego ponowną 
degradacją. Projektowany żywopłot z berberysa Thunberga odm. „Atro-
purpurea” stanowi barierę ograniczającą możliwość wjazdu samocho-
dów na teren, który dostępny będzie tylko od strony istniejącego chod-
nika. Zastosowane zostaną drzewa z gatunków rodzimych: jesion wy-
niosły i klon pospolity oraz krzewy irgi, które zróżnicują i uatrakcyjnią 
przestrzeń zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tworząc przyjazny 
mieszkańcom teren zieleni. 

zielony skwer umiejscowiony u zbiegu ulic Karpińskiego, Wi-
dawskiej i Kwirama - w celu wprowadzenia miejsca atrakcyjnego 
z punktu widzenia estetyki miasta zaprojektowano symetryczne nasadze-
nia krzewów z gatunku róża pomarszczona „Dagmar Hastrup” oraz róża 
okrywowa „Nozomi’ sadzonych naprzemiennie wraz z byliną liliowca 
ogrodowego w odmianie „Romantic rose”. Warstwę drzew uzupełniono 
rodzimym drzewem z gatunku klon pospolity. W tylnej części działki, 
wzdłuż ogrodzenia z działką sąsiednią zaprojektowano ścieżkę z na-
wierzchni mineralnej, która zastąpi istniejący przedept.

działka nr 134/3 (fragment przy Szkole Podstawowej nr 5) od 
strony ul. Jodłowej - przewiduje się uzupełnienie istniejących nasadzeń 
drzew o gatunki, które korzystnie wpłyną na zróżnicowanie struktury 
warstwowej zieleni oraz założenie nowego trawnika. Łącznie posadzo-
nych zostanie 46 drzew i 292 krzewów.

ogród tematyczny - kolekcja róż rodzimych i kultywarów – zlo-
kalizowany będzie pomiędzy pływalnią a ul. Podleśną. Planuje się zało-
żenie Ogrodu Różanego wraz z układem alejek oraz odpowiednio dobra-
nymi trejażami, ławkami i oświetleniem. Będzie on pełnił m.in. funkcję 
ekologiczną oraz dydaktyczną, ponieważ na terenie ogrodu umieszczone 

zostaną tabliczki edukacyjne. Jako ogród tematyczny wzbogaci atrak-
cyjność turystyczną miasta. Ogród zaprojektowany został głównie ze 
sprawdzonych odmian róż, które dostępne są u lokalnych hodowców, 
uzupełniony o nasadzenia krzewów i bylin. W warstwie wysokiej ziele-
ni zaprojektowano drzewa gatunków rodzimych brzoza brodawkowata, 
klon pospolity oraz klon jawor (w ilości 41 szt.). Teren osłonięty zostanie 
żywopłotem grabowym, który będzie pełnił funkcję ochronną dla ogro-
du różanego, osłaniając przed wiatrami, a także stanowić będzie barierę 
chroniącą przed hałasem. Projektowany ogród różany podzielony został 
na strefy, które różnić się będą kolorystyką oraz układem i kształtem 
rabat. Strefy oddzielają pasowe nasadzenia róż parkowych i trawnika. 
Łącznie planuje się posadzić 41 szt. drzew, 4.925 szt. krzewów (w tym 
3 049 szt. róż) i 1.554 szt. bylin.

łąka kwietna – zlokalizowana będzie przy ul. Objazdowej, na terenie 
o powierzchni 1,4452 ha. W tej części obszaru projektuje się pozostawie-
nie istniejących drzew oraz wprowadzenie łąki kwietnej. Jest to zabieg 
zwiększający wartość ekologiczną miasta i oddziałujący pozytywnie na 
środowisko. Do wysiewu zaplanowano mieszankę trawnikową o niskim 
stopniu wymogów pielęgnacyjnych, w której skład gatunkowy wchodzą 
m.in.: jaskier ostry, komonica zwyczajna, firletka poszarpana, złocień 
zwyczajny, brodawnik zwyczajny, kozibród łąkowy, krwawnik pospoli-
ty, wyka ptasia, krwiściąg lekarski, chaber austriacki i chaber łąkowy.

działka nr 79/2 (fragment) i 166 (fragment) - działki ze stawem 
– położone są w mieście Łask nieopodal zabytkowego Parku Miejskie-
go. Zaprojektowano uzupełnienie zieleni o zróżnicowanej strukturze za-
równo drzew, jak i krzewów. Ponadto przewiduje się demontaż istnieją-
cej nawierzchni i wymianę na nową nawierzchnię przepuszczalną. Na 
stawie zaprojektowano wprowadzenie roślinności wodnej, co zwiększy 
jego wartość ekologiczną i polepszy estetykę. Miejscowe obsadzenie 
skarp zbiornika wpłynie korzystnie na zabezpieczanie skarp zwiększa-
jąc jej wytrzymałość ewentualną na erozję gleby. Łącznie posadzonych 
zostanie 18 drzew, 30 krzewów, 480 bylin i roślin strefy brzegowej oraz 
11 roślin wodnych.

teren zabytkowego Parku Miejskiego - opracowanie przewiduje 
przede wszystkim wprowadzenie na terenie parku 41 budek dla ptaków, 
co jest dużym walorem ekologicznym, tworząc dogodne warunki do by-
towania różnych drobnych ptaków, a tym samym zwiększając bioróżno-
rodność terenu. Ponadto przewiduje się wzbogacenie struktury warstwo-
wej szaty roślinnej o drzewa (34), krzewy (156) i byliny (670). 

Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW będzie można rozpocząć proce-
durę wyłonienia wykonawcy. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją 
projektu planowane jest na marzec 2018 r. a zakończenie na wrzesień 
2018 r.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na rozwój terenów 
zieleni oraz pozwoli na uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Szczegól-
nym elementem będzie stworzenie całkiem nowej przestrzeni – ogrodu 
różanego.
        

Anna Kmieć

Powstanie ogrÓd rÓŻany
inWestycJa W mieJską zieleń

Gmina Łask w grudniu 2016 r. złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów 
zieleni miejskiej w Łasku”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 
2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wysokość dofinansowania projektu z NFOŚiGW wynosi 85% 
kosztów kwalifikowanych. We wrześniu br. otrzymaliśmy informację, że ww. projekt spełnił wszystkie kryteria 
wyboru i otrzymał ocenę pozytywną. W związku z powyższym będzie możliwe podpisanie umowy na jego realizację.
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Uczestnicy patriotycznej uroczystości przemaszerowali ulicami Sę-
dziejowic do kościoła św. Marii Magdaleny, by wziąć udział w uroczy-
stej mszy świętej odprawionej przez proboszcza sędziejowickiej parafii 
ks. kan. Dariusza Chlebowskiego, w hołdzie rodakom poległym za naszą 
Ojczyznę, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. We mszy uczest-
niczył też ks. Jerzy Dominowski – proboszcz parafii w Marzeninie.

Po zakończeniu modlitwy Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Sędziejowicka” zaprezentował poloneza w strojach z Księstwa War-
szawskiego, a następnie odbyło się widowisko muzyczne pt. „Powstań” 
w reż. Adama Łoniewskiego z przygotowaniem wokalno-muzycznym 
Marzeny Lamch-Łoniewskiej. W widowisku wystąpili: Teatr „Pinez-
ka”, grupy wokalne „Spinacz” i „Szpila” oraz kapela „Sędziej”. Zapre-
zentowana przez wykonawców inscenizacja oraz pieśni patriotyczne 
z okresu międzywojennego wywołały wśród zebranych duże wzruszenie 
oraz nastrój zadumy nad losami Ojczyzny i znaczenia wolności w życiu 
każdego z nas. 

Kolejnym punktem uroczystości rocznicowych było złożenie wiąza-
nek z biało-czerwonymi kwiatami pod tablicą pamiątkową usytuowaną 
przy kościele oraz pod pomnikiem w centrum Sędziejowic. Delegacja 
reprezentująca władze gminy z wójtem na czele, w asyście harcerzy, zło-
żyła kwiaty w imieniu całej społeczności gminy Sędziejowice.

Na zakończenie głos zabrał wójt Jerzy Kotarski, który podkreślił, 
jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie aby-

ŚWiętoWano rocznicę 
oDzyskania niepoDleGłoŚci

Święto 11 Listopada w Sędziejowicach obchodzono zgodnie z wieloletnią tradycją. Kolejną 99. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości rozpoczęła, uformowana przed GOK, defilada z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh”, pocztów sztandarowych, 
władz samorządowych gminy z wójtem i radnymi, sołtysami i kierownikami jednostek gminnych, druhami z ochotniczych straży 
pożarnych, a także przedstawicielami partii politycznych PiS i PSL. Licznie przybyli też nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. 

7 listopada br. w Urzędzie Stanu cywilnego w Sędziejowicach 
odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Złote Gody świętowały dwie pary z Pruszkowa: Danuta i Stani-
sław Biegańscy oraz celina i Marian Makówka. Aktu dekora-
cji w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. Parom małżeńskim wręczo-
no Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, pamiątkowe dy-
plomy oraz kwiaty.

W imieniu całej lokalnej społeczności wójt podziękował Jubilatom 
za trud i poświęcenie dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. 
Do życzeń długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu 
dołączyli się również przewodniczący Rady Gminy Dariusz Cieślak 
oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziejowicach 
Katarzyna Kardas-Sobczak. 

zŁote gody 

śmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Wyraził wielkie uznanie 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i świętowanie tej 
najważniejszej dla naszego narodu rocznicy. Podziękował przybyłym 
mieszkańcom, księdzu za celebrowanie mszy, artystom grupy teatralnej, 
strażakom, orkiestrze, dyrektorom szkół, harcerzom, pracownikom UG 
i GJUK oraz dyrektorowi GOK – Grzegorzowi Brożyńskiemu, który ko-
ordynował tę podniosłą uroczystość.

Mirosław Potasiak
Fot. Marek Kidawski
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Druga część imprezy odbyła się na Boisku 
im. ks. Kanonika Andrzeja Susło oraz w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Marzeninie. 
Tu sześć zespołów z powiatu zduńskowolskie-
go i łaskiego walczyło o nagrody w Turnieju 
Piłki Siatkowej dziewcząt. Zwyciężyła druży-
na UKS „Akademia Siatkówki” ze Zduńskiej 
Woli, która w finale pokonała siatkarki z ULKS 
„SUKCES - I” 2:1 w setach. Trzecie miejsce 
zajęła druga drużyna ULKS, zaś miejsca 4, 5 
i 6 zajęły odpowiednio trzy drużyny MULKS 
„Łaskovia” Łask. 

Kulminacyjnym punktem imprezy, która 
odbywała się na boisku sportowym, było spo-
tkanie z ekologiem, producentem żywności, 
rolnikiem, pszczelarzem i edukatorem w jednej 

osobie – Tadeuszem Rolnikiem, który przy-
był z Niebieszczan k. Sanoka w Bieszczadach. 
Gość przekazał obecnym dużą dawkę wie-
dzy na temat zdrowego odżywiania, znacze-
nia uzupełniania niedoborów witamin i mine-
rałów w naszych organizmach oraz zagrożeń 
wynikających z zanieczyszczenia środowiska, 
złej diety i braku ruchu. Towarzyszył temu 
pokaz przygotowania ciasta i pieczenia chle-
ba z mąki unikalnych dzisiaj gatunków psze-
nicy: płaskurki, samopszy i orkiszu. Wszyscy, 
którzy wytrwali do końca pokazu otrzymali 
w prezencie zakwas, który jest symbolem pro-
wadzonej przez T. Rolnika akcji „Cała Polska 
piecze chleb”. Wśród innych, przygotowanych 
przez pracowników szkoły i rodziców atrakcji, 

wymienić należy: konkurs wiedzy o szkole, 
występy artystyczne dzieci, konkursy spraw-
nościowe i cieszące się ogromnym zaintereso-
waniem obecnych „smakołyki po marzeńsku”. 

Za pomoc w przygotowaniu imprezy ser-
decznie dziękujemy gminie Sędziejowice, 
która przekazała z budżetu 3.500 zł, władzom 
i druhom OSP w Marzeninie, Gminnej Jed-
nostce Usług Komunalnych, władzom ULKS 
„SUKCES”, Radzie Rodziców, Markowi Za-
dzimskiemu i sponsorowi imprezy Dawidowi 
Mielczarkowi. Do zobaczenia w przyszłym 
roku!

Krzysztof Jaworski 
dyrektor ZS w Marzeninie

Dzień promocJi po raz trzeci
„Dzień Promocji” to namacalny dowód wielkiej potrzeby bycia razem również poza szkołą, wszyscy na tych samych warunkach: 
dzieci, młodzież, rodzice, goście i pracownicy szkoły. Kompleks leśny Niecenia-Sięganów był świadkiem zmagań biegaczy i amatorów 
marszu „Nordic walking” na pięciu dystansach, w kategoriach: żeńskiej i męskiej. Jak każdego roku, wszyscy uczestnicy imprezy, 
otrzymali okolicznościowe koszulki oraz medale za uczestnictwo.

Podczas wieczornego spotkania D. Rekosz 
zabrał dorosłych w tajemniczą podróż ze Sło-
wem, etymologią oraz współczesną konotacją. 
Elementy ciekawego wykładu przeplatały się 
z humorem i zabawą, tak, że uśmiech ani na 
chwilę nie znikał z twarzy uczestników! Na ko-

spoTkania z pisarzem dariuszem rekoszem
Na zaproszenie GBP w Sędziejowicach w połowie października br. gminę odwiedził Dariusz Rekosz - pisarz, autor powieści sensacyjnych 
dla dzieci i młodzieży oraz słuchowisk radiowych. Najpierw podczas warsztatów detektywistycznych aktywnie spędziły czas dzieci  
z klas IV i V ZSO nr 1 w Sędziejowicach. Oprócz kodowania i elementów wykładu o szyfrowaniu tekstów, pisarz zafundował im sporą 
dawkę tańca i ćwiczeń, doskonalących zdolności młodych detektywów! Warsztaty stanowiły też zapowiedź gry terenowej z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaplanowanej na 15 września 2018 roku.

niec, kiedy tajniki skreślania „szóstki” w lotto, 
odmiany trudnych liczebników, możliwości 
używania poprawnych słów już się wyczerpały, 
uczestnicy zapoznali się z jego wydawnictwa-
mi książkowymi i albumem pamiątkowych 
zdjęć, a także uzyskali inspirujące odpowiedzi 

na zadane pytania. Tak właśnie chcemy spędzać 
jesienne wieczory. Za niezapomniane chwile - 
dziękujemy panie Darku.

Daniel Rokosz jest też animatorem kultury, 
z wykształcenia jest informatykiem, specjalistą 
ds. turystyki i ekonomistą. Jak pisze na swojej 
stronie internetowej, przygodę z literaturą roz-
począł w roku 2005 od serii książek detekty-
wistycznych, pisanych z myślą o młodych czy-
telnikach, które szybko zdobyły popularność 
i pozwoliły mu zagościć wśród plejady auto-
rów tego gatunku. Zdobyta przez niego w roku 
2008 nagroda grand prix w ogólnopolskim 
konkursie na opowiadanie kryminalne utwier-
dziła go w przekonaniu, że potrafi także pisać 
dla dorosłych. Stąd na liście wydanych przez 
niego książek znalazły się popularne thrillery, 
m.in: „Zamach na Muzeum Hansa Klossa” czy 
„Sanktuarium śmierci”. Został laureatem kon-
kursu Kryminał Gdański za książkę „Tajemnica 
Neptuna”, a także Honorowym Ambasadorem 
Literatury Dla Dzieci i Młodzieży.

Beata Magdziak
Fot. GBP w Sędziejowicach
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Z myślą o tej uroczystości w ubiegłym roku odnowiony został ołtarz 
w kościele św. Marcina. Wiosną tego roku przebudowano park w centrum 
Widawy. Zakończona została trwająca od 2014 roku renowacja ołtarza 
głównego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. Na kilka dni przed 
zaplanowanymi obchodami stanął na rynku pomnik Tadeusza Kościusz-
ki. W kościele natomiast uroczystości jubileuszowe zostały poprzedzone 
tygodniowymi Misjami Miłosierdzia Bożego.

Świętowanie 600-lecia parafii w Widawie rozpoczęła uroczysta se-
sja Rady Gminy Widawa, w której obok radnych i miejscowych samo-
rządowców uczestniczyli zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele instytucji 
państwowych, księża oraz rolnicy, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy 
Widawa.

Znamienitych gości powitał przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Ryszard Bruzda, a słowo wstępu wygłosił wójt Michał Włodarczyk. Do-
kładne fakty historyczne z dziejów Widawy przybliżył obecnym dr Ja-
nusz Lewandowicz w wykładzie pt. „Dzieje parafii Widawa”.

Drugim ważnym punktem obrad uroczystej sesji było podjęcie 
uchwał nadających tytuł Honorowego Obywatela Gminy Widawa czte-
rem zasłużonym dla społeczności widawskiej osobom. Są to: ks. Jaro-
sław Leśniak, obecny proboszcz parafii w Widawie, inicjator i kontynu-
ator wielu inwestycji uświetniających zabytki sakralne Widawy, Jacek 
Frąckiewicz – uznany artysta plastyk, prezes Stowarzyszenia „IKAR”, 
ks. dr Janusz Lewandowicz – w latach 2000-2013 rektor Wyższego Se-
minarium Duchownego w Łodzi, obecnie wykładowca języków klasycz-
nych i patrologii oraz Maciej Łuczak, senator RP, czynnie angażujący się 
w bieżące sprawy gminy Widawa. Wszyscy uczestnicy sesji zostali obda-
rowani przez wójta gminy Widawa pamiątkowym albumem pt. „Widawa 
sześć wieków tradycji” wydanym specjalnie na okoliczność jubileuszu. 

Uroczystej mszy w kościele Podwyższenia Krzyża św. przewodni-
czył ks. biskup Marek Marczak administrator archidiecezji łódzkiej, który 
podczas liturgii dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza głównego. 
Obok biskupa eucharystię sprawowali byli proboszczowie i wikariusze 
widawskiej parafii. Dla licznie przybyłych na mszę parafian zobaczenie 
za stołem liturgicznym jednocześnie tak wielu znajomych księży, z któ-
rych każdy pełniąc posługę kapłańską w tej parafii zostawił cząstkę siebie 
i wpisał się w jej historię, stanowiło wielkie przeżycie.

Kolejnym podniosłym punktem obchodów jubileuszu było odsłonię-
cie pomnika Tadeusza Kościuszki, wzniesionego w hołdzie bohaterom 
narodowym walczącym o wolność i niepodległość ojczyzny. Odsłonięcia 
pomnika, przy którym wartę pełnili członkowie Samodzielnej Grupy Re-
konstrukcji Historycznej z Widawy ubrani w stroje kosynierów z okresu 

Jubileusz 600-lecia
parafii w widawie

W niedzielę, 17 września br., odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 
600-lecia parafii w Widawie zorganizowane przez proboszcza ks. Jarosława 
Leśniaka i wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka. Uroczystości 
poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania.

insurekcji kościuszkowskiej, dokonali włodarze gminy Widawa i zapro-
szeni goście. Odsłonięciu towarzyszył huk wystrzału armatniego, odpa-
lony przez Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych. U stóp odsłoniętego 
pomnika złożone zostały wiązanki kwiatów.

Po oficjalnych uroczystościach na placu za kościołem odbył się fe-
styn parafialny. Były występy artystyczne na scenie, pokazy grupy re-
konstrukcyjnej oraz poczęstunek przygotowany przez sołectwa. Z kon-
certem dla publiczności wystąpił m.in. gość specjalny Chór CANTO 
ALEGRE z Łodzi pod dyrekcją Jana Kondratowicza.       

 Katarzyna Kałuża
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Przed odnowionym ołtarzem, z obrazem św. Marcina - patrona ko-
ścioła, modlili się licznie przybyli parafianie, samorządowcy oraz zapro-
szeni księża. W świątyni szczególną uwagę zwracało lśniące świeżo po 
renowacji tabernakulum oraz ambona. Koszt odnowienia tabernakulum 
to 45 tys. zł, z czego 30 tys. przekazał na ten cel wojewódzki konserwator 
zabytków. Narodowego charakteru sprawowanej liturgii nadała piękna 
dekoracja z biało-czerwonymi akcentami, przygotowana przez Leokadię 
Bartoszek. W czasie mszy nastąpiło poświęcenie ornatu ufundowanego 
przez wójta Michała Włodarczyka oraz jednostki OSP z gminy Widawa 
dla proboszcza ks. Jarosława Leśniaka, którego biskup administrator ar-
chidiecezji łódzkiej Marek Marczak mianował kapelanem Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie Widawa.

Po mszy świętej przemaszerowano na widawski rynek przed pomnik 
Tadeusza Kościuszki, przy którym wartę pełnili członkowie Samodziel-
nej Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Widawy. Po wciągnięciu biało-
-czerwonej flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, gospodarz 
obchodów wójt Michał Włodarczyk przypomniał okoliczności, w jakich 
Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Na koniec oddano cześć 
bohaterom narodowym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodle-
głości, poprzez złożenie wiązanek kwiatów u stóp pomnika.

Dalsza część uroczystości odbywała się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Dzieci przygotowane przez Blandynę Ciszewską oraz Zespół Śpie-
waczy „Widawianie” zaprezentowali znane pieśni patriotyczne, a grupa 

W 99. rOcZnicę OdZysKania 
n i e P O d l e g ł O Ś c i
W Widawie obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych przed 
remizą OSP. Następnie wszyscy zebrani, w asyście strażaków i widawskiej orkiestry dętej, przemaszerowali do kościoła pw. św. 
Marcina. Tutaj w intencji ojczyzny odprawiona została msza święta. 

rekonstrukcyjna zrobiła ekspozycję historyczną. Zwieńczeniem święta 
był wykład historyka Przemysława Michonia pt. „Zanim opadną liście 
z drzew. Historia odrodzenia Polski”.

Katarzyna Kałuża

Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Widawa – Michał Wło-
darczyk, zastępca wójta - Agnieszka Galuś, przewodniczący Komisji ds. 
Społecznych i Oświaty - Marcin Janiak oraz przewodniczący Rady Ro-
dziców - Arkadiusz Skrzypek. Przybyli również zaproszeni nauczyciele 
emeryci. Przedstawiciele samorządów szkół złożyli życzenia i wręczyli 
kwiaty na ręce dyrekcji. Na koniec uroczystości dyrektor Renata Gra-
czyk złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując jedno-
cześnie za trud wkładany w wykonywaną pracę. Życzenia złożyli rów-
nież wójt oraz przewodniczący Rady Rodziców. 

uznanie dla nauCzyCieli
W piątek, 13 października br., w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W jej organizację zaangażowani byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka oraz oddziałów gimnazjalnych. 
Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki dla nauczycieli.

Za realizację scenariusza odpowiedzialni byli nauczyciele: Anna Ma-
łolepsza, Blandyna Ciszewska, Jolanta Kuśmierek i Beata Tadkowska. 
Dyrektor Renata Graczyk podziękowała również za wieloletnią pracę 
w szkole Beacie Czapińskiej. 

Podobne uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Cho-
ciwiu, Szkole Filialnej w Ochlach, Społecznej Szkole Podstawowej 
w Restarzewie oraz w przedszkolach. Te placówki również odwiedzili 
przedstawiciele władz samorządowych. Wszyscy pracownicy oświaty 
otrzymali kwiaty i moc życzeń z okazji ich święta. W szkole filialnej 
w Ochlach samorząd gminy reprezentował przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Bruzda.   

Katarzyna Kałuża
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Rzeczywiście w ostatnich chwilach oku-
pacji niemieckiej, gdy niezwyciężona jeszcze 
niedawno armia Hitlera wycofywała się w po-
płochu na zachód, na niebie pojawiły się so-
wieckie samoloty. Z góry widać było jak na 
dłoni zakorkowany uciekinierami rynek w Ła-
sku, ulicę Warszawską, stojące na stacji pocią-
gi. Rosjanie zrzucili trochę bomb na hitlerow-
ców, a że nie liczyli się z ofiarami – niejako 
przy okazji zginęli Polacy. To wtedy straciła 
życie farmaceutka Wiera Ostapowicz, a tak-
że jej córka. Obie pochowano potem w jednej 
trumnie na łaskim cmentarzu. Niektórzy ła-
skowianie do dziś pamiętają postać owej far-
maceutki i miejsce jej śmierci w sąsiedztwie 
kolegiaty

Sprawa tego nalotu i bombardowania, jak 
mawiali niektórzy, przez lata owiana była ta-
jemnicą. Dlaczego? Sprawa jest prosta nie wol-
no było mówić, że wyzwoliciele przyczynili 
się do śmierci Polaków, więc lansowano wer-
sję o bombach z niemieckich maszyn. Fałszo-
wanie historii zresztą nie jest wymysłem ostat-
nich dziesięcioleci – robiono to już znakomicie 
w starożytności, nie stronił od tego i Napoleon 
Bonaparte. Teraz o tych sprawach można już 
mówić bez niedomówień i fałszu.

Jak zatem było naprawdę? 12 stycznia 
znad Wisły ruszyła wielka ofensywa armii ra-
dzieckiej, która w ciągu kilku dni dotarła do 

ANDRzeJ SzNAJDeR uJAWNiA W NAJNOWSzeJ SWOJeJ KSiąŻce
       
s e K r e ty  ł a s K U
czy w 1945 roku, u progu wolności, Łask był bombardowany przez 
lotnictwo, ile osób wówczas zginęło, ile zostało rannych? – na te 
pytania usiłuje odpowiedzieć Andrzej Sznajder, sieradzanin związany 
z Łaskiem, autor najnowszej książki pt. „Sekrety Łasku i Pabianic”. 

centrum dzisiejszej Polski. Niemcy uciekali 
w popłochu. W tamtych dniach nie mieli żad-
nego interesu by bombardować… własne woj-
ska, ponadto na niebie królowało już lotnic-
two radzieckie. Samoloty z czerwoną gwiazdą 
przede wszystkim zbierały informacje zwia-
dowcze, wszak olbrzymie masy wojsk parły 
na zachód. Przy okazji sowieccy lotnicy zrzu-
cali trochę bomb i ostrzeliwali uciekających na 
zachód Niemców. Dziś wiemy, że celowo nie 
organizowano wielkich nalotów i nie tworzono 
„kotłów”, by hitlerowcy mogli opuszczać Łódź 
czy Piotrków. W ten sposób ratowano nie tyl-
ko te miasta, ale i tysiące potencjalnych ofiar. 
Rosjanie atakowali z powietrza przede wszyst-
kim maruderów, czyszcząc przedpole dla prze-
taczającego się przez Polskę walca swoich ar-
mii. Stąd ataki przede wszystkim na transporty 
kolejowe i samochody oraz czołgi niemieckie. 

Jak wynika z relacji łaskowian, wycofujący 
się Niemcy zatrzymywali się na krótko w cen-
trum miasta, gdzie szukali wody i żywności. 
A że niemal wszystkie kolumny wojsk przeci-
skały się przede wszystkim ulicami Warszaw-
ską, Żeromskiego i Widawską, tu właśnie spa-
dały wspomniane bomby. Zginęło od nich kilka 
osób, kilka zostało też rannych, parę domów le-
gło częściowo w gruzach. Niewątpliwie bomby 
przyniosły śmierć i zniszczenie, ale nie były to 
raczej naloty dywanowe ani wielkie bombardo-
wania. Łask zresztą nigdy nie był ani bombar-
dowany, ani nawet ostrzelany. 

Zatrzymałem się dłużej przy tej historii, bo 
jest ona jedną z wielu pokazanych w ciekawej 
formie przez autora wspomnianej książki. Jak 
przystało na tego typu literaturę, dostarcza ona 
czytelnikom sporo wrażeń, nie zawsze zgod-
nych z faktami. Na szczęście autor zachowuje 
zdrowy stosunek do opisywanych spraw, co też 
zapewne ułatwia czytelnikom ocenę wielu zda-
rzeń. Tak jest choćby z tunelem z dworu żupni-
ka Hieronika Bużeńskiego w Łopatkach prowa-
dzącym rzekomo aż do łaskiej kolegiaty. Choć 
historia o tajemniczych lochach jest niezwykle 
frapująca, nie ma ona nic z prawdy. Z owego 
dworu, nawiasem mówiąc małej kopii Zamku 
Królewskiego w Piotrkowie, mógł najwyżej 
wychodzić jakiś korytarz ewakuacyjny, co po-
wszechnie praktykowano w dawnych wiekach.

Sznajder pisze jeszcze o wielu innych cie-
kawych sprawach grodu nad Grabią, m.in. 
przypomina postać słynnego łaskiego fryzjera 
Henryka Wesołego zaprzyjaźnionego z samym 

mistrzem Antoine’m, opowiada też o kreatorce 
mody Teresie Kopias porównywanej do Coco 
Chanel, jest też historia rodziny Jabłońskich 
z Gorczyna, gdzie ich dwór dogorywa dziś na 
naszych oczach, na uwagę zasługują również 
losy kamienicy w rynku pod numerem siód-
mym, gdzie dziś mieści się muzeum, a przed 
laty znajdowała się legendarna cukiernia 
„U Remika”, czyli Remigiusza Rendeckiego. 
Sznajder przywołuje jeszcze wiele innych za-
pomnianych postaci Łasku, choćby słynnego 
fotografa Kazimierza Dąbrowskiego, księga-
rza Leonarda Bugajskiego, poetę Światopełka 
Karpińskiego czy znakomitą aktorkę Grażynę 
Błęcką-Kolską.

Niewątpliwie zebranie w jednej książ-
ce tylu ciekawych opowieści o Łasku i jego 
mieszkańcach jest zaletą tego wydawnictwa, 
podobnie jak wartki język opowieści. Manka-
mentem jest natomiast to, że w sposób sztucz-
ny połączono dwa miasta, jakby w Łasku bra-
kowało materiału do przypomnienia wielu 
innych sekretów. Nie muszę zapewniać Czy-
telników i samego autora, że zapewne starczy-
łoby na niejedną książkę.

(RP)

--------------------------------------------------------
Andrzej Sznajder – Sekrety Łasku i Pabianic, 

Łódź 2017, Wydawnictwo Księży Młyn w Łodzi, 
ss.160 
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Takich zdjęć zachowało się do naszych 
czasów niewiele. Przed wojną aparaty fo-
tograficzne mieli tylko nieliczni mieszkań-
cy Łasku, a ponadto technika uwieczniania 
obrazów na kliszy światłoczułej nie była tak 
doskonała jak dzisiejsza fotografia cyfrowa. 
Zatem tym bardziej warto doceniać takie 
zdjęcia.

Ta fotografia sprzed 1939 roku przed-
stawia ulicę Kilińskiego i  niezbyt ciekawe 
zaplecza kamieniczek. Tamten Łask nie był 
zresztą tak piękny jak dzisiejszy, o czym 
decydowała nie tylko zasobność mieszkań-
ców, ale i stan infrastruktury technicznej. 
Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z tego, że 
nawet w centrum miasta nie było kanaliza-
cji i wodociągów, wiec nieczystości płynęły 

rynsztokami. A przecież w Łasku było wów-
czas sporo garbarni, ludzie gdzieś musieli wy-
lewać nieczystości, właśnie na zapleczu takich 
kamieniczek jak te na zdjęciu znajdowały się 

szamba. Wszystko to sprawiało, że stan sani-
tarny miasta pozostawiał wiele do życzenia, 
podobnie zresztą jak i wygląd Łasku. 

(Saw.)

Podczas homilii ks. kan. P. Pirek mówił m.in. o wszechobecnym 
lęku przed śmiercią. – Jak wielu z nas czuje lęk przed tym co nieuchron-
ne, przed tym, że kiedyś przyjdzie ten ostatni moment (...). Wokół nas 
jest coraz więcej udogodnień, z których wszyscy korzystamy. Nie trzeba 
być bardzo majętnym, by zwiedzać Europę czy mieć dobry samochód. 
Nasze życie stało się bardzo wygodne. To bardzo dobrze, ale często 
zamykamy się na potrzeby tego świata, chcemy za wszelką cenę żyć. 
Ale o jakim życiu mówimy? O jakim życiu myślimy? 

KaPliCa Cmentarna jaK nowa
W niedzielę, 29 października br., na łaskim cmentarzu ks. kan. Piotr Pirek dokonał poświęcenia odnowionej XIX-wiecznej kaplicy 
cmentarnej pw. św. Franciszka Serafickiego. Podczas mszy św. obecni byli projektanci i wykonawcy remontu kaplicy.

Ks. P. Pirek poświęcił wyremontowaną ka-
plicę. Jej remont stał się możliwy dzięki ofiar-
ności Marianny Olejnik i Bogusławy Olejnik 
oraz wiernych parafii kolegiackiej w Łasku. 
Remontu dokonali: Tomasz Jędraszek – inży-
nier, który wykonał projekt renowacji i odpo-
wiadał za przebieg prac remontowych; Krzysz-
tof Jędraszek – wykonawca prac technicznych 
i budowlanych; Albert Szewczyk  – projektant 
wnętrza i wystroju kaplicy; Agnieszka Szew-
czyk – plastyczka i malarka; Daniel Szewczyk, 
Stanisław Szewczyk – twórcy wyposażenia 
wnętrza, okien i drzwi oraz Marian Janas – wy-
konawca instalacji elektrycznej.

Tekst i fot. Piotr Dzewiecki

KilińsKiego 
Przed wojną
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(2)
w dworaCh 
trwaŁa PolsKoŚć

c.d. nastąpi    
  Stanisław Barcz

„Nadeszła epoka narodowych manifesta-
cji – wspomina młody Parczewski. – Przede 
wszystkim więc śpiewy patriotyczne w nie-
dzielę w kościołach. W Mikołajewicach pró-
bowano ich także, ja z moim rówieśnikiem 
Stanisławem Lazarewem z Żytowic chcieliśmy 
swoje głosy przyłączyć do chóru, ale proboszcz 
X. Żak zabronił śpiewów patriotycznych. Nie 
był on i przedtem wśród ziemian lubiany. Na-
leżał do generacji duchownych, którzy wraz 
z X. biskupem Marszewskim z Prus Zachod-
nich do diecezji kujawsko-kaliskiej się prze-
nieśli. Byli jednak wśród tej grupy inni, po-
wszechnie szanowani kapłani, jak X. Szulc, 
prałat kolegiaty kaliskiej, i bratanek jego rów-
nież prałat, obaj proboszczowie w Pabianicach. 
Po wydaniu zakazu śpiewów patriotycznych 
przez X. Żaka rodzice przestali jeździć do ko-
ścioła w Mikołajewicach, jeździli natomiast 
do pobliskich Kwiatkowic, gdzie proboszcz 
X. Górecki na śpiewy narodowe pozwalał. 
Rozlegały się wówczas co niedzielę pieśni: 
„Boże, coś Polskę” i „Z dymem pożarów”, tak 
długo, dopóki w ogóle nie nastąpiły pod tym 
względem represje. Jedno bardzo uroczyste 
nabożeństwo o charakterze patriotycznym pa-
miętam w Szadku, wyszło mi jednak z pamięci, 
czy to było za Kościuszkę, Czartoryskiego, czy 
może najprawdopodobniej na pamiątkę Unii 
Lubelskiej. W pobliżu kościoła parafialnego, 
przy drodze prowadzącej do Zadzimia został 
wzniesiony i tego dnia poświęcony wielki 
krzyż drewniany. Zjazd był ogromny, ziemia-
nie zjechali się i z dalszych okolic – spod Luto-
mierska, Poddębic i Łasku. Ojciec zabrał mnie 
z sobą, pamiętam doskonale, że wielu było 
w narodowych ubiorach, kontuszach i czama-

rach, w konfederatkach na głowie. Na brycz-
kach lśniły różne kolory, głównie niebieski, 
który, rzecz dziwna, pozostał mi w pamięci jak 
najdokładniej”.

Wspomniany kapłan Żak był rzeczywiście 
postacią wyjątkowo nielubianą. W podłódz-
kim Rzgowie, gdzie też pracował, nie zapisał 
się niczym szczególnym, ale już w Szadku do-
prowadził do tego, że właściwie musiał opu-
ścić miejscowość, i to w niesławie. Mieszkań-
cy innych parafii pamiętali mu bojaźń i anty-
patriotyczne nastawienie, które kontrastowało 
z ogólnymi nastrojami społecznymi.

Mówiąc o patriotyzmie ziemian, młody 
Parczewski wspomina, że jego rodzice zało-
żyli i własnym kosztem utrzymywali szkołę 
elementarną dla wiejskich dzieci, sprowadzili 
i utrzymywali nauczyciela. Hipolit Parczew-
ski jeszcze w innej dziedzinie wyprzedził oko-
licznych ziemian, a nawet władze państwowe: 
„Oto ojciec mój – wspomina młody Parczew-
ski – nie czekając ukazów, zaraz po warszaw-
skich manifestacjach uwłaszczył pańszczyź-
nianych włościan. I o tym w innych majątkach 
okolicznych nie było słychać”.

Jeszcze nie było mowy o wybuchu powsta-
nia, a już „w powietrzu unosiło się przeczucie 
walki zbrojnej”. We dworze podczas długich 
wieczorów pani Parczewska wraz z dzieć-
mi przygotowuje bandaże dla rannych. Oka-
zuje się, że przeczucie jej nie myli, zaraz na 
początku powstania przywożą do Wodzierad 
pierwszych rannych z bitwy pod Dobrą, kil-
ka kilometrów za Nowosolną, gdzie oddziały 
pod dowództwem Dworzaczka starły się z Mo-
skalami. Owi ranni leczą się we dworze, prze-
bywają w nim także ci, którzy szykują się do 

Powstaniec 1863 roku

walki zbrojnej. Dwór jest także punktem kon-
taktowym i zaopatrzeniowym dla powstańców. 

„Wojskową organizację najbliższej naszej 
okolicy miał sobie powierzoną Juliusz Romoc-
ki, właściciel Marzenina pod Łaskiem, były 
oficer, w każdym razie wojskowy z armii ro-
syjskiej. Punktem zbornym był Poleszyn, po-
łożony wśród znacznie większych niż dzisiaj 
lasów dóbr łaskich. Przypominam sobie, że ob-
jechał przedtem parafię Mikołajewice, a przy-
najmniej majątki w obrębie jej położone, po 
czym na noc pojechał na punkt zborny do Po-
leszyna. Rano powrócił z swej wędrówki. Sły-
szałem jak opowiadał o tym matce. Co wiózł 
z sobą, nie wiem. Najprawdopodobniej brał 
dubeltówki i pistolety swoje i pozbierane od 
innych. Działania sieradzkiego oddziału Urba-
nowskiego trwały niedługo, w bardzo krótkim 
czasie po sformowaniu się oddział ten został 
rozbity pod Rychłocicami nad Wartą. Niedługo 
także działał jednocześnie sformowany oddział 
kaliski, którym dowodził mój stryj Franciszek 
parczewski, dawny pruski wojskowy i dowód-
ca kompanii powstańczej w oddziałach Biało-
skórskiego i Mierosławskiego w r. 1848 w bi-
twach pod Odolanowem, Raszkowem, Miło-
sławiem i Wrześnią. Oddział ten rozbity został 
pod Parzymiechami w Wieluńskiem”. 

Dwór w Wodzieradach w czasie odbudowy
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Przy realizacji projektu największe zaan-
gażowanie wykazali mieszkańcy Anielina: Ka-
zimierz Owczarek - prezes OSP, Piotr Komincz 
- naczelnik OSP i strażacy jednostki. Pod ko-
niec września br. przystąpili do prac demonta-
żowych starego wyposażenia znajdującego się 
w remontowanych pomieszczeniach, następnie 
usunęli stare płytki podłogowe i ścienne, sku-
li posadzki oraz usunęli stare instalacje elek-
tryczne i wodno-kanalizacyjne. Wykuli stare 
futryny i wyburzyli ściankę. 

Z zakupionych materiałów wodno-kana-
lizacyjnych wykonali nową instalację rozpro-
wadzoną w innych miejscach niż dotychczas, 
dostosowując ją do planowanej zmiany za-
montowania wyposażenia, tj. pisuaru, umy-
walki i misy WC. Po rozprowadzeniu instalacji 
wodno-kanalizacyjnej mieszkańcy przystąpili 

Dotacja Dla sołectwa anielin
 29 czerwca br. została zawarta umowa pomiędzy województwem łódzkim i gminą 
Łask na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie 
realizacji projektu lokalnego pn. „Unowocześnienie pomieszczeń świetlicowych 
w budynku OSP w Anielinie poprzez remont toalet”.

m.in. do ocieplenia i wylania posadzki, wybu-
dowali ścianki, wykonali instalację elektrycz-
ną, zamontowali futryny. 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia 
remontu zostały zakupione ze środków woje-
wództwa łódzkiego i gminy Łask, natomiast 
wszystkie prace remontowe zostały wykona-
ne nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa 
Anielin. Dzięki zaangażowaniu prezesa, na-
czelnika i strażaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Anielinie remont przebiegł sprawnie 
i został zakończony w terminie. Prace trwały 
kilka tygodni, społecznicy poświęcali od 1 do 
8 godzin dziennie. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 11.000,23 zł, w tym kwota pomocy 
wyniosła 5.000 zł, pozostała kwota pochodziła 
ze środków własnych gminy. 

                              Ewa Krysiak-Miksa

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w Orchowie 
Nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Brak miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 31.242 zł, wadium w wysokości – 3.200 zł. 
- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 34.397 zł, wadium w wysokości – 3.500 zł.

cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, sala nr 18. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość na konto PEKAO S. A. O/Łask 

nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie.

Uroczystość odbyła się 14 listopada br. w Łaskim Domu Kultury, 
a uczestniczyli w niej podopieczni placówki wraz ze swymi bliskimi, 
pracownicy Domu, władze samorządowe Łasku, liczne grono przedsta-
wicieli domów środowiskowych z województwa łódzkiego oraz przed-
stawiciele lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. Wszystkich 
zebranych serdecznie przywitała Maria Lipowska, kierownik ŚDS, któ-
ra przedstawiła zakres działalności ośrodka wsparcia, a o historii jego 
powstania opowiedział burmistrz Gabriel Szkudlarek. Burmistrz mówił 
również o budowie nowej siedziby ŚDS, która aktualnie jeszcze trwa, ale 
jest realna szansa na jej szybkie zakończenie.

Obecnie w zajęciach wspierająco - aktywizacyjnych uczestniczą  
32 osoby niepełnosprawne z miasta i gminy Łask, a także z gmin sąsied-
nich. A w ciągu 20 lat z oferty Domu skorzystało blisko 100 osób.

Z okazji jubileuszu było wiele gratulacji, miłych słów i podzięko-
wań, dużo emocji i wzruszeń. Wiele dobrego o działaniu placówki po-
wiedzieli rodzice osób niepełnosprawnych, którzy najlepiej doceniają jej 
istnienie.

Dom to nie tylko budynek - przede wszystkim schronienie, rodzi-
na, miejsce, w którym chętnie przebywamy i miejsce, do którego chęt-

20 lat ŚroDoWiskoWeGo Domu samopomocy W łasku

nie wracamy. To wszystko tworzą ludzie, którzy tutaj się znajdują. To 
wszystko, ten klimat, relacje, które są między wami, to zasługa pracow-
ników Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestników, rodziców. 
Wy tworzycie jedną wielką, dużą rodzinę. Takie i inne ciepłe słowa pa-
dały z ust gości, którzy składali gratulacje i życzenia.

Podczas jubileuszu ogłoszono wyniki Konkursu Plastycznego Łask 
2017 pn. „Dom moich marzeń”, którego organizatorem był już po raz 
11 łaski dom środowiskowy. Laureatom wręczono dyplomy i nagrody. 
Wszystkie prace konkursowe zaprezentowano na wystawie pokonkurso-
wej w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury. Prace konkursowe 
można oglądać na wystawie do końca listopada.

Grupa teatralna „Po swojemu” zaprezentowała przybyłym na uro-
czystość gościom bajkę pt. „Czerwony kapturek”. Inscenizacja była po-
łączeniem gry aktorów i kukiełek, które zostały wykonane w pracowni 
krawieckiej ŚDS.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na poczęstunek 
z tortem jubileuszowym w roli głównej.

  Maria Lipowska
kierownik ŚDS w Łasku

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku obchodził 20. rocznicę istnienia. Placówka służy osobom niepełnosprawnym, wspierając 
je w aktywizacji życiowej, zdobywaniu nowych umiejętności i integracji ze społeczeństwem.
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Mistrzostwa Świata Seniorów rozgrywały 
się od 3 do 11 listopada br. w stolicy Węgier, 
Budapeszcie. W zawodach startowali reprezen-
tanci państw z całego świata, po jednym na ka-
tegorię. Łącznie zgromadziło się około półtora 
tysiąca najlepszych seniorów chcących zawal-
czyć o tytuł najlepszego na świecie. Karolina 
Kubiak reprezentowała Polskę w składzie re-
prezentacji narodowej Polskiego Związku Kick-
boxingu w twardej walce na ringu w kategorii 
- 48 kg. Aby dostać się do reprezentacji, musiała 
przejść eliminacje krajowe oraz punktować na 
światowych turniejach Pucharu Świata WAKO. 
Karolina Kubiak, podopieczna Stanisław Ko-
łodziejskiego, trenująca w Łasku w najbardziej 
profesjonalnym klubie sztuk walki w regionie 
PROYAMA, w tym roku zdobyła wszystko co 
mogła - mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Pu-
char Świata. Dzieki tym sukcesom uplasowała 
się na pierwszym miejscu w światowym rankin-
gu kobiet w formule low kick - 48 kg. Efektem 
tego było niepodważalne miejsce w polskiej ka-
drze narodowej i wielkie nadzieje na zdobycie 
tego najważniejszego tytułu mistrza świata.

Udało się! Karolina w najważniejszych wal-
kach o medale pokonała Portugalkę, Turczynkę, 
a wreszcie Rosjankę. Dała popis umiejętności 
i doświadczenia, który spotkał się z uznaniem 
trenerów kadry Polski, innych reprezentan-
tów kraju, a także zagranicznych uczestników. 
Wszystkie walki były trudne, ale najbardziej 
widowiskowy był bój z zawodniczką z Turcji, 
która dwa razy leżała na deskach po potężnych 

Karolina mistrzynią Świata
Karolina Kubiak zdobyła mistrzostwo świata w kickboxingu 
największej światowej organizacji kickboxingu World 
Association Kickboxing Organizations (WAKO).

kopnięciach na głowę. Przeciwniczki miały tak-
że ogromne wsparcie ze strony kibiców, szcze-
gólnie Turcja, która na każdych zawodach daje 
popis śpiewu i zabawy na trybunach. 

W narożniku Karolinę wspierali trenerzy 
Stanisław Kołodziejski i Dawid Kołodziejski, 
a tuż obok trenerzy kadry. Sam turniej to wi-
sienka na torcie całej pracy, jaką trzeba wyko-
nać, aby dojść do takiego poziomu. A przygoda 
Karoliny ze sportem zaczęła się 16 lat temu, 
kiedy przyszła na treningi do Stanisława Koło-
dziejskiego. Od tamtej pory trenuje nieprzerwa-
nie karate, a potem kickboxing. To lata ciężkich 
treningów, wielu wyrzeczeń i umiejętności po-
godzenia tego z nauką, studiami, a teraz pracą 
zawodową. Karolina to project manager w fir-
mie informatycznej, jest absolwentką studiów 
na kierunku awionika na Politechnice Rzeszow-
skiej. Jednocześnie prowadzi treningi w ramach 
klubu PROYAMA w Dobroniu. Niewiele osób 
byłoby w stanie tak poukładać sobie życie, by 
realizować swoją pasję i spełniać marzenia.

 Końcowa faza przygotowań do MŚ w Bu-
dapeszcie rozpoczęła się tak naprawdę już 
w maju br. Treningi 5-6 razy w tygodniu z tre-
nerem Stanisławem Kołodziejskim, fizjotera-
pia w Columna Medica i rygorystyczna dieta, 
a wszystko po to, aby doprowadzić organizm 
do szczytu formy. A po wygranej telefon i pro-
fil na facebooku rozgrzały się do czerwoności. 
Jakie plany na przyszłość?- Mamy dużą grupę 
młodych i doświadczonych zawodników, liczy-
my, że wyrosną na mistrzów świata seniorów! 

A mamy już tytuł mistrzyni świata kadetów 
z 2016 roku Angeliki Szczepańskiej i tegorocz-
ne wicemistrzostwo Europy kadetów Huberta 
Kudry - mówi szczęśliwy trener Stanisław Ko-
łodziejski.         SK

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzy-
mujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami 
jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub za-
każonej paszy, wody, czy narzędzi. ASF nie jest groźny dla ludzi, ale jest 
bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzy-
mujących świnie. Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo 
duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodo-
wane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz 
produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami 
likwidacji ognisk choroby. 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń? U świń mogą pojawić się na-
stępujące objawy: wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają 
początkowo apetyt i zachowują się normalnie, liczne padnięcia świń 
w każdym wieku, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz 
liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty lub krwisty wypływ 
z nosa, biegunka, często z domieszką krwi. 

Jak zapobiegać ASFS? 
- Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, 

w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostat-
nim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła ASF lub 
brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne. 

Ważne dla hOdOWcóW trZOdy chleWnej 
ASF, czyli afrykański pomór świń, to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie 
nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszą 
przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi. 

- Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzi-
ków, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących. 

- Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać go-
spodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospo-
darstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia i odzie-
ży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt.

- Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pocho-
dzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek obja-
wy osłabienia. 

- Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności. 
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrze-

nie choroby ASF, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia 
podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną 
– zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz.U. z 2014 r., poz. 
1539 ze zmianami). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego leka-
rza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weteryna-
rii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu 
samorządu terytorialnego, tj. burmistrza (wójta). 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łasku



 kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
1. Koncert Mikołajkowy   8  

godz. 17 
ŁDK ŁDK 

2.  Spektakl „Towarzyszki” – reż. Adam 
Łoniewski 

9 
godz. 19 

ŁDK ŁDK 

3.  Kiermasz Świąteczny 10 
godz. 12 

plac 
11 Listopada 

gmina Łask    

4. Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Wigilie Polaków - 
spotkanie z kolędą i gawędą” 
hm. Krzysztof Jakubiec oraz Zbigniew 
Piasecki 

12 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

5. Otwarcie wystawy Aleksego Nowaka 
pt. „Ikona – przestrzeń wewnętrzna” 

13 
godz. 18 

ŁDK TPZŁ, ŁDK 

6. 
 

Kino z krzyżykiem – film pt. „Węzły 
życia”  

13 
godz. 19 

ŁDK  parafia pw. NP NMP  
i św. Michała Archanioła 
w Łasku, ŁDK 

7. 
 

Koncert Bożonarodzeniowy  15 
godz. 18 

ŁDK  ŁDK 

8. Mikołajkowy Wieczór – warsztaty 
świąteczne 

18 
godz. 17 

ŁDK ŁDK 

9. Koncert Michała Kobojko - Quartet 29  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

10. Powitanie Nowego Roku 31.12.2017 r. 
- 1.01.2018 r. 

plac  
11 Listopada   

gmina Łask  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 

1. Wodnikowe zawody zerówkowe  
z okazji 10-lecia Klubu „Wodnik” 

2 CSiR – 
pływalnia kryta  

CSiR, MUKS „Wodnik”  

2. Gala Mieszanych Sztuk Walki Dzieci  
i Młodzieży 

16 PG nr 2  
w Łasku 

Łaskie Bractwo 
Thratlonu Sztuk Walki 
w Łasku 

3. Otwarte Mistrzostwa KMLiK  modeli 
halowych  

17 
godz. 10 

sala sportowa 
SP nr 1  
w Łasku  

KMLiK, ŁDK  
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w grudniu

21 listopada br. w Instytucie Architektury  
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (al. Po-
litechniki 6 w Łodzi) otwarto wystawę „Ko-
lumna – Las. Miasto – ogród.” Na ekspozycję 
składają się prace inwentaryzacyjne, rysunkowe  
i fotograficzne wykonane latem 2016 roku przez 
studentów architektury PŁ, a także zdjęcia wy-
konane w Kolumnie przez studentów Koła Na-
ukowego „Analog’ i prace dzieci z ZSO w Ko-
lumnie (efekt konkursu). Można też zobaczyć 
wystawę pt. „Kolumna na starych zdjęciach”.

(p)

KOLUMNA NA 
POLITECHNICE 
ŁÓDZKIEJ

Przypominamy o obowiązkach spoczywają-
cych na właścicielach i zarządcach nierucho-
mości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
dróg i chodników, którzy zobowiązani są do 
uprzątnięcia z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości: błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń. Zwracamy uwagę na koniecz-
ność posypywania piaskiem chodników bez-
pośrednio przylegających do nieruchomości. 
Należy pamiętać również o konieczności sys-
tematycznego  usuwania śniegu, lodu oraz na-
wisów śnieżnych i sopli lodowych z obiektów 
budowlanych w celu zapobieżenia katastrofom 
budowlanym.
          Mariusz Kubarski

ZIma - obowIąZKI 
wŁaścIcIEla 
posEsJI

Tradycyjnie już w październiku w Łaskim Domu Kultury gościmy 
seniorów z różnych części województwa łódzkiego. Przyjeżdżają 
do Łasku, aby zaprezentować na scenie efekty swojej pracy, 
skonfrontować talenty, ale także spotkać się w gronie wspólnych 
znajomych i spędzić czas na dobrej zabawie. Biesiada pod Złotym 
Liściem, czyli Amatorskie Artystyczne Spotkania Seniorów to 
konkurs, który od lat ma już swoich stałych bywalców, choć 
wciąż pojawiają się nowe zespoły - wykonawcy spragnieni 
artystycznych wyzwań, realizujący swoje twórcze pasje. 

W zmaganiach konkursowych w tym roku Łask reprezentowały aż 
cztery zespoły: chór „Echo Leśne” (Filia ŁDK w Kolumnie), Kabaret 
„Rydz” (ŁDK), Zespół Wokalny Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku oraz grupa kabaretowa „Ad Hoc” (również z ŁUTW). Jesteśmy z nich 
dumni tym bardziej, że grupy powstają i trwają dzięki inicjatywie i zaan-
gażowaniu samych członków, z potrzeby serca. 

Szczególne gratulacje należą się Kabaretowi „Rydz”, któremu jury 
przyznało bezapelacyjnie I nagrodę w kategorii zespołów teatralnych 
i kabaretowych. Zespół wykonał program pt. „Czerwony autobus”, 
a tytułową piosenkę w bardzo ciekawej autorskiej aranżacji wyśpiewał 
absolutnie brawurowo (mimo bardzo okrojonego składu). Karkołomne 
zmiany tonacji, celowe rwanie frazy i wykorzystanie prostych narzędzi 
spowodowało, że widzowie mogli odnieść wrażenie słuchania piosen-

Biesiada na złoto!

ki odtwarzanej ze starej, zdartej płyty gramofonowej. Za tak wyjątkowy 
show złoto z pewnością „Rydzowi” się należy! 

Serdecznie im gratulujemy i dziękujemy!
W tegorocznej XXIII Biesiadzie pod Złotym Liściem prezentowały 

się 22 zespoły w dwóch kategoriach konkursowych. Spośród zespołów 
wokalno-muzycznych jury wybrało „Okarynę” ze Stowarzyszenia Justy-
nowa i Janówki jako zdobywcę pierwszej nagrody; „Akord” z Sieradza 
otrzymał drugą nagrodę, a zespół „Melodia” ze Złoczewa znalazł się na 
trzecim miejscu.

Wśród teatrów i kabaretów prym wiódł wspomniany Kabaret „Rydz”, 
na trzecią nagrodę zapracował „Spóźniony zapłon” ze Skierniewic (dru-
giej nagrody jury nie przyznało).       Magdalena Kelnerowska
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Dotrzeć do każdego, zainspirować, czy po 
prostu zwyczajnie zaciekawić - taki właśnie był 
cel zainicjowania w Łasku cyklu spotkań „Lot-
ni - Nieulotni” - serii klimatycznych wieczorów, 
poświęconych znanym postaciom ziemi łaskiej. 

Już sama akcja promocyjna tego niebanalne-
go spotkania wzbudziła wiele emocji: spacer po 
Łaseczku w żółto-czerwonych strojach a’la Bor-
szewicz, rozdawanie przechodniom fragmentów 
„żółtej” poezji, cukierków, uśmiechu i słów: 
„Dobrze, że jesteś…” Piękna, słoneczna bor-
szewiczowska minikampania, zwieńczona arty-
stycznym obrazem w postaci kilkuminutowego 
filmiku w reżyserii Rafała Stasiaka, pracownika 
ŁDK. Na ekranie zaś, w żółto-czerwonych bar-
wach, pojawiły się bibliotekarki: Anna Sobczak, 
Agnieszka Świstek oraz Bogusława Osuch. 

bOrsZeWicZ W Wersji light
Tego wieczoru (26 października br.) poezja w Łasku została odczarowana! Zdjęto z niej jarzmo nudy, przewidywalności, odklejono 
etykietę nieprzyswajalności, obalono wszelkie trudności w odbiorze liryki. Spotkanie w ŁDK uświadomiło zgromadzonym, że tak 
naprawdę twórczość Jarosława Borszewicza można odbierać na wielu płaszczyznach. Na poziomie muzyki, plastyki, filmu, teatru… 
I za każdym razem ten sam tekst zabrzmi inaczej, wywoła inne emocje, przywoła odmienne konotacje, obudzi wachlarz niecodziennych 
refleksji. Mamy nadzieję, że literacki dorobek Jarosława Borszewicza zaprezentowany w atrakcyjniejszej, niesztampowej formie 
- bardziej zwizualizowanej i nowoczesnej - dotrze do większego grona odbiorców. Nawet do tych, którzy za poezją nieszczególnie 
przepadają… Bo przecież poezja to życie, tylko zapisane słowami, wyrazami uczuć. 

Warto dodać, że ten literacki wieczór obfito-
wał w profesjonalne interpretacje dorobku Bor-
szewicza. Nieopisane wrażenie na słuchaczach 
wywarły deklamacje dyrektora Łaskiego Domu 
Kultury - Adama Łoniewskiego, który zaprezen-
tował teksty z „Zezowatego duetu oraz nowych 
wierszy”. Z kolei Magdalena Kelnerowska sku-
piła się na fragmentach poezjowieści, czyli słyn-
nych „Mrokach”, publikacji, która - przypomnij-
my - została okrzyknięta najlepszą książką na 
lato w 2015 roku. Marzena Lamch-Łoniewska 
w iście artystycznym stylu, z wokalnym uczu-
ciem, zaprezentowała utwór „Kochaj”, a Nata-
lia Bierońska przypomniała muzyczną wersję 
„Jak ładnie pachniesz Łaseczkiem”, piosenki ze 
spektaklu „Łaski bez”, według scenariusza Jaro-
sława Borszewicza.

Przypomnienie sylwetki zmarłego w ubie-
głym roku pisarza, poety, dziennikarza i scena-
rzysty, nazywanego w Łasku poufale - Panem 
Słonecznikiem to nie tylko podróż po jego lite-
rackim świecie. Na wieczorze pojawiły się jesz-
cze całkiem świeże wspomnienia ludzi, którzy 
Borszewicza poznali osobiście. Dorota Kmie-
cik, polonistka z łaskiego liceum, przywołała 

niezwykłe anegdoty, podkreślając językową 
stronę wypowiedzi „słonecznego” twórcy. Ilona 
Pluszyńska, kierownik Biblioteki Pedagogicz-
nej, wspominała pana Jarka jako niecodzienne-
go czytelnika, Ewa Buss, właścicielka wydaw-
nictwa „Intrograf” (z którym Borszewicz nie-
jednokrotnie współpracował) opowiadała, m.in. 
o komplementach, którymi obsypywał ją poeta, 
a Mariola Gumpert Obst z uroczej łaskiej księ-
garni nadmieniła, że Pan Słonecznik darzył ją 
niezwykłym zaufaniem. Głos zabrała także pani 
Aleksandra Tarnowska z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, podkreślając związki literata z Ko-
lumną – leśną dzielnicą (do której poeta miał 
się w ubiegłym roku przeprowadzić), a zarazem 
miejscem, które szczerze pokochał. 

Na deser - głos zabrała siostra pisarza, Bar-
bara Borszewicz, szczerze wzruszona ciepłym 
przyjęciem i przygotowanym z rozmachem 

spotkaniem. Kropką nad „i” tego nastrojowe-
go wieczoru było wręczenie jej symbolicznych 
słoneczników oraz niezwykłego portretu brata, 
wykonanego przez malarkę - Agnieszkę Świ-
stek (Malagi).

Na wieczorze nie zabrakło łez wzruszenia… 
Słychać też było śmiech. Padły słowa: „Było zu-
pełnie inaczej!”. Czy istnieje bardziej pochlebna 
i przekonująca recenzja tego wieczoru?

Wszystkich zaintrygowanych twórczością 
Borszewicza zapraszamy na wystawę, przy-
gotowaną przez Bibliotekę Publiczną w Łasku 
(dyrektor Bożena Trocka-Dąbrowa), sfinan-
sowaną ze środków Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej. Na ekspozycji (znajdującej się 
obecnie w holu ŁDK) można zobaczyć rękopi-
sy, notatki oraz liczne przedmioty należące do 
poety, m.in. słynną czapkę, kolekcję długopisów 
czy okulary. 

Anna Sobczak



 

W 99. rocznicę odzyskania 
niepodległości


