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dopiszmy 
ciąg dalszy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy złożyć Mieszkańcom gminy Łask oraz 

Czytelnikom „Panoramy” najszczersze życzenia wszelkiej 
pomyślności. Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego 
trwale zagości we wszystkich sercach, niosąc Wiarę, 

Nadzieję i Miłość.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień 
w towarzystwie burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka gościł 
w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Wybitna aktorka pochodząca z Łasku Grażyna Błęcka-Kolska 
już za kilka miesięcy pojawi się na ekranie w najnowszym filmie 
Jana Jakuba Kolskiego „Ułaskawienie”. Obraz ten nawiązuje 
do rodzinnej historii tego znanego reżysera. Jego wujo Wacek, 
brat matki, brał udział w konspiracji AK, a po wojnie związał się 
z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim Stanisława Sojczyńskiego 
„Warszyca”. W lipcu 1946 r. konfident UB zastrzelił krewnego 
reżysera, a potem kilkakrotnie wykopywano go z grobu. 

Film opowiada wspomnianą historię i ukazuje straszny los rodziców 
konspiratora. Akcja dzieje się w latach 1946-1974. W rolach głównych 
występują Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jankowski oraz młodzi aktorzy. 
Zdjęcia do tego filmu kręcono m.in. w okolicach Łodzi, Tomaszowa Ma-
zowieckiego, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i w Czechach. Premiera 
odbędzie się prawdopodobnie jesienią br.               (er)

Fotografia ze zbiorów Muzeum 
Historii Łasku. Pracownicy PSS 

„Społem” w Łasku w pierwszych latach 
powojennych. Czy ktoś z Państwa 

rozpoznaje osoby z tej fotografii bądź zna 
miejsce wykonania? Prosimy o kontakt: 

tel. 43 677 68 79, 
e-mail: biblioteka_lask_muzeum@wp.pl

Marszałek na lotnisku

z u d z i a ł e M g r a ż yny B ł ę c k i e j - ko l s k i e j

„UŁaskawienie” 
jeszcze w tym rokU

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku   

Robert Bartosik 
wraz 

z Radnymi

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

 wraz
z Pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Łasku

Na początku wizyty złożył gratulacje dla 
Najlepszego Szeregowego Roku 2017 st. szer. 
Rafała Tomaszewskiego, gratulując mu wy-
bitnych osiągnięć i pracy charytatywnej na 
rzecz województwa. Następnie p.o. dowódcy 
ppłk Robert Gurzęda zapoznał gościa z funk-
cjonowaniem lotniska, zaprezentował jedno-
cześnie sprzęt wojskowy. Marszałek obejrzał 
także maszyny odrestaurowane przez Grupę  
„Archeo”.

(p)
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Data 1 marca symbolicznie nawiązuje do wydarzeń z 1951 roku, 
kiedy to w więzieniu mokotowskim komuniści strzałem w tył głowy 
zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”  –  ppłk. Łukasza Cieplińskiego, mjr. Adama Lazarowicza,  
por. Józefa Rzepkę, kpt. Franciszka Błażeja, por. Józefa Batorego,  
por. Karola Chmiela i mjr. Mieczysława Kawalca. Tworzyli oni ostat-
nie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 
roku dzieło AK. O powojennych bohaterach zwykło się także mówić 
„żołnierze niezłomni”. To właśnie wytrwałość, przeciwstawianie się 
ustrojowi komunistycznemu narzuconemu siłą i wierność pewnym zasa-
dom stały za ich heroizmem i poświęceniem.

W Łasku na placu 11 Listopada oddano hołd wszystkim walczą-
cym o prawdziwie wolną Polskę. Uroczystość rozpoczęła się odegra-
niem hymnu państwowego, po którym głos zebrał burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek. Przypomniał historię i tragiczne losy żołnierzy 
niezłomnych. Ich ideały, a także umiłowanie własnego kraju stanowią  

Uczczono pamięć żołnierzy niezłomnych
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiono 
po to, by oddać hołd żołnierzom, którzy po II wojnie światowej 
walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, 
stawiając opór sowietyzacji kraju i podporządkowania go 
Związkowi Radzieckiemu. 

wartości ponadczasowe oraz wzór dla kolejnych pokoleń. Następnie mo-
dlitwę w intencji bohaterów ojczyzny odmówił ks. kan. ppłk Krzysztof  
Majsterek. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na koniec 
uroczystości przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepod-
ległości.                 Michał Janiszewski
Fotoreportaż – s. 28

To już 20 lat! Od dwóch dekad wspólnie wybieramy najpopularniejszego sportowca gminy Łask. Jubileuszowy plebiscyt pod pa-
tronatem burmistrza Łasku był wyjątkową okazją do podsumowań i reminiscencji. A jest się czym chwalić i co wspominać, bowiem 
w Łasku pierwsze kroki stawiało wielu utalentowanych sportowców, z których karier i osiągnięć możemy być dumni. 
Oto wyniki zakończonego niedawno głosowania.
Dominik Gromada - piłka nożna
Piotr Polega - piłka nożna
Nikodem Nowakowski - piłka nożna
Natalia Ludwisiak - piłka siatkowa
Angelika Szczepańska - kickboxing
Magda Gołębowska - kickboxing
Hubert Kudra - kickboxing
Martyna Kmiecik - piłka siatkowa

296 głosów
142 głosów
119 głosów
116 głosów
101 głosów
100 głosów
85 głosów
42 głosów

1 m-ce
2 m-ce
3 m-ce
4 m-ce
5 m-ce
6 m-ce
7 m-ce
8 m-ce

Na dalszych pozycjach uplasowali się: Hanna Kowalewska (piłka 
siatkowa), Mikołaj Bulzacki (modelarstwo lotnicze i kosmiczne).

Uroczyste podsumowanie wyników plebiscytu oraz wręczenie oko-
licznościowych statuetek młodym sportowcom i ich trenerom odbyło się 
16 marca br. w „Galerii z Fortepianem” ŁDK. Na gości tradycyjnie cze-
kał przepyszny tort.  (fotoreportaż - s. 28)                 MJ

na jpopularnie jsi sportowc y 2017 w gMinie łask

Burmistrz Łasku, przewodniczący Rady Miej-
skiej oraz dowódca 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego serdecznie zapraszają mieszkańców 
grodu nad Grabią do udziału w uroczystości 
upamiętniającej 78. rocznicę zbrodni katyń-

skiej, która odbędzie się 13 kwietnia o godz. 
13.30 na cmentarzu parafialnym.

Oprócz przemówień okolicznościowych 
odbędzie się też m.in. apel pamięci i salwa ho-
norowa, a także złożenie kwiatów.

78. rocznica zbrodni 
katyńskiej 

Gmina Łask weźmie udział w V edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni 
Otwarte Funduszy Unijnych”. Impreza, którą śmiało możemy nazwać piknikiem 
rodzinnym, odbędzie się 13 maja br. na placu 11 Listopada w Łasku. Będzie to 
doskonała okazja, aby przedstawić lokalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, 
którzy pochwalą się osiągnięciami, a swoim przykładem zachęcą do wzięcia udziału 
w konkursach na dofinansowanie projektów. 

Piknik funduszy euroPejskich Z M A R Ł 
PRZYJACIEL ŁASKU

Magdalena Kowal - pływanie
Wiktor Kowalczyk - piłka nożna

37 głosów
35 głosów

9 m-ce
10 m-ce

Pani Mirosławie Olszewskiej
Dyrektorowi

Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Imprezę poprowadzi Jacek Kawalec, a dla 
mieszkańców przygotowywano wiele atrakcji. 
Przed nami  m.in. mecz z zawodnikami Skry 
Bełchatów oraz koncerty Püdelsów i Agnieszki 
Chylińskiej.

Szczegółowy program imprezy przedsta-
wimy w kolejnym numerze „Panoramy” ła-
skiej. Zapowiada się atrakcyjne wydarzenie.

       
MJ

20 bm. w wieku 88 lat zmarł redaktor 
Kisson-Jaszczyński, długoletni dziennikarz 
m.in.: „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”, 
autor wielu książek poświęconych 
Ziemi Łódzkiej. Był wypróbowanym 
przyjacielem Łasku, a szczególnie ludzi 
kultury.
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DOBRZE STOIMy
To fragment pisma, jakie kilka dni temu 

otrzymałem od Fundacji Rozwoju Rynku Kapi-
tałowego, na zlecenie której badanie wykonała 
agencja ratingowa INC Rating z Poznania, pod-
legająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych w Paryżu, a któ-
rej wysokie kwalifikacje zostały potwierdzo-
ne przez Europejski Nadzór Bankowy w Lon-
dynie. Należy dodać, że te 2792 jednostki  
to wszystkie polskie gminy i powiaty.

W środę, 21 lutego br., w Nad Wartą 
umieszczono artykuł ukazujący zadłużenie 
gmin, oparty na opublikowanym przez Mini-
sterstwo Finansów rankingu zadłużenia gmin 
w całej Polsce. W kraju średnia zadłużenia na 
głowę statystycznego mieszkańca gminy wyno-
si 882 zł. W gminie Łask – 332 zł. I pomyśleć, 
że 10 lat temu Łask był na 12 miejscu najbar-
dziej zadłużonych miast powiatowych w Pol-
sce. Dane do sprawdzenia na stronach MF. 

I jeszcze jedna super informacja z porta-
lu internetowego Serwis Samorządowy PAP. 
przedstawiającego ranking gmin, na terenie 
których zainwestowano w perspektywie finan-
sowej 2014-2020 najwięcej unijnych pieniędzy. 
Ranking obejmuje 2238 samorządów (90 proc. 
gmin w Polsce). W rankingu znaleźliśmy się 
na 90 miejscu w kraju. W woj. łódzkim mamy  
6 miejsce po: Łodzi – 3 miejsce, Tomaszowie 
Mazowieckim – 51 miejsce, Łowiczu – 63 miej-
sce, Brójcach – 66 miejsce i Kutnie 67 miejsce. 
Dla pełnej jasności należy dodać, że brane są 
pod uwagę wszystkie inwestowane na obszarze 
danej gminy pieniądze unijne. W czołówce są 
zatem gminy, na terenie których budowane są 
autostrady i drogi szybkiego ruchu – wiadomo 
są to kosztowne inwestycje. Wysoką pozycję 
naszej gminy osiągnięto w wyniku dofinanso-
wania projektu MPWiK – spółka gminna, kilku 

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że Łask – gmina miejsko – wiejska uzyskała bardzo 
wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. 
Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej 
przez Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami 
publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych.

projektów gminy (w tym komunikacyjny) oraz 
pieniędzy pozyskanych przez przedsiębiorców. 
Cieszy fakt, że wiele naszych firm systematycz-
nie inwestuje i dynamicznie rozwija się. 

23 lutego 2018 r. po podpisaniu prze-
ze mnie kilku umów z marszałkiem Witol-
dem Stępniem, w wyniku czego pozyskujemy  
kolejne unijne pieniądze, za pośrednictwem  
LGD, naczelna lokalnego tygodnika pyta:  
to na co dostaliście pieniądze, bo tyle było 
tych umów, że się pogubiłam. Nie przeszkadza  
to jednak owej naczelnej powtarzać bzdurne  
zarzuty jak to inne gminy pieniądze dostają, 
a Łask nie. Wówczas gmina Łask pozyskała środki  
na 8 przedsięwzięć (budowę dwóch placów  
zabaw, pięciu siłowni zewnętrznych oraz mo-
dernizację świetlicy wiejskiej w Wrzeszczewi-
cach) o wartości ok. 480 tys. zł z dofinanso-
waniem wysokości ok. 305 tys. zł. Natomiast 
pięciu przedsiębiorców otrzymało wsparcie 
w wysokości ok. 863 tys. zł. Często zapomina 
się, i dlatego trzeba to podkreślić, że inicjatorem 
powołania LGD była gmina Łask. Tym bardziej 
cieszymy się, że nasi przedsiębiorcy otrzymu-
ją wsparcie za jej pośrednictwem. I na koniec  
tego zagadnienia wypada obiektywnie zauwa-
żyć, iż pierwszą gminą, prekursorem w pozy-
skiwaniu unijnych dotacji w powiecie łaskim  
były Sędziejowice, które jeszcze z ZPRR  
– w latach 2004 – 2006 pozyskały dotację  
na budowę kanalizacji i oczyszczalni ście-
ków w Marzeninie. To kolega wójt Jerzy Ko-
tarski pierwszy przecierał te niełatwe szlaki  
w pozyskiwaniu unijnych dotacji i ich rozli-
czaniu. Dzięki temu, w rankingu „Europejski  
samorząd” za 2007 rok Sędziejowice znala-
zły się na 93 pozycji wśród wiejskich gmin. 
Wkrótce potem szlakiem tym podążyła  
gm. Łask - prawie 29 km kanalizacji i przedszkole  
w Kolumnie.

W połowie lutego br. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury w Łasku zorganizo-
wało zabawę karnawałową dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Łask. W imprezie 
wzięło udział 120 dzieci wybranych przez dyrektorów i pedagogów oraz dzieci członków 
stowarzyszenia i pracowników OSP w Łasku. W trakcie tańców, zabaw i konkursów, któ-
re prowadzili wspaniali animatorzy z Łaskiego Domu Kultury, wszystkie dzieci mogły się 
posilić przygotowanym poczęstunkiem i ostudzić rozgrzane emocje podanymi napojami. 

Z a b awa d l a 120 d Z i e c i

Rodzice oglądający zabawę byli szczęśliwi 
patrząc na swoje pociechy, radośnie szalejące 
na parkiecie sali użyczonej przez zaprzyjaźnio-
ną ze Stowarzyszeniem Ochotniczą Straż Po-
żarną w Łasku. Zorganizowanie takiej impre-
zy jest możliwe dzięki współpracy i pomocy 
gminy Łask. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje 

również wszystkim sponsorom i osobom, któ-
re włączyły się do organizacji imprezy. Dzieci 
przy wyjściu do domu otrzymały paczki ze sło-
dyczami i owocami, aby jeszcze w domu mo-
gły pamiętać o wspaniałej zabawie. 

Agata Jurowska
sekretarz klubu

WIOSNA - JEJ MNIEJ cIEKAWE STRONy
Ostatnie dni piękne, ciepłe, skowronki ra-

dośnie śpiewają. Rozpoczyna się wiosenne 
sprzątanie, usuwanie śmieci z nieruchomości. 
Niestety na niektórych obszarach naszej gmi-
ny uprzątnięte z działek śmieci lądują w pasach 
drogowych. Jest to wykroczenie. Każdy właści-
ciel nieruchomości ma obowiązek zagospoda-
rowania śmieci (np. poprzez kompostowanie) 
lub wywiezienia ich do PSZOK-a przy ul. Lu-
tomierskiej, który w naszej gminie funkcjonuje 
od początku obowiązywania nowego systemu 
gospodarki odpadami. Sprzątanie przez gminę 
prywatnych odpadów i ponoszenie kosztów jest 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 
i podlega karze. 

Jakiś czas temu syn wywiózł do 
PSZOK elektrośmieci. Pracownik poprosił 
o dowód osobisty i wyjaśnił - muszę spraw-
dzić, czy mieszka pan w naszej gminie. Kilka 
dni temu przywieziono bowiem cały samochód 
starych mebli i innych śmieci. Okazało się, że 
„dostawcą” jest mieszkaniec nieodległej gminy. 
Oczywiście odmówiono przyjęcia „przesyłki”. 
Po pół godzinie „dostawca” wrócił z dowo-
dem osobistym osoby mieszkającej w gminie 
Łask. I to jest, proszę Państwa, głupota i oszu-
stwo. Głupota, bo ta osoba będzie narzekać,  
że śmieci drogo kosztują, ale sama przyczynia się  
do zwiększenia kosztów, nic bowiem nie jest  
za darmo. I to mieszkańcy naszej gminy płacą 
za mieszkańców gmin, w których pomimo obo-
wiązywania niemal od 5 lat nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi i obo-
wiązku utworzenia przez każdą gminę punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  
takich punktów nie stworzono. A ponieważ opi-
sany przypadek to oszustwo, pracownik zosta-
nie zobowiązany do wzywania w takich przy-
padkach policji. Jestem przekonany, że Państwo  
to rozumieją.

I jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt 
który uświadomił mi podczas omawiania spra-
wy kolega radca prawny. Skoro w wielu gmi-
nach nie ma punktów zbiórki, a nie wszyscy 
chcą czekać na zbiórkę odpadów wielkogaba-
rytowych, śmieci te lądują w lasach, na łąkach, 
a nawet w rzece. 

Piszę, słucham relacji i gigantyczna radość. 
W Lillehammer nasz mistrz Kamil Stoch zde-
klasował rywali. I znów Mazurek Dąbrowskie-
go. Sprawozdawcom brakuje słów uznania. 
Drugi Dawid Kubacki. Rewelacja, ale zapo-
wiadało się jeszcze lepiej. Po pierwszej kolejce  
3 pierwsze miejsca zajmowali Polacy.
13 marca 2018 r.    
  Gabriel Szkudlarek
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Ślubuję służyć wiernie umysłem, sercem i osobą swoją
Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej Polskiej
Być gotowym na każde jej wezwanie i Braci moich będących w potrzebie.
Ślubuję pielęgnować tradycje i idee Bractwa Kurkowego.

ŁBSK iStnieje od 1996 roKu

wrośli w pejzaż łasku

Tak brzmi fragment ślubowania kandy-
data na członka Łaskiego Bractwa Strzelców 
Kurkowych, które wiosną ubiegłego roku na 
walnym zebraniu wybrało nowe władze, któ-
re działają w składzie: prezes – Marian Janas, 
wiceprezes – Krzysztof Kubiak, sekretarz Piotr 
Wojtczyk, skarbnik – Zbigniew Łopata i czło-
nek zarządu – Tomasz Szyszka, W komisji re-
wizyjnej działają: Bogdan Lisiecki (przewod-
niczący), Zbigniew Kowalski (zastępca) i Je-
rzy Merdek (sekretarz).

Jak łaskowianie wiedzą doskonale, wszak 
Bractwo istnieje od 1996 roku, strojem orga-
nizacyjnym jest kontusz. Bractwo ma pie-
częć oraz znak projektu znanego plasty-
ka Bogdana Topora. W każdym roku bracia  
organizują 3 uroczyste strzelania: Królewskie  
(ok. 3 maja), Mieszczańskie (dzień po uroczy-
stości Jarmarku Łaskiego) i Jesienne. Introni-
zacje Rad Królewskich dokonywane są pod-
czas Jarmarków Łaskich.

Jakie są cele działania Bractwa? Wzmac-
nia ono świadomość poczucia obowiązków 
obywatelskich, patriotycznych i państwowych 
względem RP, kontynuuje tradycyjne strzelania 
obywatelskie w celu pielęgnowania gotowości 
bojowej do obrony kraju, pielęgnuje tradycje 
i obyczaje bractw kurkowych, upowszechnia 
i rozwija historyczne oraz patriotyczne posta-
wy wśród społeczeństwa i członków. 

25 października 1996 roku w Cechu Rze-
miosł im. Jana Łaskiego przy ul. Kościuszki 22 
odbyło się zebranie założycielskie Bractwa. 
Wybrano wówczas hetmana i władze. Wtedy 
też ustalono, że strojem reprezentacyjnym bę-
dzie tradycyjny staropolski kontusz. 

Zbliża się ćwierćwiecze działalności Brac-
twa, które wrosło w pejzaż Łasku i trudno dziś 
wyobrazić sobie uroczystość patriotyczną czy 
kościelną bez udziału delegacji Bractwa, a czę-
sto także armaty wiwatówki podkreślającej 
charakter wydarzenia strzałem armatnim.

- Dziś pewnym ograniczeniem w działal-
ności Bractwa jest brak strzelnicy – mówi pre-
zes Marian Janas – ale jesteśmy optymistami, 
bowiem Nadleśnictwo Kolumna z Adamam 
Pewniakiem na czele obiecuje urządzić tego 
typu obiekt w miejscu istniejącej strzelnicy 
w Ostrowie. Jeśli tak się stanie, będziemy mo-
gli korzystać z życzliwości leśników i organi-
zować strzelania na tym obiekcie. W maju pla-
nujemy Strzelanie Królewskie.

Obecnie w szeregach Bractwa znajduje 
się 12 braci. Łaskie Bractwo wchodzi w skład 
okręgu centralnego (m.in. Łódź, Sieradz, Kiel-
ce, Kalisz). Współtwórcą Bractwa jest Jerzy 
Witaszczyk, ceniony łaski pedagog i społecz-
nik, autor ważnych opracowań książkowych, 
od wielu lat chory (na zdjęciu podczas wizy-
ty Braci). Mimo choroby interesuje się Brac-
twem, a i bracia nie zostawili go w potrzebie, 
pomagając rozwiązywać różne problemy ży-
ciowe, choćby związane z ogrzewaniem domu. 
Małżonka pana Jerzego za naszym pośrednic-
twem dziękuje braciom właśnie za wspomnia-
ną życzliwość i pomoc, co z satysfakcją czy-
nimy. A panu Jerzemu życzymy powrotu do 
zdrowia, bo choć ze zrozumiałych powodów 
nie widzimy go teraz w kontuszu, trudno sobie 
wyobrazić Łaskie Bractwo bez jego postaci.

(PO)

SESJA RAD - 21 bm. odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej w Łasku poświę-
cona m.in. zmianom w budżecie i podziałowi 
gminy na obwody głosowania. Najbliższa sesja 
- w drugiej połowie kwietnia br.

Najbliższa sesja Rady Powiatu, poświęco-
na m.in zmianom w budżecie i bezpieczeństwu 
mieszkańców, zaplanowana jest na 29 marca 
br. (godz. 13).

ŁASKOWIANIN Krzysztof J. Szmidt 
odebrał z rąk prezydenta RP nominację na pro-
fesora nauk społecznych. Pan Profesor pracuje 
na stanowisku kierownika Zakładu Pedagogiki 
Twórczości w Katedrze Edukacji Artystycznej 
i Pedagogiki Twórczości UŁ. Jest autorem wie-
lu książek i artykułów z zakresu pedagogiki 
twórczości i treningu kreatywności.

MŁODA łaskowianka Joanna Wójtowicz 
zajęła I miejsce w Wojewódzkim Seminarium 
Astronomicznym zorganizowanym przez łódzkie 
Planetarium i Obserwatorium im. Arego Stren-
felda. Tak wysoka ocena przypadła za referat  
pt. „Wyznaczenie odległości do Księżyca”.

KAROLINA KUBIAK obroniła mistrzo-
stwo Polski w kickboxingu w kat. seniorów do 
50 kg, podczas zawodów w Kartuzach, w których 
startowało 340 zawodników z ponad 70 klubów 
z całego kraju. Karolina ma też tytuł mistrzyni 
świata zdobyty w końcu ubiegłego roku. 

PALIWO na stacjach w regionie zapewne 
niedługo zdrożeje, bo rząd zamierza wprowa-
dzić podatek smogowy. Na razie ceny benzyny 
utrzymują się prawie na takim samym pozio-
mie jak przed rokiem.

AURA w marcu jest kapryśna – początek 
miesiąca był mroźny z temperaturami docho-
dzącymi nawet do 18 st. C nocą, w drugiej 
dekadzie przyszło ocieplenie z temperaturami 
dodatnimi.

WIOSENNE porządki - Stowarzyszenie 
Zielona Kolumna planuje kolejne akcje sprzą-
tania: teren przy małym stawie (ul. Brzeźna) - 
7.04.2018 r., Grabia na odcinku stara Kolum-
na - Barycz - 21.04.2018 r. Terminy mogą ulec 
zmianie ze względu na niesprzyjającą aurę, 
informacje na stronie internetowej stowarzy-
szenia.

17 NOWycH LATARNI – w Woli Łaskiej 
(„przedłużenie” ul. Chabrowej) powstanie oświe-
tlenie uliczne. Wartość inwestycji to 99.075,27 zł, 
a wykonawcą jest firma PHU „EMMA” Mieczy-
sław Muszyński z siedzibą w Teodorach.

SZKOLENIA – Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Zelów organizuje szkolenia o ochronie da-
nych osobowych. Terminy szkoleń: 10 lub 
24 kwietnia 2018 r. Kontakt: Anna Lodczyk,  
tel. 665 945 800, (44) 634 10 06 wew. 511,  
e-mail: a.lodczyk@frgz.pl

ŁASKIE BOcIANy - 20 marca uruchomio-
no kamerę przy gnieździe na nieczynnym komi-
nie miejskiej oczyszczalni ścieków. Internauci  
z niecierpliwością wypatrują powrotu Mag-
dy i Wojtka - sławnej pary boćków z Łasku.  
Ptasie perypetie można podglądać na stronie: 
www.bociany.lask.pl
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„Wielkanoc – to było kiedyś święto” – 
wspominał pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, 
wzdychając do niezapomnianego zapachu po-
traw, pieczonych ciast, cukrowych baranków. 
Bo też po wielkim poście ludzie zasiadali przy 
wielkich stołach i  zaczynała się uczta, a wła-
ściwie obżarstwo. W dawnych dworach owe 
stoły uginały się od jadła, dbano też, by nawią-
zywano do tradycji. Stąd na stołach nie brako-
wało też baranka, niekiedy naturalnej wielko-
ści. Jak go się sporządzało? Niemal w każdym 
domu była specjalna metalowa forma, w któ-
rej wypiekano baranka, a jeśli któraś gospo-
dyni nie miała takiego urządzenia – pożyczała  
je od sąsiadki. 

Czym objadali się nasi przodkowie? Wspa-
niałym mięsiwem, często dziczyzną i ptac-
twem. Cudownie pachniały wędzone kiełbasy 
i szynki, kusiły kolorowe mazurki i potężne 
wypieczone baby, pełne misy malowanych 
jaj. „Stało cztery przeogromnych dzików,  
to jest, ile części roku, każdy dzik miał w sobie 
wieprzowinę, alias szynki, kiełbasy, prosiątka. 
Kuchmistrz najcudowniejszą pokazał sztukę 
w upieczeniu całkowitym tych odyńców. Sta-
ło tandem dwanaście jeleni, także całkowicie 
upieczonych, ze złocistymi rogami, ale do ad-
mirowania, nadziane były rozmaitą zwierzyną 
alias zającami, pardwami. Te jelenie wyrażały 
dwanaście miesięcy. Naokoło były ciasta sąż-
niste, tyle, ile tygodni w roku, to jest pięćdzie-
siąt dwa, całe cudne placki, mazury, żmudzkie 
pierogi, a wszystko wysadzone bakalią. Za tym 
było 365 bab, to jest tyle, ile dni w roku. Każ-
de było adornowane inskrypcjami, floresami, 

t O  b y ŁO  k i e d y Ś  Ś w i Ę t O !

Dyngusowe szaleństwa widziane oczami Zofii Stryjeńskiej

Wielkanoc jest od wieków najważniejszym świętem w chrześcijańskim roku liturgicznym. Poświęcono je 
zmartwychwstaniu chrystusa. Nieliczni wiedzą, że termin obchodzenia tego święta ustalono w 325 r. na soborze 
nicejskim na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli między 22 marca a 25 kwietnia.  
To ważne święto poprzedza  40-dniowy post, którego ostatni tydzień zwany jest Wielkim Tygodniem.

że niejeden czytał, a nie jadł. Co zaś do biben-
dy: były cztery puchary, exemplum czterech 
pór roku, napełnione winem jeszcze od króla 
Stefana. Tandem 12 konewek srebrnym winem 
po królu Zygmuncie, te konewki exemplum  
12 miesięcy. Tandem 52 baryłek także srebr-
nych in gratiam 52 tygodni i było w nich wino 
cypryjskie, hiszpańskie i włoskie. Dalej zaś 
365 gąsiorów, ile dni w roku. A dla czeladzi 
dworskiej 8700 kwart miodu robionego w Bre-
zie, to jest ile godzin w roku”. Ten przydługi 
opis pochodzi z czasów króla Władysława IV 
panującego w latach 1632-1648, a dotyczy 
świąt na magnackim dworze księcia Sapiehy 
w Debreczynie.

Były jednak i smutne święta, choćby 
w obozach koncentracyjnych podczas ostatniej 
wojny, w lesie u partyzantów. Gorzki smak sa-
motności daleko od ojczyzny i rodziny przy-
bliża też nasz znakomity poeta Juliusz Słowac-
ki pisząc w liście do 
matki w maju 1832 
roku, opisując pierw-
szy dzień Wielkano-
cy u księżnej Czar-
toryskiej w Paryżu: 
„nasze baby, o baby 
– bo tutejszym bisz-
koptowym ciastom 
tego nazwiska dać 
nie mogę”. Słowac-
ki ubolewa, że w sa-
lonie nie było „tego 
zapachu, który jest 
właściwy naszemu 

Święconemu, a który ja tak lubię – ten niepo-
jęty zapach, nieopisany, niepojęty – rzekłbyś,  
że zapach święconej wody, pomieszany z ema-
nacją bab, barwniku, jajek, baranków – zapach, 
który mnie ściga jak sen dziecinnych lat”. 

Te baby, o których wspomina Słowacki, 
były czymś niesamowitym także w XX wieku. 
W domu Iwaszkiewicza, jak wspomina jego 
córka Maria, już samo pieczenie było swoistym 
misterium. „Baby mojej babuni były równe  
od góry do dołu i ogromne. Pieczenie bab było 
śmiertelnie poważną uroczystością. Jeśli się 
komuś nie udały – to czas mierzono od tego 
epokowego miesiąca. (…) Gdy baby wyrastały, 
chodziło się po domu na palcach i broń Boże 
nie trzaskało drzwiami”.

Wiele cukierniczego kunsztu wymaga-
ło też przygotowywanie mazurków. Robiono  
ich dużo, zwykle starczało tych wypieków  
aż do Zielonych Świątek.

 Mniej kłopotów było z malowaniem ja-
jek. Na wsi nie brakowało kur, więc barwiono  
je w cebulowych skorupkach zanurzone w po-
tężnych garnkach. Wodę pozostałą po gotowa-
niu jaj traktowano jak lekarstwo przemywając 
nią oczy i rany. Wierzono również, że i skorup-
ki mają magiczną moc zapewnienia plonów, 
dlatego je wyrzucano na pole. Jajka kładziono 
również pod próg obory, bowiem wierzono,  
że zapewnią one zdrowie zwierzynie. 

Jajka były głównym świątecznym raryta-
sem, symbolem świąt. Częstował nimi gospo-
darz domu, składając jednocześnie domowni-
kom najlepsze życzenia.

Przed wiekami zdobienie jaj było proste, 
dopiero później stały się artystycznymi cudeń-
kami i zyskały konkurencję w postaci jaj wy-
konywanych z czekolady, cukru i marcepanu. 

I jeszcze słowo o śmigusie-dyngusie. 
Zwyczaj ten znany był już w średniowieczu.  
Początkowo łączono go z obmywaniem i po-
zbywaniem się grzechów, później stał się świet-
ną zabawą, szczególnie dzieci i młodzieży. 
Na wsi dziewczęta traktowały śmigus jako 
swoisty „barometr” powodzenia. Jeśli któraś 
z dziewcząt nie została oblana, świadczyło  
to o niej bardzo źle.

(Saw.)
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Na konkurs wpłynęło osiem ofert i wszystkie będą dotowane. Zarząd na 
podstawie ocen przygotowanych przez komisję konkursową rozdzielił środki 
proporcjonalnie do punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów.

W 2018 roku udzielimy wsparcia finansowego następującym inicjaty-
wom sportowym: 

Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Odrywamy dziecia-
ki od komputerów” 

II Bieg Leśny Teodory – bieg rodzinny 
Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Łaskiego 
VII Ogólnopolski Turniej koszykówki Dziewcząt Multibasketmania 2018 
Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych: Igrzyska  

Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada 

Przygotowanie, organizacja i udział w zawodach modelarskich  
o zasięgu ponadpowiatowym

Regularne zajęcia siatkarskie dla dzieci, młodzieży i seniorów
Organizacja XI Mitingu Pływackiego.
Jestem przekonana, że dofinansowanie tych zadań walnie przyczy-

ni się do rozwoju sportu na terenie powiatu łaskiego. O wszystkich dzia-
łaniach związanych z realizacją zadań dofinansowanych przez Zarząd  
Powiatu Łaskiego będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej 
www.lask.com.pl                    

Teresa Wesołowska 
starosta łaski

P o w I A t  Ł A S K I 
w s P i e r a  s P o r t
Zarząd Powiatu Łaskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie  
w 2018 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji 
przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, 
kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.

Można już zapisywać się do udziału w XIII Wojewódzkim 
Biegu Pamięci św. Jana Pawła II, który zostanie 
rozegrany w niedzielę, 29 kwietnia br. w Łasku.

Powiat łaski corocznie we współpracy z władzami samorządowymi 
gmin z powiatu łaskiego, proboszczem parafii NP NMP w Łasku oraz 
środowiskiem sportowym organizuje Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana 
Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Trwają zapisy 
do udziału w zawodach.

Zgłoszenia zbiorcze do kategorii szkolno-integracyjnych przyjmo-
wane są do 26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku, pokój 
nr 7, oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja2@lask.com.pl.

Zgłoszenie do kategorii OPEN i marszu nordic walking będą pro-
wadzone w systemie internetowym do 26 kwietnia br. pod adresem  
www. rajsportactive.pl/zapisy

W tym roku trasa biegu głównego będzie posiadała atest Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki. Ponadto impreza została włączona do pre-
stiżowego cyklu biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 
i zostanie dofinansowana z budżetu samorządu województwa.

Już w ubiegłym roku powiat łaski przymierzał się do tego cyklu.  

XIII BIeg PaPIeskI: 
TRWAJĄ zApisy! 

Trasę wydłużono wówczas do 5 kilometrów, wprowadzono elektronicz-
ny pomiar czasu i zapisy on-line do biegu głównego. Miała być to próba 
generalna przed złożeniem wniosku o dołączenie i dofinansowanie za-
wodów w ramach cyklu.

Partnerem technicznym imprezy i współorganizatorem biegu głów-
nego oraz marszu nordic walking jest grupa Rajsport Active Team  
z Sieradza.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w biegu i prosimy o zapoznanie się z regulaminem zawodów.         (Dc)

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Marek Aulak
oraz
Rada Powiatu Łaskiego

Starosta 
Łaski

Teresa Wesołowska
oraz

Zarząd Powiatu Łaskiego

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych rodzinnych spotkań i zadumy,

pogody ducha i radości płynącej  
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych 

mieszkańcom Powiatu Łaskiego 
składają

8 marca br. starosta łaski Teresa Wesołowska 
uczestniczyła w spotkaniu z ukraińską delegacją 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 

Tematem spotkania było „Zarzadzanie edukacją na poziomie lokal-
nym”. Wizyta miała na celu zapoznanie delegacji ukraińskiej z polskim 
systemem zarzadzania oświatą na poziomie lokalnym oraz wymianę  
doświadczeń i spostrzeżeń o funkcjonowaniu systemu edukacji w obu 
krajach. 

Starosta T. Wesołowska przedstawiła sposób zarządzania oświatą  
na poziomie szkół powiatowych oraz przybliżyła historię kształtowania 
się powiatu łaskiego. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor SOSZW 
w Łasku Krzysztof Ziętala oraz pracownicy szkoły.

D. Mataśka 

Wizyta delegacji 
z uKrainy
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b U d ż E t  n A  2 0 1 8  R o K
        Kiedy śmieje się dziecko, 
               śmieje się cały świat  

                                                             (Janusz Korczak)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku poszukuje wśród 
mieszkańców powiatu łaskiego kandydatów do pełnienia funkcji nieza-
wodowych i zawodowych rodzin zastępczych dla dzieci, którymi z róż-
nych powodów nie mogą opiekować się rodzice biologiczni. Dzieci, któ-
re znalazły się właśnie w takiej sytuacji potrzebują szczególnej opieki 
i pomocy ze strony dorosłych. Apel kierujemy do osób, którym nie jest 
obojętny los dzieci, pozbawionych rodzinnego ciepła i bezpiecznego 
domu, czyli fundamentalnych potrzeb każdego człowieka, szczególnie 
młodych i bezbronnych osób. 

ZoStAŃ RodZICEM ZAStĘPCZYM
Rodzina zastępcza ma za zadanie stworzyć dzieciom dom, w którym 

otoczy je bezwarunkową opieką i zapewni właściwe wychowanie w po-
czuciu miłości, godności i bezpieczeństwa, umożliwiając im szczęśliwe 
dzieciństwo, którego w wielu przypadkach wcześniej nie zaznały.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku serdecznie zaprasza 
wszystkie osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą do siedziby 
Centrum przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku, od poniedziałku do piątku w na-
stępujących godzinach: poniedziałek: 8-16, wtorek – piątek: 7.30-15.30.

Wszelkie szczegółowe informacje można również uzyskać pod nu-
merem telefonu 43 675 37 49 oraz na stronie internetowej www.lask.
naszepcpr.pl

Bądź szansą dla dzieci i przywróć im nadzieję. 
Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

ODDZIAŁ WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ 
Po remoncie, od 1 lutego br. wznowił działalność oddział gineko-

logiczno-położniczy łaskiego szpitala. Ordynatorem oddziału został  
dr n. med. Marek Wyduba, ponadto opiekę lekarską nad pacjentka-
mi zajmują się nowo zatrudnieni lekarze dr n. med. Zofia Jaksa-Klimas  
i dr Wojciech Olczak oraz pielęgniarki i położne. Od lutego w łaskiej pla-
cówce urodziło się ośmioro noworodków. Lekarze są przychylnie nasta-
wieni do swoich pacjentek i zachęcają do korzystania z usług oddziału  
i poradni. 

VII POWIATOWE TARGI EDUKAcyJNE W ŁASKU 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia VII Powiatowych Tar-

gów Edukacyjnych, które odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 28 (Ekonomik), 12 kwietnia  
2018 r. (czwartek). Na targach zaprezentują swoją ofertę edukacyjną 

F L E S Z  I N F O R M A C Y J N Y
szkoły ponadgimnazjalne z powiatu łaskiego. Nie zabraknie również in-
nych wystawców. Podczas targów odbędzie się III Powiatowy Przegląd 
Polonezów Studniówkowych o Puchar Starosty Łaskiego, o który kon-
kurować będą szkoły ponadgimnazjalne. Zapraszamy wszystkich gimna-
zjalistów oraz rodziców do odwiedzenia targów i zapoznania się z przy-
gotowanymi propozycjami edukacyjnymi. Wstęp na targi jest bezpłatny.

ŁASKI POWIATOWy DZIEŃ ONKOLOGIcZNy 
Już 27 kwietnia 2018 r. (piątek) w godz. 15-19 w Łaskim Klubie 

Garnizonowym odbędzie się po raz kolejny Łaski Powiatowy Dzień On-
kologiczny. Tego dnia mieszkańcy powiatu mogli będą skorzystać z bez-
płatnych porad, konsultacji i badań lekarskich. Więcej informacji już 
wkrótce na stronie www.lask.com.pl

 Serdecznie zapraszamy!

M. Mysur

14 marca br. starosta łaski Teresa Wesołowska spotkała się z laureatami plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” na „człowieka Roku Powiatu Łaskiego 2017”.

s P ot k a n i e  z  L au r e ata m i 
P L E b I S C Y t U  „ C Z Ło w I E K  R o K U 
P o w I At U  Ł A S K I E g o  2 0 1 7 ” 

Tytuł „Człowieka Roku” w kategorii „Kul-
tura” zdobyła Beata Magdziak - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, 
w kategorii „Działalność społeczna i charyta-
tywna” - Przemysław Frąc - lider zespołu Hi-
cior. W kategorii „Samorządność i Społeczność 
Lokalna” wyróżniona została Halina Wawrzy-
niak-Licha - prezes Stowarzyszenia Nasza Ko-
lumna i dyrektor ZSO w Kolumnie, natomiast 
w kategorii „Biznes” zdobywcą wyróżnienia 
został Jerzy Skorek - prezes Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej.

Starosta Teresa Wesołowska przekazała 
wyróżnionym okolicznościowe listy gratula-
cyjne oraz upominki. Podkreśliła przy tym, 
uznanie dla codziennej pracy laureatów:

– Wyrażam ogromny podziw za Państwa 
osiągniecia oraz zaangażowanie w pomoc  
innym ludziom. Dziękuję, że codziennie po-

święcacie się dla dobra naszej lokalnej „małej  
ojczyzny”. Jestem pewna, że nadal będą Pań-

stwo tak aktywnie i skutecznie integrować ludzi 
wokół spraw ważnych.       D. Mataśka 
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Uroczyste wręczenie umów, które odbyło się w dniu 23 lutego 2018 r. 
w Hotelu  Kolumna Park, otworzyli Anna Doliwa - prezes Zarządu LGD 
„Dolina rzeki Grabi” i Bronisław Węglewski - przewodniczący Rady 
LGD (wójt gminy Buczek).

Jubileusz to również doskonały moment na podsumowanie, tego 
co udało się dokonać, na przestrzeni 10 lat. Prezentację w tym zakre-
sie przedstawiła Anna Doliwa, zauważając, że dzięki dobrej współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i lokalnymi sa-
morządami (gminami członkowskimi LGD) udało się zrealizować wiele 
cennych projektów i inicjatyw! 

W okresie programowania 2007-2013 LGD ogłosiła 8 naborów wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Małe projekty”, „Odnowa 
i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnico-
wanie w kierunku działalności nierolniczej”. Były one skierowane nie tylko 
do przedsiębiorców czy rolników, ale również do samorządów, organizacji 
pozarządowych i instytucji kultury. W ramach przeprowadzonych nabo-
rów do LGD wpłynęły 223 wnioski o przyznanie pomocy. Łączna wnio-
skowana przez beneficjentów kwota pomocy wyniosła 18 326 199,52 zł.  
(limit posiadanych środków to: 9 549 120,00 zł). 

W obecnym okresie programowania 2014-2020 uruchomiona  
w 5 naborach kwota to 9 215 000 zł. Do biura LGD wpłynęło 85 wnio-
sków. Rada przyznała dofinansowanie dla 50 operacji. Kolejne nabory 
na rozwój działalności (pula środków: 350 000 zł) i granty (285 000 zł) 
już w kwietniu. 

Reasumując, na przestrzeni 10 lat LGD „Dolina rzeki Grabi” wsparła 
kwotą ponad 18 000 000 zł, działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczo-
ści oraz poprawy infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, 
na obszarze 9 gmin członkowskich, przyczyniając się do aktywizacji ob-
szarów wiejskich. 

Po krótkiej prezentacji i gratulacjach, które przekazali na ręce pre-
zesa LGD – Anny Doliwy i przewodniczącego Rady – Bronisława Wę-
glewskiego, Witold Stępień - marszałek województwa łódzkiego, Teresa 
Wesołowska - starosta łaski oraz burmistrzowie i wójtowie gmin człon-
kowskich LGD, przyszedł czas na najważniejszy punkt programu – wrę-
czenie umów beneficjentom. 

Z gminy Buczek dofinansowanie otrzymało aż 6 beneficjentów. 
Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (100 000 zł):
Moder Witold - Hermetyzacja urządzeń elektrycznych
Jakóbczak Oliwia - Organizacja, konsulting i usługi logistyczne 

w zakresie podnoszenia jakości imprez okolicznościowych

10 lat LGD „Dolina rzeki Grabi”

miLion na inwestycje 
w gMInIE

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” ma już dziesięć 
lat. Ten wyjątkowy jubileusz został połączony z podpisaniem 
przez jej beneficjentów 41 umów na dotacje w ramach inicjatywy 
LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 dla naborów ogłoszonych w lipcu 2017 r. 
Łączna uruchomiona kwota to 9 215 000,00 złotych. 

Borek Patryk - Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej 
na świadczeniu usług minikoparką

Malinowska Dorota - Uruchomienie działalności gospodarczej w za-
kresie holowania uszkodzonych pojazdów mechanicznych

Badziak Łukasz - Uruchomienie działalności gospodarczej w zakre-
sie odnowy pojazdów samochodowych „ŁDB Auto SPA”.

Rozwój działalności gospodarczej (300 000 zł): 
Taborowski Błażej - Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji 

opakowań oraz samochodu ciężarowego w celu rozwoju firmy poprzez  
wytworzenie innowacyjnych produktów. 

My - jako gmina również otrzymaliśmy wsparcie na „Rozbudowę 
i przebudowę budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną  
infrastrukturą” w wysokości - 251 549,00 zł. 

Łączna wartość podpisanych umów o przyznanie pomocy dla bene-
ficjentów z gminy Buczek to 1051549,00 zł. Umowy wręczył marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień, wraz z członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Łódzkiego  Jolantą Zięba-Gzik, przewodniczącym Sejmiku 
Wojewódzkiego Łódzkiego - Markiem Mazurem, zastępcą dyrektora De-
partamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Włodzimierzem 
Wojtaszkiem i wójtem gminy Buczek – Bronisławem Węglewskim.  

Wszystkim beneficjentom składam serdeczne gratulacje i życzę  
powodzenia w realizacji założonych biznesplanów. 

Bronisław Węglewski
wójt gminy

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski
wraz z pracownikami 

Urzędu

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim mieszkańcom gminy Buczek

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, wzajemnej życzliwości. 

Niech te Święta będą pełne miłości, wiary oraz 
radosnych spotkań z najbliższymi.

 Niech ten szczególny czas będzie dla Was 
wszystkich okresem wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący Rady 
Gminy Buczek        

Andrzej Zieliński
wraz z radnymi
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W dniu 28.02.2018 r. podpisana została 
umowa na wykonanie przebudowy drogi dojaz-
dowej wewnętrznej w Buczku ul. Wschodnia  
i ul. Spokojna. Za kwotę 282569,92 zł prze-
budowany zostanie odcinek drogi o długości 
470 m. Zadanie obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni, regulację studni kanaliza-
cyjnych. Przebudowa drogi zostanie wykonana 
do końca lipca 2018 r.

Gmina Buczek złożyła do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek o dofinansowanie konser-
wacji drogi wewnętrznej w Woli Bachorskiej 
na kwotę 150 tys. zł, w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Gmina Buczek ogłosiła przetarg na bu-
dowę targowiska wraz z  budynkami handlo-
wymi. Teren na działce po dawnym budynku 

 inwestyc je w gMinie
Trwa przebudowa drogi gminnej Malenia – Sowińce – Grzeszyn. Zadanie to dofinasowane zostało ze środków 
PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 612 992,00 zł. całkowity koszt inwestycji wynosi 2 182 311,84 zł.  
Na okres przebudowy przepustów został czasowo zamknięty odcinek drogi między Sowińcami a Grzeszynem. 
Wykonawca wprowadził nową regulację ruchu, wytyczone zostały objazdy. Prosimy o przestrzeganie 
wprowadzonego oznakowania i przepraszamy za czasowe utrudnienia komunikacyjne. Planowany termin 
zakończenia inwestycji został ustalony na 31 maja 2018 r.

parafialnym zostanie zabudowany budynka-
mi handlowymi i wiatą. Na środku placu po-
wstanie obiekt małej architektury – tężnia so-
lankowa w kształcie truskawki, całość terenu 
targowiska zostanie wyłożona kostką granito-
wą. Marszałek województwa łódzkiego Witold 
Stępień 20 lutego br. odwiedził gminę Buczek 
w celu podpisania umowy na dofinansowanie 
w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwo-
cie 666 609,00 zł.

Gmina Buczek 23 lutego br. podpisała 
umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach 
PROW na lata 2014 – 2020 na dofinansowa-
nie zadania: rozbudowy i przebudowy budyn-
ku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą na kwotę ponad 250 tys. zł. 
W ramach zadania zostanie odnowiony budy-

W ramach seminarium zorganizowano wykłady, warsztaty, a także 
zwiedzanie Warszawy. Główną ideą spotkania była promocja żywno-
ści poprzez coraz lepszą jakość i wiedzę w handlu, gastronomii, kuch-
ni, oczekiwania konsumentów wobec produktów mięsnych, czy wartość 
odżywcza i prozdrowotna mięsa czerwonego i jego znaczenie w diecie 
człowieka. Przygotowany został bardzo bogaty program.

W pierwszym dniu seminarium oprócz wykładów członkinie Stowa-
rzyszenia zwiedzały Warszawę, a następnie uczestniczyły w spotkaniu 
integracyjnym. Odbył się pokaz i degustacja produktów z udziałem mię-

pouczająca proMocja żywności
W centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym KZRS „ScH” 
w Warszawie odbyło się seminarium „Jakość i wiedza 
w promocji żywności”. Wśród uczestników seminarium była 
również delegacja członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
z  Bachorzyna, dzięki ponownemu zaproszeniu przez Gminną 
Spółdzielnię „ScH” w Szadku. 

sa wołowego i wieprzowego produkowanych w GS „SCH” w Szadku. 
W kolejnych dniach odbywały się także zajęcia warsztatowe. Przed roz-
poczęciem warsztatów odbyła się prezentacja multimedialna na temat 
walorów smakowych mięsa wieprzowego i wołowego, przygotowana 
przez wykładowcę – technologa żywności. Następnie przeprowadzono 
zajęcia warsztatowe pt. „Wieprzowina i wołowina w handlu, gastronomi 
i kuchni”. 

Podczas trwania warsztatów odbył się pokaz przyrządzania potraw 
z mięsa wołowego i wieprzowego, nastąpiła wymiana doświadczeń oraz 
dyskusja dotycząca przede wszystkim produktów regionalnych i lokal-
nych wzbogacających i różnicujących ofertę handlową. Mięso wieprzo-
we i wołowe było prezentowane w różnych odsłonach.

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna, 
dzięki uczestniczeniu w  wyżej wspomnianym Seminarium wzbogaciły 
swoją wiedzę na temat mięsa wołowego i wieprzowego.                 J.R.

Urząd Gminy w Buczku przypomina o zbliżającym się terminie 
(do 15 kwietnia 2018 r.) opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za I kwartał 2018 r.

Właściciele nieruchomości w gminie Buczek mają obowiązek uisz-
czać w/w opłatę raz na kwartał w łącznej wysokości za następujące mie-
siące w terminach: 

1) za miesiące styczeń, luty, marzec – do 15 kwietnia danego roku 
2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do 15 lipca danego roku 
3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 października danego 

roku 
4) za miesiące październik, listopad, grudzień – do 31 grudnia da-

nego roku.
Jednocześnie informujemy, że wysokość opłaty za odbiór śmieci za 

I kwartał 2018 r. pozostaje bez zmiany, wynosi 5 zł za śmieci segrego-
wane od osoby na miesiąc i 10 zł za śmieci niesegregowane od osoby 

Opłata za Odpady kOmunalne
na miesiąc. W przypadku nieruchomości na której znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości wnosi za cały rok z dołu, do dnia 15 paździer-
nika danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić go-
tówką w banku lub przelewem na rachunek bankowy gminy Buczek 14 
9270 1016 0100 0013 2001 0319.

Ważne!
Przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby 

osób mieszkających na danej nieruchomości powinny być zgłaszane 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenia, zgon, 
przemieszczanie się domowników, itp.)

    A.M.

nek, wyremontowane całe wnętrze, wymienio-
ne drzwi i okna, docieplone ściany oraz wyko-
nany nowy dach i instalacje. 

22 marca br. gmina podpisała umowę 
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sys-
temu e-usług w gminie Buczek”. Zadanie 
obejmuje wymianę wszystkich wodomie-
rzy oraz stworzenie internetowej platformy  
e-usług w zakresie świadczonych usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach  
RPO WŁ na lata 2014-2020. Wartość  
projektu to 633 575,80 zł, a dofinansowanie 
wyniosło 385 880,40 zł.                                

A.Sz.
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Do akcji włączyli się: wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski, 
dyrekcja Szkoły Podstawowej w Buczku, nauczyciele, wychowawczy-
ni Aleksandra Zielińska, rodzice i dzieci z klasy 0, do której uczęszcza 
Julcia, dyrekcja i wychowawcy, przedszkolaki oraz rodzice z Gminne-
go Przedszkola w Buczku, licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy, 
powiatu łaskiego i powiatów ościennych, harcerze z drużyn w Buczku 
i Wiewiórczyna, grupa wolontariuszy AGRAFKA, strażacy z jednostek 
OSP z gminy, funkcjonariusze policji, żołnierze, Łaski Klub Sztuk Wal-
ki PROYAMA, Zespół Tańca Nowoczesnego Small Dance Squere i Dan-
ce S1uere Just B-Boys, rodzina państwa Kilańczyków. Wraz z naszymi 
sercami grał zespół muzyczny ACORD ze Zduńskiej Woli.

   

Honorowym gościem na zaproszenie naszego wójta była marszałek 
Joanna Skrzydlewska. W czasie trwania akcji w SPZPOZ w Buczku ist-
niała możliwość honorowego oddania krwi dla Julki – ona jej bardzo po-
trzebuje. Oddano aż 13,670 l tego ratującego życie płynu. Imprezie towa-
rzyszył turniej piłki nożnej zorganizowany przez MULKS Łask z  Grze-
gorzem Stolarkiem i rodzicami dzieci rocznika 2009. Środki pozyskane 
z turnieju zostały decyzją Klubu i rodziców przekazane na rzecz Julki.

Inicjatorzy akcji, rodzice Julki i Fabiana, władze gminy Buczek ser-
decznie dziękują wszystkim za wsparcie, uczestnictwo, życzliwość, bez-
interesowność i udzieloną pomoc.

Wszystkim ofiarodawcom i licznym sponsorom dziękujemy za ofiar-
ność i wielkie serca.

rodzice dzieci z GKS ORKAN Buczek
Fot. lask.naszemiasto.pl

c H a ry tat y w n i e d l a j u l k i
4 marca br. w Szkole Podstawowej w Buczku z inicjatywy rodziców dzieci grających w Gminnym Klubie Sportowym ORKAN 
Buczek odbyła się akcja charytatywna na rzecz chorej Juleczki Walczak. 
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Przez lata PROFILEX nawiązał współpra-
cę z kilkoma tysiącami firm z różnych branż 
przemysłowych. Produkty firmy w większości 
trafiają na rynek polski, ale i do odbiorców za-
granicznych z Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, 
Czech, Węgier, Ukrainy, Rosji i USA.

Głównym nurtem działalności firmy jest 
projektowanie oraz produkcja kompletnych li-
nii transportujących i przenośników (tzw. sys-
temów transportu wewnętrznego). Po wcze-
śniejszych ustaleniach z klientami, zadania te 
realizowane są od pomysłu poprzez projekt, 
produkcję oraz transport i montaż „pod klucz” 
gotowych urządzeń. Wydział konstrukcyj-
ny przygotowuje projekty kompletnych linii 
transportujących według specyfikacji i indy-
widualnych wymagań klientów. Konstruktorzy 
za pomocą nowoczesnego oprogramowania 
komputerowego często proponują innowacyj-
ne i ekonomiczne rozwiązania oraz służą po-
mocą w zakresie doradztwa technicznego przy 
wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań.  
PROFILEX projektuje i produkuje urządze-
nia specjalne: spirale, stoły buforowe, trans-
fery boczne, układy spychania, windy i wiele 
innych. Budowa maszyn w różnych branżach 
nie obeszłaby się dzisiaj bez technicznych two-
rzyw sztucznych. To one umożliwiają spro-
stanie rosnącym wymaganiom perfekcyjnych 
technologii, bezpieczeństwa, ekologii i eko-
nomii. Dobre właściwości ślizgowe, wysoka 
odporność na ścieranie, wysokie temperatury 
użytkowe, duża wytrzymałość mechaniczna 
i odporność chemiczna, długa żywotność i mi-
nimalna intensywność konserwacji, zwiększo-
na cichobieżność dzięki własnościom tłumie-
nia drgań i szumów oraz stabilność wymiarowa 
przyczyniły się do tego, że techniczne tworzy-
wa sztuczne stały się niezbędnym tworzywem 
dla konstruktorów i budowniczych maszyn 

proFileX – producent linii 
transportowycH 
i przenośników
Firma PROFILEX istnieje na polskim rynku od 1999 roku, została zbudowana w 100% w oparciu o polski prywatny kapitał 
i doświadczeniu specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Poprzez ciągły i systematyczny rozwój z każdym rokiem poszerza swoje 
możliwości projektowo – produkcyjne, a także pozyskuje grono nowych, zadowolonych klientów. 

oraz spełniają warunki, by skutecznie i ekono-
micznie zastąpić materiały konwencjonalne.

Od momentu wprowadzenia tworzyw 
sztucznych do codziennego użytku znaleźć 
można coraz więcej dziedzin, w których wy-
pierają one materiały tradycyjne takie jak: 
drewno, metal czy szkło. Zaletą tworzyw jest 
to, że są one łatwe w obróbce i znajdują szeroki 
krąg zastosowań. Ze względu na mały ciężar 
i szeroką eliminację smarów, elementy wyko-
nywane z tworzyw sztucznych są tańsze od 
porównywalnych elementów wykonywanych 
z powyżej wymienionych materiałów. Two-
rzywa sztuczne są odporne na działanie wielu 
substancji chemicznych oraz korozję. Zdają 
doskonale egzamin tak w budowie maszyn, 

instalacjach, w przemyśle maszyn i urządzeń 
spożywczych, jak i w przemyśle samochodo-
wym, lotniczym, papierniczym i celulozowym, 
wydobywczym, elektronice, medycynie, petro-
chemii, produkcji narzędzi i wielu innych bran-
żach o najwyższych wymaganiach.

Dzięki doświadczeniu i bogatej wiedzy 
z zakresu obróbki tworzyw sztucznych firma 
podjęła zakończone pełnym sukcesem dzia-
łanie wdrożeniowe i jako pierwsza w Polsce 
rozpoczęła produkcję arkuszy płyt z polietyle-
nu wysoko cząsteczkowego PE-UHMW 1000 
i PE-HMW 500. 

Produkcja na miejscu oraz sterowane kom-
puterowo procesy wytwórcze gwarantują sta-
łą i najwyższą jakość produktów, możliwość 
szybkiej realizacji zamówień, zaoferowania 
konkurencyjnych cen, a także realizacji indy-
widualnych zleceń w kwestii koloru, grubości 
i formatów produkowanych płyt.

Nowoczesny park obrabiarek CNC pozwa-
la produkować szerokie spektrum części za-
równo z tworzyw sztucznych, jak i metali. Fir-
ma zapewnia przy tym najwyższą jakość wy-
konania i powtarzalność produkowanych ele-
mentów zarówno przy produkcji jednostkowej, 
jak i seryjnej. Prowadzi doradztwo w zakresie 
doboru odpowiednich materiałów z technicz-
nych tworzyw sztucznych.

Mirosław Kaniecki
koordynator ds. sprzedaży
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Działka nr 497 obręb 15 zlokalizowana pomiędzy ulicą Chabrową 
a torami kolejowymi. Głównym celem jest uporządkowanie działki oraz 
nadanie funkcji chroniącej przed hałasem. Łącznie posadzonych zosta-
nie tutaj 60 drzew i 105 krzewów.

Działka nr 49/6 obręb 20 (fragment) zlokalizowana u zbiegu ulic 
Jana Pawła II i Marii Curie-Skłodowskiej. Planuje się tutaj wymianę 
gruntu oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zaprojektowany został żywo-
płot z berberysa Thunberga. Nasadzone zostaną rodzime drzewa takie 
jak jesion wyniosły, klon pospolity oraz krzewy irgi, które uatrakcyjnią 
teren zabudowy mieszkaniowej.

Zielony skwer u zbiegu ulic Karpińskiego, Kwirama i Widawskiej. 
Celem jest wprowadzenie atrakcyjnego miejsca z punktu widzenia este-
tyki miasta. Zaplanowano symetryczne nasadzenia krzewów róż. Dodat-
kowo skwer uzupełnią nasadzenia drzew z gatunku klon pospolity.

Działka nr 134/3 obręb nr 15. Planuje się uzupełnienie istniejących 
nasadzeń o gatunki drzew, które korzystnie wpłyną na zróżnicowanie 
struktury warstwowej zieleni oraz założenie nowego trawnika.

Ogród Różany zostanie zlokalizowany pomiędzy ulicą Podleśną 
a pływalnią krytą. Będzie on pełnił funkcję ekologiczną i dydaktyczną, 

zieleń mie jsk a w łaskU

ponieważ na terenie ogrodu umieszczone zostaną tabliczki edukacyjne. 
Jako ogród tematyczny wzbogaci atrakcyjność turystyczną miasta. Łącz-
nie planuje się posadzić 41 drzew, 4 925 sztuk krzewów (w tym 3 049 
róż) oraz 1 554 sztuki bylin.

Kwietna łąka zlokalizowana przy ulicy Objazdowej o powierzchni 
1,4452 ha. Planuje się wysiew mieszanki trawnikowej o niskim stop-
niu wymogów pielęgnacyjnych, w której skład wchodzą m.in.: jaskier 
ostry, komonica zwyczajna, kozibród łąkowy, krwawnik pospolity, wyka  
ptasia, krwiściąg lekarski, chaber austriacki oraz chaber łąkowy.

Działka 79/2 (fragment) i działka 166 (fragment). Zaprojektowa-
no uzupełnienie zieleni zarówno drzew i krzewów. Ponadto przewidu-
je się demontaż istniejącej nawierzchni. Łącznie posadzonych zostanie  
18 drzew, 30 krzewów, 480 bylin oraz rośliny strefy brzegowej i 11 roślin 
wodnych.

Teren zabytkowego Parku Miejskiego zostanie wyposażony  
w 41 budek dla ptaków, ponadto zostaną posadzone 34 drzewa, 156 krze-
wów i 670 bylin. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2018 roku.
Łukasz Śmiałkowski

Gmina Łask realizuje projekt pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” dofinansowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wartość inwestycji to 1 925 478,35 PLN, z czego dofinansowanie 
wynosi 1 636 656,59 PLN. W ramach zadania wyznaczonych zostało 8 obszarów na terenie miasta Łask:

Od końca stycznia br. w gminie Łask działa system informacyjno-komu-
nikacyjny. Mieszkańcy uzyskali nieodpłatny dostęp do informacji z ta-
kich dziedzin jak np.: edukacja, rozrywka, kultura, praca, ostrzeżenia 
i wiadomości ogólne. System umożliwia komunikację poprzez wiado-
mości SMS, e-mail i mobilną aplikację. Szczególnie zachęcamy do ko-
rzystania z trzeciej propozycji. To właśnie aplikacja gwarantuje najwyż-
szy komfort użytkowania i standard usługi. Wystarczy być posiadaczem 
smartfonu z dostępem do internetu, który pracuje na jednym z trzech po-
pularnych systemów operacyjnych: Android, iOS lub Microsoft Mobile.

Równie ważna co sam komunikat jest opcja interakcji i nawiązania 
kontaktu z nadawcą. Użytkownik może odpowiedzieć np. na wiadomość 
dotyczącą terminu zapisów do przedszkola. Dzięki systemowi informa-
cyjno-komunikacyjnemu w gminie Łask będziemy na bieżąco otrzymy-
wać powiadomienia o zdarzeniach kryzysowych oraz przydatne infor-
macje związane z codziennym życiem. Aplikacja przypomni nam o kon-
cercie w Łaskim Domu Kultury i  innych wydarzeniach kulturalnych.

MJ

komUnikacja i nowoczesność
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 Jubileusz LGD „Dolina rzeki Grabi” to również okazja do dokona-
nia pierwszych poważnych podsumowań. 19 000 000 zł – tyle środków 
udało się pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i rozdysponować w ramach ogłaszanych naborów, przyczyniając się  
do zrównoważonego rozwoju regionu. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że idea utworzenia partnerstwa w formie Lokalnej Grupy Dzia-
łania zrodziła się już w 2007 roku. Następnie odbyło się wiele spotkań 
informacyjno-szkoleniowych, a także konsultacje między samorządami, 
organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. W spotkaniu zorga-
nizowanym 28 stycznia 2008 roku uczestniczyli przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego oraz gmin: Buczek, Dobroń, Łask, Sędziejowice, 
Widawa i Wodzierady. W lutym i marcu 2008 roku w każdej z gmin od-
bywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których wybierano repre-
zentantów gmin do tworzonego LGD. W tym czasie chęć przystąpienia 
do stowarzyszenia wyraziła gmina Dłutów. 

1 kwietnia 2008 roku na spotkaniu założycielskim zorganizowanym 
w Starostwie Powiatowym w Łasku przyjęto statut oraz wybrano wła-
dze. LGD zarejestrowana została 14 maja 2008 roku. W październiku, 
w wyniku przystąpienia do partnerstwa gmin Drużbice i Zelów, LGD 
działała na obszarze 9 gmin, który od tego czasu jest niezmienny. 18 
czerwca 2009 roku podpisana została pierwsza umowa z samorządem 
województwa o warunkach i sposobie realizacji LSR. 

To był moment rozpoczęcia działalności. Pierwsze nabory wniosków 
zostały ogłoszone na początku 2010 r. W sumie w okresie programowa-
nia 2007-2013 LGD przeprowadziła 8 naborów wniosków o przyznanie 
pomocy. Były one skierowane m.in. do przedsiębiorców, rolników, ale 
również do samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. 
W ramach przeprowadzonych naborów do LGD wpłynęły 223 wnioski 
o przyznanie pomocy. Łączna wnioskowana przez beneficjentów kwo-
ta pomocy wyniosła 18 326 199,52 zł (limit posiadanych środków to:  
9 549 120,00 zł).

LGD to nie tylko nabory wniosków, ale przede wszystkim działania 
na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich. Co udało się zrobić? 

zorganizowano 45 bezpłatnych szkoleń, konferencji i warsztatów dla 
potencjalnych beneficjentów i członków LGD

przeszkolono 786 osób: pracowników instytucji samorządowych, 
radnych, członków LGD, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zaintere-
sowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich

JUbILEUSZ Lgd „doLInA 
W Hotelu Kolumna Park Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” wraz z beneficjentami świętowała swoje 10. urodziny.  
Z tej okazji gratulacje oraz słowa uznania za realizację „wielu cennych inicjatyw i projektów na rzecz lokalnych społeczności, łączących 
samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne we wspólnym działaniu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, promocji województwa, upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach i działaniach w regionie” 
od marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, starosty łaskiego Teresy Wesołowskiej oraz burmistrzów i wójtów gmin 
członkowskich LGD otrzymali: prezes Zarządu Anna Doliwa i przewodniczący Rady LGD Bronisław Węglewski.

zrealizowano 2 projekty współpracy
wyznaczono 12 tras questingowych (72 km), w tym 8 pieszych,  

3 rowerowe i 1 samochodową, obecnie jest już 19 questów, a za chwilę 
będą nowe…

na terenie każdej z 9 gmin członkowskich LGD wyznaczona została 
1 trasa prowadząca przez wybrane atrakcje turystyczne (zupełną nowo-
ścią są opracowane na obszarze LGD 3 szlaki transgraniczne, które łączą 
obszary kilku gmin); 

jako pierwsza w Polsce LGD opracowała quest samochodowy 
„Ukryte młyny Grabi”, prezentujący zachowane wzdłuż biegu Grabi wy-
jątkowe zabytki techniki

LGD promuje obszar działania (wzięła udział w ponad 100 impre-
zach lokalnych i ponadlokalnych, takich jak targi, jarmarki, dni miast po-
pularyzujących wyroby i produkty lokalnych twórców, rękodzielników, 
firm oraz KGW – było ich aż 294)

LGD pomogła w utworzeniu kilku organizacji pozarządowych
LGD jest członkiem założycielem Federacji „Łódzka Sieć Lokalnych 

Grup Działania” powołanej 7 lutego 2014 roku

Pierwsze nabory, a było ich pięć, ogłoszono w czerwcu 2017 r. Wnio-
ski można było składać na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. Alokacja 
środków wynosiła – 9 215 000 zł, a wartość złożonych wniosków opie-
wała na kwotę – 13 294 062,14 zł. Do biura LGD wpłynęło 85 wniosków. 
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JUbILEUSZ Lgd „doLInA RZEKI gRAbI”

Wsparcie otrzymało 50 beneficjentów. W przeprowadzonych naborach 
największym powodzeniem cieszyły się premie na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej (45 wniosków). Nowi przedsiębiorcy mogli liczyć  
na wsparcie w wysokości 100 000 zł. Udzielone zostały 23 takie dota-
cje, m.in. na: punkty gastronomiczne, salony kosmetyczne, firmy szko-
leniowe i eventowe, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, sklepy 
internetowe, czy wykonywanie projektów i modeli 3D z wykorzysta-
niem druku 3D i włókien węglowych. Na znacznie większe kwoty mogli  
liczyć przedsiębiorcy rozwijający swój biznes, bo nawet na 300 tys. zł.  
Takich umów zostało podpisanych 7 (19 złożonych wniosków). Natomiast  
aż 20 projektów dotyczyło budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kultural-
nej w gminach. Na te cele wydanych zostało prawie 4,5 mln zł. 

Wspomniane umowy w dniu 23 lutego 2018 r. naszym beneficjentom 
wręczył Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego, Jolanta 
Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Marek 
Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa w towarzystwie burmi-
strzów i wójtów z obszaru LGD. 

Wszystkim beneficjentom LGD serdecznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów, mając nadzieję, że przyznane środki pomocowe przyczynią 
się zarówno do rozwoju przedsiębiorczości, jak i do poprawy infrastruk-
tury kulturalnej i rekreacyjnej. 

Anna Kępa

Kolejnym wiosennym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie róż, 
które wykonujemy w suchy pochmurny dzień, gdy minie niebezpieczeń-
stwo przymrozków. Dobrym sygnałem do tego zabiegu jest moment gdy 
kwitną forsycje.

Po co przycinamy róże? Formujemy koronę – nadajemy pożądany 
kształt, pobudzamy kwitnienie i lepszy wzrost krzewów, dopuszczamy 
do środka krzewu więcej światła i powietrza, zapobiegamy szerzeniu się 
chorób grzybowych poprzez redukcję nadmiernego ulistnienia i wycina-
my odrosty wystające z podkładek.

Różane OgROdy 
kwitną dla 
ciebie…
... czyli co warto wiedzieć o wiosennym cięciu róż. Wiosenne prace 
pielęgnacyjne przy różach rozpoczynamy od usunięcia zabezpie-
czenia zimowego (np. włókniny). Dopiero po kilku dniach rozgar-
niamy usypane kopczyki. Jest to najczęściej początek kwietnia.  
Po rozgarnięciu kopczyków podsypujemy krzewy nawozem 
z większą ilością azotu (np. Azofoska, Hydrocomplex). 

Cięcie róż jest uzależnione od wieku i rodzaju krzewu. Róże wie-
lokwiatowe i wielkokwiatowe tniemy silnie nad trzecim i czwartym 
pąkiem skierowanym na zewnątrz pędu. Róże pnące tniemy w trzecim 
roku po posadzeniu, robimy to bardzo oszczędnie, skracając pędy o 1/3 
długości. Wycinamy słabe i cienkie, chore i martwe gałązki. Cięcie od-
mładzające przeprowadzamy co 5 lat.

Róże parkowe (krzewiaste) tniemy niezbyt intensywnie. Usuwamy 
pędy zbyt zagęszczone, krzyżujące się. Róże miniaturowe przycinamy 
na wysokość od 10 do 15 cm nad zewnętrznym oczkiem.

Róże okrywowe nie wymagają corocznego cięcia, usuwamy tylko 
stare pędy. Co kilka lat można odmłodzić krzew przycinając wszystkie 
pędy na wysokość 10-15 cm.

Drzewko różane - skracamy pędy na koronie o 2/3 długości pędu. 
Po cięciu wykonujemy oprysk przeciw chorobom grzybowym np. pre-
paratem Topsin.

Tak zadbane róże odpłacą się nam pięknym kwitnieniem przez cały 
letni sezon.

Janina Kielanowicz-Marciniak
prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży 
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku 
odbył się Łódzki Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych. 
Organizatorem zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych 
„Aplauz”, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska  
- Łódzkie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku. 
W mityngu wystartowało 15 zawodników. Ceremonię otwarcia rozpo-
częła uroczysta defilada, po której dyrektor SOSW Krzysztof Ziętala 
przywitał zawodników i przybyłych gości. Następnie wszyscy wysłu-
chali hymnu olimpijskiego oraz słów uroczystej przysięgi Olimpiad Spe-
cjalnych: Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech 
będę dzielny w swym wysiłku. 

łódzki mityng 
gimnastyczny 
Olimpiad 
specjalnych 

W łAskim sOsW 

Nabożeństwo pokutne prowadził biskup Adam Lepa. Wzięli w nim 
udział kapłani i wierni z dekanatów: łaskiego, pabianickiego, widawskie-
go, zelowskiego i szczercowskiego. „Jaka jest moja miłość do drugie-
go człowieka? Stosunek do pieniądza, do innego człowieka, wszystko  
to sprowadza się do poziomu miłości. Jaka jest moja miłość do Chrystu-
sa? A w świetle i jej promieniach, jaka jest moja miłość do najbliższego 
otoczenia? Do kolegów, do współpracowników, do wiernych?” – pytał  
bp Lepa. Proboszcz kolegiaty ks. kan. Piotr Pirek odczytał rachunek su-
mienia dla dorosłych, podczas którego każdy mógł odpowiedzieć na za-
dawane pytania w swoim własnym sumieniu. 

24-godzinne nabożeństwo zakończyła w sobotę msza święta dzięk-
czynna za sakrament pokuty pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy. 
W homilii pytał wiernych o ich pokorę i podejście do drugiego czło-
wieka. –„Jak być człowiekiem pokornym w dzisiejszym świecie? Wielu 
z nas nosi pychę w sobie, nie widzi jej u siebie, a widzi u innych. Jezu 
cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!”

Inicjatywa „24 godziny dla Pana” jest propozycją duszpasterską 
papieża Franciszka, która może być realizowana w różnych formach. 
Były one obecne już wcześniej – w ramach Nocy Konfesjonałów czy 
wydłużonej spowiedzi podczas rekolekcji i misji parafialnych. Kolegiata 
w Łasku to jedna z czterech świątyń w archidiecezji łódzkiej, które biorą 
udział w tej inicjatywie. Wierni gromadzili się jeszcze u archikatedrze 
łódzkiej, w kościele Ojców Pasjonistów w Łodzi w parafii Matki Bożej 
Bolesnej oraz w Piotrkowie Trybunalskim w kościele akademickim Pa-
nien Dominikanek.        Piotr Drzewiecki

24 godziny dla pana w łaskU
Kolegiata w Łasku była jednym z czterech kościołów archidiecezji 
łódzkiej, w których 9 i 10 marca br. odbyło się po raz pierwszy 
nabożeństwo „24 godziny dla Pana”. Jest to inicjatywa papieża 
Franciszka, podczas której wierni przez całą dobę mają możliwość 
adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy w ciszy, a także 
skorzystania z sakramentu pokuty. 

Po ceremonii otwarcia nastąpiła część sportowa, podczas której gim-
nastycy zaprezentowali się w układach  obowiązkowych z poziomu I. Za-
wodniczki startowały w  konkurencjach gimnastycznych (układ ćwiczeń 
na równoważni, układ ćwiczeń wolnych do muzyki, skok gimnastyczny 
kuczny i rozkroczny), zaś zawodnicy zmagali się w innych konkuren-
cjach (układ ćwiczeń wolnych, skok gimnastyczny kuczny i rozkroczny, 
układ ćwiczeń na drążku jako konkurencja pokazowa).

Po sportowych zmaganiach na uczestników imprezy czekał słodki 
poczęstunek przygotowany przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy. Uroczystość zakończyła się ceremonią dekoracji, podczas której 
zawodnicy otrzymali medale, dyplomy oraz upominki ufundowane przez 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg 
Dobrych Serc” działające przy SOSW w Łasku. 

Ewelina Słomczyńska
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24 godziny dla pana w łaskU Przewodniczący Rady Gminy                   
Dariusz Cieślak                    

Wizyta zagranicznych gości odbywała się dzięki Fundacji Solidarno-
ści Międzynarodowej, która na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych od kilku lat aktywnie wspiera reformy decentralizacyjne na Ukra-
inie. Jednym z elementów reformy jest decentralizacja oświaty, wzmoc-
nione ukraińskie gromady przejmują zadania oświatowe wzorując się na 
polskim modelu.

Pierwszym etapem wizyty było 3-godzinne spotkanie z władzami 
i kierownikami jednostek gminnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Zgodnie z harmonogramem po oficjalnym przywitaniu gości przez 
wójta Jerzego Kotarskiego odbyła się przedstawiona przez sekretarza pre-
zentacja naszej gminy oraz zadań oświatowych realizowanych przez gmi-
nę z uwzględnieniem zmian sieci szkół od 1983 r. Następnie uczestnicy 
zadawali wiele pytań dotyczących organizacji, zadań, zatrudniania czy fi-
nansowania oświaty oraz poruszali problemy takie jak optymalizacja sieci 
szkolnej, strategii oświatowych, czy edukacji pozaszkolnej.

Podczas pobytu w obiekcie goście w przerwie zwiedzili Środowisko-
wy Dom Samopomocy oraz zapoznali się z działalnością Gminnej Biblio-
teki Publicznej.

Po wspólnym obiedzie goście w obecności wójta przeszli do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, gdzie zostali przywi-

Ukraińscy Goście 
w sędziejowicach

6 marca br. Sędziejowice odwiedziła 15-osobowa grupa 
ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników 
wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych z obwodu 
charkowskiego. Delegacja z Ukrainy spędziła cały tydzień 
w województwie łódzkim odwiedzając szkoły, urzędy gmin, 
ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje i organizacje 
oświatowe, wybierając na swej trasie także sędziejowicką gminę. 

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, które odbyły się 1 marca br. w Łasku na placu 11 
Listopada, na zaproszenie burmistrza Łasku, hołd walczącym 
o wolną Polskę w imieniu całej społeczności gminy Sędziejowice 
oddał wójt gminy Jerzy Kotarski wraz zastępcą wójta Mirosławem 
Potasiakiem, składając kwiaty pod pomnikiem niepodległości.

Fot. www.lask.pl

U c Zc i l i  pa m i Ę ć 
żO Ł n i e R Z y 
w yk l Ę t yc h

tani przez dyrektora i szkolną społeczność. Na początku odbył się koncert 
patriotyczny zaprezentowany przez różne grupy wiekowe uczniów szko-
ły. Jednym ze wzruszających momentów było zaśpiewanie przez Aniel-
kę Łoniewską pieśni w języku ukraińskim. Następnie wszyscy z dużym 
zainteresowaniem zwiedzili pracownie specjalistyczne oraz całą szkołę. 

Życzymy wszystkim Mieszkańcom i Gościom, 
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją 

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
ale przede wszystkim by Wielkanoc 

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu 
i napełniła Wasze serca radością. 

Wójt Gminy
 Jerzy Kotarski

 oraz Radni i Sołtysi
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17 Na zakończenie goście zostali poczęstowani 
domowymi ciastami, a dyrekcja szkoły prze-
kazała upominki w postaci pięknych stroików 
wielkanocnych wykonanych własnoręcznie 
przez dzieci. 

Sądząc po znakomitych nastrojach ukraiń-
skich gości zapewne wizyta w naszej gminie 
spełniła ich zamierzone oczekiwania, a również 
dla nas stanowiła ważny sprawdzian gotowości 
dzielenia się z innymi wszystkim co najlepsze.

Mirosław Potasiak
Fot. UG, ZSO nr 1

Ukraińscy 
Goście 
w sędziejowicach

KARTA SENIORA
Informujemy, że uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. został przyjęty program działań na rzecz wsparcia 

osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowa-
nie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr 
kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Program obejmuje wiele ulg i zniżek dla seniorów, które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. W związku 
z powyższym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na stronie internetowej www.rcpslodz.pl (Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódz-
kiego), na której można zapoznać się ze szczegółami programu lub pobrać wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Wszelkich 
informacji udzielą również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, gdzie można pobrać również druk wniosku.

USUWANIE WyROBóW AZBESTOWycH
Urząd Gminy Sędziejowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów 

azbestowych z nieruchomości znajdujących się w gminie. Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak rów-
nież demontażem wyrobów azbestowych, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9-10 w terminie do 6 kwietnia br.

  
WNIOSKI O PRZyZNANIE PŁATNOŚcI TyLKO PRZEZ INTERNET

Zgodnie z zaproszeniem kierownika łaskiego biura powiatowego ARiMR szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz wy-
pełniania e-wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w 2018 roku, w Sędziejowicach odbędzie się 4 kwietnia  
2018 r. (środa), godz. 9 – Gminny Ośrodek Kultury, Sędziejowice, ul. Wieluńska 7.

W trakcie szkolenia oraz bezpośrednio po jego zakończeniu pracownicy ARiMR będą udzielali pomocy technicznej w zakresie złożenia e-wnio-
sku. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w dniu szkolenia prosimy o wcześniejsze założenie loginu do systemu eWniosekPlus (samodzielnie na 
stronie www.arimr.gov.pl lub w biurze powiatowym ARiMR). Przewiduje się, że w dniach 4-18 kwietnia elektroniczne wnioski będzie można składać 
w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice.

Ko m u n i K at y

21 kwietnia br. 2018 r. w 100. rocznicę odzyskania  
niepodległości i 155. rocznicę  bitwy pod Sędziejowica-
mi zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Sędzie-
jowice na 43 Rajd im. Łuki Bakowicza.

Tegoroczna impreza przebiegać będzie szlakiem: Sędziejowice, Sta-
re i Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Brody, Grabia, Emilianów. Za-
kończenie rajdu przewidziane jest w Zespole Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach. Myślą przewodnią uczestników rajdu będzie uczczenie 
miejsc pamięci powstańców 1863 r., jak i innych miejsc pamięci pole-
głych za Ojczyznę.

Organizatorami kwietniowego rajdu są:  PTTK Oddział w Sieradzu, 
gmina Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, Nad-
leśnictwo Kolumna oraz Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Szczegółowe informacje i zapisy w GOK tel. 43 67 717 22

43. Rajd im. Łuki Bakowicza 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Sędziejowicach
zaprasza 

na VII Rajd Rowerowy 
po Gminie Sędziejowice
Odjazdowy Bibliotekarz

pod hasłem „100 lat Niepodległości”
w dniu 19 maja 2018 r. od godz. 9.00

Zapisy i informacje w GBP 
nr tel. 43 67 112 11

odjazdowY BiBLioTEkaRz
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Uroczystość rozpoczęła msza święta w in-
tencji sołtysów odprawiona w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Na-
stępnie zaproszeni goście zasiedli do wspól-
nego obiadu. Podczas uroczystości wójt zło-
żył sołtysom życzenia i podziękował za ich 
trudną pracę na rzecz środowiska wiejskiego.  
To właśnie sołtysi najlepiej potrafią zintegro-
wać mieszkańców i wyzwolić w nich aktyw-
ność do działania. Do życzeń przyłączył się 
przewodniczący rady gminy Ryszard Bruzda 
oraz goście specjalni, którzy swoją obecnością 
zaszczycili obchody Dnia Sołtysa: Maciej Łu-
czak - senator RP, Krzysztof Ciebiada - wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Łódz-
kiego, Piotr Bielewski - komendant powiatowy 
Policji w Łasku oraz kapłani ks. Jarosław Le-
śniak, ks. Kamil Kacprzykowski i ksiądz reko-
lekcjonista.

Dzień Sołtysa stał się jednocześnie okazją 
do jeszcze jednego bardzo ważnego wydarze-
nia w gminie Widawa. W mury nowo powstają-
cego przedszkola gminnego został wmurowany 
akt erekcyjny. Jest to dokument dla przyszłych 
pokoleń, który będzie można odnaleźć na przy-
kład podczas generalnej przebudowy obiektu 
czy jego remontu i przeczytać kto był inicjato-
rem, inwestorem i budowniczym tego wyczeki-
wanego od kilkudziesięciu lat przedsięwzięcia.

Budowane przedszkole, o powierzch-
ni użytkowej 1000 m², ma być nowoczesne, 

PodPisanie aktU erekcyjneGo 
Przedszkola w dniU soŁtysa
W niedzielę, 11 marca br., wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk i przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Ryszard Bruzda zaprosili sołtysów z gminy do wspólnego świętowania Dnia Sołtysa.

W gminie Widawa samorządowcy, dyrek-
torzy i uczniowie Zespołu Szkół w Widawie 
oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kul-
tury oddali hołd bohaterom, składając przed 
Pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rynku 

w widawie UcZcZOnO pamiĘć żOŁnieRZy wyklĘtych

energooszczędne, z zamontowanymi pompa-
mi ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz 
panelami fotowoltaicznymi. Dzieci będą miały  
do dyspozycji pięć pięknych, obszernych i do-
brze nasłonecznione sal dydaktycznych z ła-
zienkami oraz salę wielofunkcyjną przezna-
czoną na przedstawienia, spotkania lub zajęcia 
ruchowe. W zachodniej części budynku zapro-
jektowano pokój nauczycielski, pokój logope-
dy, a także salę do zajęć ogólnorozwojowych. 
W przedszkolu funkcjonować będzie dobrze 
wyposażona kuchnia oraz zaplecze technicz-
ne. Takim przedszkolem gmina Widawa będzie 
mogła się poszczycić. Budynek, który odpo-
wiadać będzie najnowszym standardom, ma 
być oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Akt erekcyjny Gminnego Przedszkola 
w Widawie został podpisany przez wójta gmi-
ny M. Włodarczyka, przewodniczącego Rady 
Gminy R. Bruzdę, senatora RP M. Łuczaka, 
wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego K. Ciebiadę, sekretarza gminy 
A. Galuś, skarbnika gminy E. Plutę, zastępcę 
skarbnika P. Wołosza, prezes Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gmi-
ny Widawa U. Olejniczak, proboszcza Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie  
ks. J. Leśniaka oraz radnych i sołtysów. Podpi-
sany dokument został umieszczony w metalo-
wej tubie z wygrawerowanym herbem Widawy 
i złożony przez wójta Michała Włodarczyka 

w specjalnie do tego przygotowanym miejscu. 
Każdy z zaproszonych gości symbolicznie za-
murowywał złożony dokument przy pomocy 
kielni murarskiej.

Podpisanie aktu erekcyjnego nieprzypad-
kowo zaplanowano na Dzień Sołtysa, bowiem 
sołtysi przekazali na wyposażenie przedszkola 
150 tys. złotych z funduszu sołeckiego.

                    Katarzyna Kałuża

w Widawie biało-czerwone wiązanki kwia-
tów. Wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk 
w kilku słowach przypomniał historię tych, 
którzy po 1945 roku nie złożyli broni i konty-
nuowali walkę o niepodległość Państwa, prze-

ciwstawiając się sowieckiej agresji i narzu-
conemu reżimowi komunistycznemu. Ksiądz 
Jarosław Leśniak odmówił za ich dusze krótką 
modlitwę.

Katarzyna Kałuża

67 lat temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, władze komunistyczne rozstrzelały 
siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Rocznica tej zbrodni obchodzona 
jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
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Uroczystość rozpoczęły występy wokalne, 
następnie wójt wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy złożyli życzenia wszystkim paniom. 
Po przemówieniach mieszkanki gminy trady-
cyjnie zostały obdarowane kwiatami. Następ-
nie rozpoczęto bogaty program artystyczny. 
Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej 
w Chociwiu przygotowali spektakl teatralny 
pod tytułem: ,,Czerwony Kapturek w nowej 
odsłonie”, który bardzo przypadł do gustu  

UhOnOROwanO panie
W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 
Organizatorzy: wójt gminy Widawa, przewodniczący Rady Sołeckiej Gminy Widawa 
i Gminny Ośrodek Kultury przygotowali, dla mieszkańców wiele atrakcji.

Uczniowie szkół z gminy składali swoje prace plastyczne w trzech 
kategoriach wiekowych 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat. Łącznie ko-
misja konkursowa przyznała 95 nagród. Najlepsze prace w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zostały uhonorowane przyznaniem I, II, III 
miejsca oraz wyróżnień.

Grzegorz Namirowski - przewodniczący GKRPA wyraził aproba-
tę dla tak dużej liczby młodzieży, która widzi różnego rodzaju uzależ-
nienia jako zagrożenie dla kształtującej się osobowości dorastającego 
człowieka. Nagrody, dyplomy i słodkie upominki wręczyli dzieciom 
i młodzieży: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Ryszard Bruzda, panie Sylwia Jędraszek i Maria Wójcik-
-Borszyńska - członkinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

W kategorii wiekowej 7 – 9 lat przyznano nagrody następującym 
osobom:

I miejsce – Sabina Rydz
II miejsce – Hanna Krawczyńska
III miejsce – Kacper Kowalski.
Ponadto wyróżniono 3 prace plastyczne, których autorami byli: Julia 

Śmiałkowska, Nikola Doliwa i Filip Lisowski. Pozostałym uczestnikom 
wręczone zostały dyplomy i upominki za udział.

W kategorii wiekowej 10 – 12 lat przyznano nagrody:
I miejsce – Agata Niewiadomska
II miejsce – Marysia Leopolska i Zuzanna Mikołajczyk – praca zbio-

rowa
III miejsce ex aequo – Zuzanna Kopytnik i Maria Krawczyńska.

kOnkURs plastycZny ROZstRZygniĘty
W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla uczestników corocznego 
konkursu plastycznego nawiązującego do tematyki uzależnień, ogłoszonego przez wójta gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, pn. „Masz wpływ – wybierz marzenia, nie ryzyko”.

Poza tym wyróżniono prace następujących autorów: Julii Nawrot, 
Wiktora Wojtczaka i Beniamina Janika oraz za pracę zbiorową – Daniela 
Nowaka, Jana Rychlika i Bartosza Polaka. Pozostałym uczestnikom wrę-
czone zostały dyplomy i upominki za udział.

W kategorii wiekowej 13 – 16 lat przyznano nagrody:
I miejsce ex aequo – Patryk Gawlik i Szymon Dziedzic,
II miejsce – Julia Frydrychowska
III miejsce – Olga Gromada. Ponadto wyróżniono prace Michaliny 

Cynarskiej i Wiktorii Kubiaczyk. Pozostałym uczestnikom wręczone zo-
stały dyplomy i upominki za udział.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

      Emilia Konieczna

całej publiczności. Po krótkiej przerwie na sce-
nie wystąpiły grupy działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie. Układ taneczny 
wykonali najmłodsi podopieczni GOK ,,Weso-
łe Nutki”, następnie przyszedł czas na kolejną 
porcję występów wokalnych. Mieliśmy rów-
nież małą loterię, szczęśliwi zwycięscy otrzy-
mali upominki związane z gminą Widawa.  
Nie zabrakło też dawki humoru, którą zapewni-
ła amatorska grupa teatralna ,,Tacy sami” oraz 
zespół śpiewaczy ,,Widawianie”. Pojawiła się 

również mała niespodzianka kabaretowa wyko-
nana przez uczniów szkoły w Widawie. Na ko-
niec gości poczęstowano przepysznym tortem, 
a ostatnie chwile programu wypełnił występ 
kapeli podwórkowej ,,Pożarnicy”. 

Uroczystość zapewniła mieszkańcom wie-
le uśmiechu i radości. Program artystyczny był  
na bardzo wysokim poziomie, o czym świad-
czyła burza braw po występach. Całości dopeł-
niała wspaniała dekoracja sceny ośrodka kultu-
ry. Dziękujemy za trud włożony w organizację 
imprezy wszystkim nauczycielom, instrukto-
rom, grupom artystycznym, dzieciom, pracow-
nikom GOK i innym za piękne chwile. 

                     Kamil Kudzin    



Strona ma być nie tylko udogodnieniem podczas wnoszenia opłat 
(płatność za pośrednictwem PayU), ale przede wszystkim - usprawni 
przepływ informacji wszystkim korzystającym z usług kulturalnych. 
Przykładowo - potencjalny rodzic dzięki temu systemowi odpowiednio 
wcześniej zostanie poinformowany (mail/sms) o odwołanych zajęciach 
dziecka, bądź terminie ich przeniesienia. Potrzeba wprowadzenia takiej 
metody rejestracji jest ogromna. Od tamtego roku dwukrotnie wzrosła 
liczba uczestników zapisanych na zajęcia (z 210 do ponad 400), mamy 
ponad 25 pracowni, a to obliguje do ich sprawniejszej obsługi.

Dzięki „Strefie Zajęć” w domowym zaciszu sprawdzimy nie tylko 
dokładną godzinę i miejsce, ale i termin płatności. Wystarczy zarejestro-

wać się, utworzyć profil dla dziecka i wybrać interesującą sekcję. Portal 
umożliwia szybkie przelewy on-line. Przede wszystkim - na początek 
warto zapoznać się z nowym regulaminem. Został on specjalnie przere-
dagowany w celu sprecyzowania warunków uczestnictwa w zajęciach, 
formy płatności oraz zasad korzystania z pracowni. Będziemy sukcesyw-
nie wprowadzać kolejne grupy do bazy „Strefy Zajęć” tak, by we wrze-
śniu br. objąć platformą wszystkie sekcje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z bogatą ofertą  
ŁDK oraz platformą, dostępną także w wersji mobilnej.

 Anna Krzemińska-Sobczak
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„stReFa ZajĘć” w Łdk - 
inFORmatyZacja Zapisów

Na 

To bardzo ważna informacja dla wszystkich uczestników zajęć i warsztatów, organizowanych w Łaskim Domu Kultury. W trosce 
o poprawę jakości funkcjonowania zajęć, od marca br. zaczęliśmy sukcesywnie wprowadzać kolejne grupy do bazy „STREFy 
ZAJĘĆ” (do września br. zamierzamy objąć platformą wszystkie sekcje). W związku z tym - wszystkich zainteresowanych prosimy 
o dokonywanie zapisów drogą elektroniczną poprzez stronę www.strefazajec.pl. 

Łask nie miał szczęścia do straży ogniowej. Choć mieszkańcy już  
na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku podjęli starania w celu za-
łożenia stowarzyszenia, władze carskie bezustannie odwlekały wydanie 
decyzji w tej sprawie. Na petycje mieszkańców, a nawet miejscowych 
władz odpowiadano, że trzeba jeszcze poczekać. Powodem odmowy 
była, jak uzasadniano, wielonarodowość mieszkańców miasta i troska 
o ich finanse. „Skąd to strażacy wezmą pieniądze na mundury, topory 
i inne akcesoria” – zamartwiano się w piotrkowskim urzędzie guber-
nialnym. Ale łaskowianie byli uparci: przypominali władzom, że miasto 
jest prawie w całości drewniano – słomiane, że były straszne pożary,  
że gdzie indziej już dawno straże ogniowe powstały…

W pewnym momencie doszło nawet do tego, że za mieszkańcami 
ujął się sam naczelnik powiatu, pisząc, że mieszka w Łasku już 10 lat 
i „w mieście nie występuje aż taka różnorodność mieszkańców (…). 
Można tu spotkać miejskich autochtonów, rosyjskich poddanych naro-
dowości polskiej, przy czym wiele jest osób urzędowych, na których 
prawomyślności można w pełni polegać”.

GdY PowSTaŁa STRaŻ oGNiowa
W maju 1886 roku 

naczelnik powiatu pi-
sał do gubernatora piotr-
kowskiego, że mieszkań-
cy Łasku są wystraszeni 
skutkami pożarów m.in. 
w Zelowie, Rzgowie, Ka-
mieńsku i Widawie, a tak-
że ogniem w ich mieście 
w 1874 i 1884 r., dlatego 
proszę o wstawiennictwo 
i zatwierdzenie statutu sto-
warzyszenia ogniowego 
„pod uważnym nadzorem 
powiatowej administra-
cyjno – policyjnej wła-
dzy”. W następnym piśmie 
naczelnik znów nadmie-
niał, że straż będzie zło-
żona nie tylko z Polaków,  
ale i urzędników rosyj-
skich, „na których pra-
womyślności można po-
legać”. W wykazie poten-
cjalnych członków straży 

znalazło się rzeczywiście ok. 10 proc. urzędników będących na służbie 
carskiej.

Dopiero w połowie 1900 roku wieloletnie starania społeczników z Ła-
sku zakończyły się sukcesem 14 czerwca tego roku władze zatwierdziły sta-
tut Łaskiego Stowarzyszenia Ogniowego, zwanego Łaską Strażą Ogniową.

W szeregach straży znalazło się 110 członków, było wśród nich aż 
31 szewców, 17 stolarzy, 10 urzędników, 9 pisarzy, 7 rzeźników, 5 wła-
ścicieli domów, nie zabrakło także lekarza medycyny, lekarza weteryna-
rii, notariusza, a nawet inżyniera.

Prezentowane dziś zdjęcie pochodzi z 1904 roku. Uwieczniono na 
nim ok. 70 osób, w śród których widać strażaków w białych bluzach, ale 
też i sympatyków, a nawet dzieci. Oczywiście nie mogło też zabraknąć 
„opiekunów”, którzy towarzyszyli strażakom podczas zebrań oraz akcji 
społecznych i kulturalnych.

Zdjęcie pochodzi z kroniki łaskiej OSP, za której udostępnienie 
dziękujemy.       
                  (Saw.)
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(2)Policja Granatowa– mity  i  fakty

Zarządzono ewakuację funkcjonariuszy. Przebiegała ona różnie, na 
ogół chaotycznie, do czego przyczyniał się szybki marsz wojsk nieprzy-
jacielskich. Najwcześniej ewakuowały się jednostki z powiatów przy-
granicznych, m.in. wieluńskiego, sieradzkiego i radomszczańskiego.  
3 września w odwrocie były już wszystkie jednostki PP.

Nie wiemy dokładnie, jakie były trasy ewakuacji, jak ona prze-
biegała. Wiadomo, że na drogach był tłok, że kierowano się m.in.  
na Warszawę, że dochodziło do bombardowań i wielu tragedii,  
np. na szosie w okolicy Brzezin. Utworzenie na linii Bugu kordonu poli-
cyjnego w tych warunkach okazało się nierealne. Mimo chaosu, w Kow-
lu, Łucku i Zdołbunowie udało się scalić rozbite jednostki łódzkiej  
policji. Jednak wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie polskie w dniu  
17 września położyło kres jakimkolwiek walkom i nadziejom. Jak wyni-
ka z relacji ocalałych policjantów, wielu z nich rozpoczęło natychmiast 
odwrót, inni poddali się Rosjanom. Tylko część policjantów, głównie 
z rezerwy, została zwolniona, reszta trafiła do obozów.

Pierwsze listy od funkcjonariuszy PP do ich rodzin dotarły w końcu 
1939 roku. Lakoniczne informacje nie pozwalały poznać losów jeńców. 
Wiosną następnego roku napływ jakichkolwiek informacji do rodzin  
został przerwany…

  WcIĄŻ NIEPEŁNy BILANS…
Ilu policjantów z Łódzkiego zginęło? Jak się okazuje, ustalenie ta-

kiej listy jest niemożliwe z wielu powodów. Brakuje źródeł, nie znamy 
dotąd wszystkich ofiar Rosjan. Po dwudziestoletnich żmudnych docieka-
niach wielu badaczy udało się ustalić wykaz z 616 nazwiskami policjan-
tów woj. łódzkiego. Jak wynika z tych badań, w dołach śmierci zginęło  
50 proc. kadry oficerskiej. Wśród zamordowanych był m.in.: komen-

dant powiatowy z Łasku, a także Rawy Mazowieckiej. Łącznie od kuli  
w tył głowy zginęło prawie 600 policjantów. W całym kraju, jak się sza-
cuje, zamordowano i zginęło w różnych okolicznościach ok. 2,5-3 tys. 
policjantów, kilkanaście tysięcy trafiło do niewoli sowieckiej. Niektó-
rzy badacze szacują, że na terenach zajętych przez Niemców pozostało  
ok. 10 tys. funkcjonariuszy, wielu pracowało jako tzw. Granatowa Poli-
cja (w GG), ok. 2 tys. udało się znaleźć schronienie na Litwie i Łotwie, 
a tylko nieliczni trafili do Anglii i Francji.

Wśród ofiar znaleźli się policjanci pochodzący z powiatu łaskiego 
(31 proc. stanu osobowego Komendy Powiatowej), a także funkcjonariu-
sze pracujący na tym terenie w chwili wybuchu wojny, m.in.:

- Antoni Barczyk, ur. 1885 r., pracował w Łasku przed wybuchem 
wojny, zginął w Miednoje 

- Wincenty Bartkowiak, ur. 1908 r., pracował w Łasku przed wybu-
chem wojny, zginął w Miednoje

- Stefan Błaszczyk, ur. 1886 r. w Woli Czarnyskiej, zginął w Mied-
noje

- Władysław cieślak, ur. 1899 r., pracował w Łasku w chwili wybu-
chu wojny, mieszkał przy ul. Kilińskiego 58, zginął w Miednoje

- Władysław cłapa, ur. 1891 r., pracował w Łasku w chwili wybu-
chu wojny, grał w orkiestrze policyjnej, mieszkał przy ul. Piłsudskiego 
45, zginął w  Miednoje

- czesław czechowski, ur. 1900 r. w Górkach Grabieńskich, zginął 
w Miednoje

- Ignacy Derendowski, ur. 1884 r. w Widawie, zginął w  Miednoje
- Jan Jaszczura, ur. 1897 r. Porszewicach, zginął w Miednoje 
- Józef Klocek, ur. 1903 r. w Sędziejowicach, zginął w Miednoje
- Adam Kosiński, ur. 1889 r. w Łasku, zginął w Miednoje
- Stanisław Kuncman, ur. 1888 r. w Gucinie, zginął w Miednoje
- Paweł Mielczarek, ur. 1898 r. w Łękach pow. łaski, służył  

w PP w Łodzi, zginął w Miednoje 
- Kazimierz Pokraka, ur. w 1900 r. w Sieradzu, pracował m.in. 

w Burzeninie, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Łodzi i od 5 kwietnia 1939 r. 
w Komendzie Powiatowej w Łasku, aktywny sportowiec, działacz m.in. 
LOPP, zginął w Twerze, pochowany w Miednoje

- Marcin Stanisław Wejnberg, ur. 1885 r., w chwili wybuchu wojny 
był zastępcą komendanta Posterunku PP w Łasku, zginął w Miednoje

- Stanisław Wesoły, ur. 1890 r. w Łasku, zginął w Miednoje
- Wacław Zbierański, ur. 1897 r., w chwili wybuchu wojny służył 

w Łasku, zginął w Miednoje.
Czy wspomniane liczby i nazwiska mogą stanowić zamknięty bilans 

działania i ofiar? Nie, funkcjonowanie Granatowych Policjantów pod-
czas wojny to bardzo skomplikowany problem, nie dający się zamknąć 
w pobieżnych ocenach i schematach. Temat to niezwykle frapujący  
i zamierzamy do niego wracać w kolejnych numerach „Panoramy” 
tym bardziej, że żyją jeszcze krewni przedwojennych funkcjonariuszy,  
o których prawda należy się nowym pokoleniom Polaków.
    (PO)

------------------------------------------------------
Przy pisaniu artykułu wykorzystano materiały m.in. udostępnione 

przez Muzeum Historii Łasku, za co dziękujemy.

Po zakończeniu II wojny światowej przez kilka dziesięcioleci 
przedwojenna Policja Państwowa nie cieszyła się zbyt 
dobrą opinią. Wyolbrzymiano jej dokonania z czasów 
okupacji niemieckiej, zapominając całkowicie o okresie 
międzywojennym i tragicznym losie wielu funkcjonariuszy 
tzw. Policji Granatowej. Zbrodnie popełnione na policjantach 
zniknęły niemal całkowicie w cieniu mordów katyńskich, 
których ofiarami stali się polscy żołnierze.

Polscy policjanci wzięci do niewoli przez Rosjan, 1939 r.

W zaaranżowanej przestrzeni niebawem umieścimy książki, cza-
sopisma, nie braknie też aktualnego kalendarium ŁDK i naszej nowej 
gazetki „RamPaPam”. Stopniowo pragniemy ocieplać wnętrza ŁDK, 
odświeżać je nie tylko intrygującym meblem, ale i niebanalnym pomy-
słem. Chcemy wygospodarować klimatyczny kącik na kawę - miejsce 
kulturalnych spotkań, ale i prozaicznych życiowych pogadanek. Zależy 
nam, by to miejsce miało duszę, by było unikatowe, inspirujące, żywe 
i tętniące przyjazną atmosferą. Dlatego – jeśli macie w domu, piwnicy 

albo na strychu jakieś ciekawe mebelki - krzesła, stoliki, lampy, itp. - 
z przyjemnością przygarniemy je i zaadaptujemy do naszych przestrzeni. 
Wspólnie możemy więcej!

Na razie na klatce schodowej powstaje imponująca galeria postaci 
(naszych znakomitych gości), spod pędzla portrecistki – Agnieszki Świ-
stek (Malagi). Na portretach widnieją pamiątkowe autografy artystów, 
którzy ciepłym słowem podkreślają gościnny klimat Łaskiego Domu 
Kultury.                   Anna Krzemińska-Sobczak

kUltUralna poczytalnia 
„Poczuj się jak w domu… kultury!” - tym hasłem chcemy zachęcać gości do odwiedzania powstającego na 1. piętrze kącika, 
łączącego funkcje poczekalni i miniczytelni. Marzy nam się, aby POcZyTALNIA stała się ciepłym, domowym zakamarkiem, 
znacznie odbiegającym od klasycznych, nudnych poczekalni, gdzie czas wypełnia się spoglądaniem na zegarek, patrzeniem w sufit lub 
bezwiednym przesuwaniem palca po ekranie smartfona. 
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(2) ZAnIM wYbUChŁA 
nIEPodLEgŁA

Stawiski już w latach sześćdziesiątych 
w swoim dworze chciał stworzyć muzeum ar-
cheologiczne.

Stanisławski od lat zbierał wszelkie zabytki 
archeologiczne i pamiątki przeszłości, zasilając 
nimi m.in. swojego szkolnego kolegę, profeso-
ra pierwszej Katedry Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Józefa Łepkowskiego. Jak 
wynika z listów, sieradzki medyk dostarczał 
do Krakowa znaleziska archeologiczne, m.in. 
ze Strońska i Zadzimia, być może wśród tych 
pamiątek przeszłości były też eksponaty z rejo-
nu łaskiego, bo Stanisławski nie ograniczał się 
do Sieradza i guberni kaliskiej, zdobywał nu-
mizmaty także w nadpilicznym Sulejowie czy 
Krobanowie k. Zduńskiej Woli. 

Piękna inicjatywa Stanisławskiego  wzbu-
dziła podejrzenia władz carskich i początko-
wo nie wydały one zezwolenia na zorganizo-
wanie wystawy, dopiero w następnym roku, 
7 października ekspozycja została otwarta 
i wzbudziła entuzjazm społeczeństwa. Sukces 
wynikał m.in. z tego, że eksponaty na wysta-
wę udostępniło wielu ziemian, także księża 
włączyli się do wzbogacenia wystawy. Czegoż 
tam nie było! Królewskie dokumenty, broń, 
numizmaty,  autografy króla Stanisława Po-
niatowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza  
i Tadeusza Kościuszki, nie pominięto też obra-
zów, m.in. Józefa Chełmońskiego i Suchodol-
skiego. Najwięcej eksponatów użyczyli Ko-
bierzyccy z Pyszkowa, ale i Edmund Stawiski 
z Podłężyc, dr Józef Stanisławski, Alfons Par-
czewski (pisałem o nim niedawno), a także du-
chowieństwo m.in. z Sieradza, Kalisza, Warty 
i Łasku. Wbrew temu, co pisała krytyczna pra-
sa, m.in. pozytywistyczna „Prawda”, sieradzka 
wystawa nie była  jedynie wyrazem tęsknoty 
do „starych dobrych czasów” i składem garstki 
starożytności, przechowywanych pod strzechą.

Choć Stanisławski liczył na większy odzew 
społeczeństwa, wystawa okazała się sukcesem, 
a przede wszystkim ważnym wydarzeniem kul-
turalnym. Zapewne stanowiła swoistą ilustrację 
dziejów Polski i budziła patriotyczne uczucia, 
a ponadto  zwracała uwagę na potrzebę rato-
wania pamiątek przeszłości. Choć od tamtego 
wydarzenia minęło 135 lat taki edukacyjny 
charakter wystawy i dzisiaj byłby wskazany…

Czy to, co się działo wokół naszych pa-
miątek przeszłości w innych miastach Króle-
stwa było obce łaskowianom? Nic podobnego, 
mieszkańcy grodu nad Grabią mieli swoją XVI-
-wieczną kolegiatę owianą legendą Łaskich, ze 
słynnymi podziemiami, w których spoczywa-
li znamienici przedstawiciele tej ziemi, a tak-
że skarbczyk z najcenniejszymi pamiątkami 
sprzed stuleci. Ludzie schodzili do podzie-
mi, słuchali z zainteresowaniem wspomnień 
o dawnych mieszkańcach grodu nad Grabią. 

Ze wspomnień księdza Grzegorza Au-
gustynika, który pojawił się w Łasku w 1916 

Doktor Józef Stanisławski prawdopodobnie 
był częstym gościem w Łasku, interesując się 
tutejszymi pamiątkami historii, m.in. znalezi-

skami archeologicznymi

roku, wynika, że właściciele  tutejszych dóbr 
także w okresie zaborów interesowali się prze-
szłością ziemi łaskiej i w różnorodny sposób 
wspierali działalność patriotyczną. Szweycero-
wie, którzy nabyli te dobra w XIX w., mieli już 
za sobą represje carskie i postępowali bardzo 
ostrożnie, by nie narazić się na prześladowa-
nia. Ich późniejsza działalność jest kolejnym 
potwierdzeniem, że sprawy ojczyzny nie były 
im obojętne.

Wielu historyków koncentruje się na uka-
zywaniu patriotycznych działań Polaków w du-
żych ośrodkach miejskich i przemysłowych, 
tymczasem w takich miejscowościach jak 
choćby Łask czy pobliski Szadek, także dzia-
ło się sporo na tym polu. W powiecie łaskim 
carska policja  w ostatnich latach XIX w. li-
kwiduje wiele tajnych szkół polskich (w Króle-
stwie - 320). Mimo surowych kar pieniężnych, 
władze długo nie mogą się uporać z tym pro-
blemem. Broniąc się przed represjami, nauczy-
ciele zakładają tajne związki, np. na przełomie 
XIX i XX wieku w powiecie łaskim powstaje 
Zrzeszenie Nauczycieli Chrześcijan Ziemi Ła-
skiej, które w 1915 roku staje się Związkiem 
Nauczycieli Chrześcijan. Cel tajnego naucza-
nia jest jeden: nauka języka polskiego i historii 
ojczystej.

W sierpniu 1905 r. w Łasku powstaje koło 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Jego członkowie 
tworzą szkoły, organizują kursy dla analfabe-
tów, organizują czytelnie i biblioteki. Pojawia-
ją się hasła  żądające polskiej szkoły i likwi-
dacji nadzoru policyjnego. Policja wie niemal 
o każdym ruchu działaczy oświatowych, wielu 
z nich zostaje aresztowanych za działalność an-
typaństwową. Osadzonych w więzieniu patrio-
tów zastępują następni działacze, np. pocho-
dzący z dużych ośrodków miejskich, np. Łodzi 
i Pabianic.

W okresie rewolucji 1905-1907 r. do buntu 
przeciwko zaborcy dochodzi w tutejszej szko-
le. W lutym 1906 roku naczelnik straży ziem-
skiej powiatu łaskiego E.W. Mjaczkow donosi 
naczelnikowi powiatu, że 3 stycznia podczas 
zebrania gminnego mieszkańcy zażądali ję-
zyka polskiego w tutejszej szkole elemen-
tarnej. Podobnie jak w innych szkołach, np. 
Piotrkowa, kilka miesięcy później rozpoczyna 
się walka o polską szkołę. Jeden z nauczycie-
li donosił: „6 listopada zjawiłem się w szko-
le i rozpocząłem lekcję języka rosyjskiego, 
ale dzieci średniego oddziału wyjęły polskie 
książki i oświadczyły, że rosyjskiego uczyć się 
nie będą, że ich rodzice sobie tego nie życzą, 
wtedy na umówione hasło  >> wiwat<< do kla-
sy weszło około 40 mężczyzn, wyprowadzili 
dzieci, a ode mnie zażądali, bym niezwłocznie 
opuścił szkołę. W przeciwnym wypadku grozi-
li wyrzuceniem mnie przez okno. W tym cza-
sie zostało zerwane i zniszczone godło  szkoły. 
Oprócz włościan, robotników i uczniów w wy-
stąpieniach brali udział także jacyś przedstawi-
ciele socjaldemokratycznej partii, wysłannicy 
robotniczego komitetu, jakiejś oficjalnej, po-
ważnej instytucji”.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy nastąpi

Tablica nagrobna na mogile dra J. Stani-
sławskiego, z pocz. XX wieku, fotografia  

ze zbioru Stefana Ferenca
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Terminy odbioru 
odpadów wielkogabarytowych

Nazwa ulicy, miejscowości

9 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ Łask: Armii Krajowej, Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Łąkowa, 
Matejki, plac Dąbrowskiego, pl. 11 Listopada, Północna, Przemysłowa, Słowackiego, 
Strażacka, Szpitalna, Reymonta, Tylna, Wąska, Warszawska, Widawska, Zachodnia, 
Zielona, Żeromskiego; Źródlana, pl. Warszawska 64/70; Osiedle Batorego: Warszawska 
32 budynki ZGM: pl. Dąbrowskiego 3, pl. 11 Listopada 1, 21, Kilińskiego 26, 63, 69, 69B, 
69C, ul. Warszawska 2, 2A; Widawska 3, 14, 18, Zielona 12, Żeromskiego 10, 21

10 kwietnia 2018 r. /wtorek/ Łask: 9 Maja, Andersa, Batorego, Chabrowa, Polna, Wiosenna, Żytnia,; Osiedle 
Sobieskiego: Polna 7, 11, 15, 17, 19, Południowa 3;  Osiedle Batorego: 9 Maja 46, 63, 69, 
szczyt pomiędzy bl. 67/69, 73; Batorego 34, 38, 46, przy „TWIXIE”, Spółdzielcza,; budynki 
ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/, Osiedle Przylesie: Borowikowa, Bohaterów Września, 
Cisowa, Dębowa, Jodłowa, Jesionowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, Szkolna, 
Topolowa; gmina: Wola Łaska

11 kwietnia 2018 r. /środa/ Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, 
Mickiewicza, Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Osiedle 
Sobieskiego: 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9; Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12;  Narutowicza 5, 
25, 30, 32; Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 3, 4, 5, 7, śmietnik przy „Witamince”;  Osiedle 
Mickiewicza: 1 Maja przy kotłowni; Karpińskiego, Rodziny Bujnowskich 3; Osiedle 
MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 16, 17, 19; Kosynierów 1, 3; Pułaskiego 1, 3, 5; 
Wróblewskiego 3, 5;  budynki ZGM: Południowa 4, 4 A, 4 B

12 kwietnia 2018 r. /czwartek/ Kolumna: Bazarowa, Dolna, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Letnia, 
Lubelska, Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska,  pl. Szarych 
Szeregów, Skromna, Torowa lewa i prawa strona, Wczasowa, Wysoka, Gdańska, Leśna, 
Krasickiego, Komuny Paryskiej, Łanowa, Miodowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska, 
Zakopiańska, bl. Harcerska 2, 4,  budynki ZGM: Gdańska 17, Graniczna 11, 12, Jagiełły 8, 
10, Komuny Paryskiej 14, 20, Letnia 7, 8, 11,  Lubelska 4, 6, 10, 12, Piękna 6, Piotrkowska 
7, 11, 25, Szarych Szeregów 5, Wczasowa 2, Wileńska 1, 13, 25, 27, Zakopiańska 16

13 kwietnia 2018 r. /piątek/ Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, ks. Malinowskiego, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, 
Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Szyszkową, Sportowa, 
Torowa za torami, Traugutta, Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa; budynki ZGM: Błękitna 19, 
Torowa 14

16 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ Kolumna: Leśników Polskich, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, 
Plażowa, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Swojska, 
Śląska, Światowida, Świerkowa, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, W. Polskiego, 
Zagajnikowa; budynki ZGM: Leśników Polskich 2, Katowicka 1, Kolonijna 2, Sandomierska 
4, Sejmowa 1, 7, Sosnowa 1; Toruńska 2, 9, 13, 23, Wojska Polskiego 9, 11, 14, 16, 22, 27 

17 kwietnia 2018 r.  /wtorek/ Łask: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, Wiejska; gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś, 
Wydrzyn; budynki ZGM: ul. Lutomierska 9, Wiewiórczyn ul. Szkolna 11; Wronowice 27

18 kwietnia 2018 r.  /środa/ gmina: Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze, Sięganów 

19 kwietnia 2018 r.  /czwartek/ gmina: Bałucz, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, 
Budy Stryjewskie, Kolonia Bałucz, Kopyść, Młynisko, Grabina, Orchów Wesółka, Ulejów, 
Wincentów, Wola Bałucka, Wola Stryjewska

20 kwietnia 2018 r.  /piątek/ gmina: Anielin, Jabłonki, Karszew, Krzucz, Rembów, Remiszew, Stryje Księże, Stryje 
Paskowe, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice 
Tomaszew

23 kwietnia 2018 r.  /poniedziałek/ gmina: Aleksandrówek, Rokitnica, Teodory, Teodory osiedle; budynki ZGM: Teodory 62

24 kwietnia 2018 r.  /wtorek/ gmina: Kolonia Bilew, Mikołajówek, Okup Wielki, Okup Mały, Orchów, Zielęcice;   
budynki ZGM: Okup Mały ul. Akacjowa 3A

25 kwietnia 2018 r. /środa/ Kolumna: ul. 3 Maja, Czajkowskiego, Jawornickiego, Kresowa, Szweycerów, Orzeszko-
wej, Powst. Styczniowych, Prosta, Sowia, Tuwima, Wyspiańskiego, budynki ZGM: Tuwima 
24, gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów wieś, Wronowice Osiedle  

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 
w mieście i gminie Łask  9-25.04.2018 r. 

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6 i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:
-  mieszkańcy domów jednorodzinnych - na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd
-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych - przy gniazdach pojemników na odpady.
Odbieramy: Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale 

(złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, 
radia, drukarki, odkurzacze), urządzenia zawierające freony (lodówki),  zużyte opony (do rozmiaru 1250  mm x 400 mm), baterie 
i akumulatory.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypad-
ku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, ka-
mienie oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych.
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Jej energię i zaangażowanie widać było już od chwili rozpoczęcia działalności.  
Do swojej pracy na rzecz wspólnoty podchodziła profesjonalnie i z wiarą, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Systematycznie zdobywała niezbędną wiedzę potrzebną do zarządzania 
i administrowania wspólnotą, dzięki temu wraz z zarządem podejmowała mądre i prze-
myślane decyzje inwestycyjne. W czasie 15 lat działalności Pani Ludwiki przeprowadzo-
ne zostały liczne remonty i modernizacje budynku oraz uporządkowano jego otoczenie, 
w wyniku czego znacznie podniósł się komfort mieszkania lokatorów. Nie szczędząc swo-
jego prywatnego życia, przy wsparciu męża Adama, załatwiała wszelkie sprawy urzędowe 
i administracyjne, bez przesady należy stwierdzić, że Wspólnota była częścią jej rodziny. 

Ludwika Juźwin była osobą, która potrafiła dzielić się swoją praktyczną wiedzą,  
dlatego bezinteresownie pomagała nowo powstającym wspólnotom mieszkaniowym 
w mieście, przekazując im swoje doświadczenia. Była także osobą wrażliwą, która nie 
przechodziła obojętnie obok osób potrzebujących wsparcia. Również los bezdomnych 
zwierząt żyjących w sąsiedztwie naszego bloku był dla niej ważny i z pomocą Towarzy-
stwa Przyjaciół Zwierząt leczyła je, karmiła i zorganizowała schronienie.

Pani Ludwiko, była Pani osobą wyjątkową. Dziękujemy za wszystko co Pani dla nas 
zrobiła. Jest i będzie Pani w naszej pamięci.

Wdzięczni mieszkańcy Wspólnoty „Razem”

n a s z a   lU dw i k a
W dniu 14 lutego br. ze smutkiem pożegnaliśmy Panią Ludwikę Juźwin – przewodniczącą zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Razem”, działającej w Łasku przy ul. Warszawskiej 64/70. W listopadzie 2002 roku Ludwika Juźwin była inicjatorką założenia 
pierwszej wspólnoty w Łasku. W przeprowadzonych wyborach mieszkańcy wspólnoty jednogłośnie powierzyli jej funkcję 
przewodniczącej zarządu, którą przez wiele lat pełniła społecznie i nieprzerwanie do ostatnich godzin swego życia. 

Nieodpowiedzialność osób wypalają-
cych trawy i pozostałości roślinne powodu-
je niejednokrotnie powstanie tragicznego 
w skutkach pożaru, doprowadzając do tego, 
że giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, 
zabudowania mieszkalne i gospodarcze.  
W latach ubiegłych prowadzono akcje prewen-
cyjne, między innymi kampanię „STOP poża-
rom traw”, podczas której informowano o kon-
sekwencjach wypalania traw i zagrożeniach 
związanych z tym procederem. Dzięki podno-

stop pożarom traw!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina o występującym corocznie na terenie powiatu łaskiego 
problemie dotyczącym bezmyślnego wypalania traw i pozostałości roślinnych. Zjawisko wypalania traw i pozostałości roślinnych 
przez ludzi pojawia się przede wszystkim w okresie, późnej zimy oraz wczesnej wiosny. Wówczas rolnicy, właściciele posesji, służby 
miejskie przystępują do prac porządkowych. Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla wielu nierozważnych  
i bezmyślnych osób stał się ogień. Mimo że wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku nierozważni 
właśnie w ten sposób „oczyszczają” swoje pola, łąki i trawniki. 

szącej się świadomości, w 2017 roku odnoto-
wano 7 pożarów związanych z wypalaniem su-
chej trawy i pozostałości roślinnych. Przypusz-
czalną przyczyną powstania powyższych poża-
rów była przede wszystkim nieostrożność przy 
posługiwaniu się ogniem otwartym, niestety 
odnotowano również podpalenia umyślne.

Początek 2018 roku nie obfitował w opa-
dy deszczu i śniegu, zatem na polach, łąkach 
i posesjach występuje duża ilość suchej tra-
wy i pozostałości roślinnych. Już w poło-

wie lutego odnotowano w powiecie pierw-
szy pożar trawy, by uniknąć tego typu zda-
rzeń w przyszłości, KP PSP w Łasku apeluje  
o rozwagę. Wyjazd strażaków do zdarzeń zwią-
zanych z tymi pożarami powoduje niepotrzeb-
ną stratę czasu - w tym czasie ktoś może wzy-
wać na ratunek lub potrzebować pomocy.

Przestrzegając przed niewłaściwym zacho-
waniem osób, które nie stosują się do zasad bez-
pieczeństwa pożarowego, KP PSP informuje,  
iż za wypalanie wierzchniej warstwy gleby 
i traw zgodnie z Kodeksem Wykroczeń grozi 
kara aresztu, nagany lub grzywny, której wyso-
kość może wynosić od 20 do 5000 zł. W myśl 
Kodeksu Karnego „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające po-
stać pożaru, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10”.

Zanim podpalisz pozostałości roślinne na 
polu czy łące pomyśl, ile czasu i sił poświęcą 
strażacy, by ugasić pożar, który wymknie Ci się 
spod kontroli i jak wiele złego możesz wyrzą-
dzić sobie i innym ludziom.

kpt. Kamil Perliński
KP PSP w Łasku

Fot. OSP Marzenin



26 marzec 2018 r.

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w kwietniu

w kilkU zdaniach

Kilka lat temu pisaliśmy o planowanym 
remoncie i gruntownej modernizacji 
urzędu pocztowego. Zajęliśmy się 
wówczas tym tematem, bowiem 
mieszkańcy grodu nad Grabią zwracali 
uwagę na nienajlepsze warunki pracy 
i obsługi klientów. Nie wszystkim też 
klientom odpowiada rozszerzanie usług 
handlowych, co ich zdaniem odbija się na 
jakości obsługi mieszkańców.

W tej mocno dziś scentralizowanej instytu-
cji trudno uzyskać informację na miejscu czy 
choćby w Łodzi, dlatego po bliższe dane doty-
czące planowanych remontów i innych działań 
usprawniających pracę poczty zwróciliśmy się 
do centrali w Warszawie.

I podobnie jak kilka lat temu otrzymali-
śmy enigmatyczną odpowiedź, iż „UP Łask 
w najbliższych latach ma przejść rewitaliza-
cję”. Kiedy? – to już słodka tajemnica Pocz-
ty Polskiej SA. Jest jednak i dobra wiadomość 
od pani rzecznik Justyny Siwek. Otóż „w celu 
poprawy dostępności do naszych usług jeste-
śmy zainteresowani uruchomieniem kolejnej  
placówki agencyjnej na terenie powiatu ła-
skiego. Poszukujemy przedsiębiorcy chętnego 
podjąć z nami współpracę agencyjną”. Do-
dajmy, że w gminie Łask funkcjonują obec-
nie 4 placówki: w Łasku przy ul. Żeromskie-
go 11/15, przy Placu Szarych Szeregów 5a,  
przy ul. Stefana Batorego 48 A oraz  
we Wrzeszczewicach 7 A. Łącznie w powiecie 
łaskim funkcjonuje 9 placówek Poczty Pol-
skiej. W Łasku Poczta Polska nie posiada nie-
ruchomości.

Zapytaliśmy panią rzecznik o wspomniane 
rozszerzanie działalności handlowej w loka-
lach PP, co zdaniem wielu czytelników utrud-
nia świadczenie typowo pocztowych usług. 
„Rozwój sprzedaży w placówkach pocztowych  
jest jednym z elementów naszej strategii roz-
woju. Działalność handlowa w ubiegłym roku 
przyniosła Poczcie Polskiej 400 mln zł przy-
chodu, w bieżącym planujemy zwiększyć  
obroty o 20 procent. Porządkujemy naszą ofer-
tę handlową w placówkach. Stawiamy przede 
wszystkim na artykuły papiernicze, wydawnic-
twa pocztowe, książki” – wyjaśnia J. Siwek.

(P)

poczta polska sa 
wyjaśnia kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Wystawa kalendarzyków 
Romana Nowoszewskiego 

kwiecień BP w Łasku 
Galeria pod Korabiem 

BP w Łasku 

2. 
 

Otwarcie wystawy poplenerowej 6  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

3.  Koalicje Kultury, warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych 

7 ŁDK ŁDK 

4. Międzypowiatowy Konkurs 
Fizyczny uczniów gimnazjum  

7 I LO im. T. Kościuszki 
w Łasku 

Otwarta Pracownia 
Rozwijania Uzdolnień 
„Asymptota” 

5.  Koncert piosenki francuskiej  
pt. „Wiosna w Paryżu”  
w wykonaniu Łódzkiego 
teatru Piosenki 

8 ŁDK ŁDK 

6. Wykład w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku pt. „Kambodża 
– od Angkor do Czerwonych 
Khmerów” wygłosi 
prof. dr hab. Marek Barwiński 

10  
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

7. Obchody 78. rocznicy zbrodni 
katyńskiej 

13  
godz. 13.30 

cmentarz parafialny w 
Łasku 

gmina Łask,  
32. BLT w Łasku 

8. Warsztaty pedagogiki cyrku 15  
godz. 10 

ŁDK ŁDK 

9. Warsztaty w pracowni 
ceramicznej 

16  
godz. 17.30 

ŁDK ŁDK 

10. Spotkanie podsumowujące 
wystawę Kolumna-Las  
Miasto-Ogród, 
drewniane domy letniskowe, 
rysunki inwentaryzacyjne 
studentów architektury PŁ 

20  
godz. 17 

Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku, Wydział 
Architektury Politechniki 
Łódzkiej 

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 
spektakl poetycko-muzyczny  
pt. „Czary, mary i inne …”  
w wykonaniu Stowarzyszenia 
„Ponadczasowi” z Łodzi (UTW) 

24  
godz. 17.30 

ŁDK ŁDK 

12. Koncert Beaty Przybytek, 
najsłynniejsza polska wokalistka 
jazzowa wystąpi w Łasku  
w ramach cyklu „Porcja Jazzu” 

27  
godz. 19 

ŁDK ŁDK  

13. Warsztaty w pracowni 
ceramicznej  

30  
godz. 17.30 

ŁDK ŁDK 

 

 
 
 
 
 
 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1.  Mecz piłki nożnej klasy A  

MULKS Łask – MLKS 
Konopnica 

7  
godz. 15 

CSiR – stadion MULKS Łask 

2.  Puchar Polski Modeli Halowych 8 SP nr 1 w Łasku KMLiK, ŁDK 

3.  1 Tura Mistrzostw Koła  
w wędkarstwie spławikowym  
w kategorii Senior 

14 kąpielisko miejskie Zarząd  Wojskowego 
Koła Wędkarskiego  
Łask-Grabia 

4.  2 Tura Mistrzostw Koła  
w wędkarstwie spławikowym 
w kategorii Senior oraz 
Mistrzostwa Koła w wędkarstwie 
spławikowym w kategorii 
Kobieta, Kadet, Junior oraz 
Młodzież - do 23 lat 

15 kąpielisko miejskie Zarząd  Wojskowego 
Koła Wędkarskiego 
Łask - Grabia 

5. Mecz piłki nożnej klasy A  
MULKS Łask – GLKS Warta 
Osjaków 

21  
godz. 16 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

6.  XIII Wojewódzki Bieg Pamięci 
Jana Pawła II 

29 kolegiata łaska, 
otwarcie  biegu –             
ul. Warszawska 13    

powiat łaski,  
gminy powiatu łaskiego, 
proboszcz parafii   
NP NMP w Łasku 

 

Strażacy z Orchowa z okazji Dnia Ko-
biet urządzili dla 140 pań prawdziwe święto. 
W miejscowym Domu Ludowym panowała, 
jak nam doniesiono, niesamowita atmosfera... 

Na drodze ekspresowej S-8 kierowcy zo-
baczyli jeden z pojazdów dziwnie poruszający 
się. Zatrzymany przez stróżów prawa 30-letni 
kierowca z powiatu łaskiego miał w wydycha-
nym powietrzu 4 promile alkoholu! 
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży 
odbyło się w ŁDK spotkanie poświęcone królowej kwiatów. 
W ten sposób zawiązane rok temu stowarzyszenie chciało 
uczcić pierwszą rocznicę swojej działalności. Dzień nie był 
przypadkowy, jeszcze byliśmy pod wpływem ciepłych uczuć 
i pełnych miłości gestów związanych z Dniem Zakochanych, 
płomiennych zapewnień i bukietów róż.

Kontynuując ten miły nastrój, zaprosiliśmy naszych sympatyków  
na wieczór poezji i piosenki różanej. Chcieliśmy pokazać, że róża jest 
doskonała nie tylko w naturze, a jej piękno było sławione przez lata 
i utrwalone w sztuce, literaturze i muzyce. Przygotowany przez Janinę 
Marciniak scenariusz był inspiracją dla dyrektora Łaskiego Domu Kul-
tury Adama Łoniewskiego do stworzenia z młodymi aktorami ciekawej 
prezentacji poetycko-multimedialnej. Występ grupy teatralnej był po-
przedzony projekcją opisującą historię róży na przestrzeni dziejów. Sym-
bolika róży zmieniała się przez wieki, ale zawsze była wyrazem piękna 
i miłości, podkreślała najważniejsze momenty w życiu każdego z nas.

Z literatury światowej znamy skomplikowaną miłość Małego Księcia 
do samotnej róży rosnącej na jego planecie. I ta miłość, pełna sprzecz-
ności, ale też uroku była tematem wieczoru. Twórcy spektaklu pokazali  
za autorem „Małego Księcia”, że prawdziwa miłość wymaga czasu, 
często cierpliwości i jest sensem ludzkiego życia, decyduje o jego war-
tości. Prezentowana poezja została ozdobiona muzycznie i wokalnie  
przez Marzenę Lamch-Łoniewską. 

Dodatkowym walorem wieczoru były prace malarskie przygotowane 
przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej, które stwo-
rzyły ciekawą scenografię dla literacko-muzycznego spektaklu. Podczas 
wieczoru róże prezentowały się w przestrzeni widowiskowej, ozdabiały 
kawiarniane stoliki i królowały w bukietach na scenie i stole kawowym.

róża w Poezji i mUzyce

Wieczór uświetniły władze miasta na czele z burmistrzem Łasku  
Gabrielem Szkudlarkiem, przedstawiciele przedsiębiorstw, organiza-
cji, stowarzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich działających w mieście  
i powiecie. Przybyła też grupa szkółkarzy współpracująca ze stowarzy-
szeniem i kilkuosobowa grupa sympatyków z Pabianic.

Spotkanie było literackim podziękowaniem dla wszystkich zaanga-
żowanych w coroczną (w tym roku będzie VI edycja) organizację lipco-
wego Festiwalu Róż. Mam nadzieję, że spędzony z nami wieczór w tych 
zabieganych czasach był odpoczynkiem dla ciała i duszy – dostarczył 
refleksji i wzruszeń.

Janina Marciniak-Kielanowicz
prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży

Różnorodna twórczość bełchatowianina znana jest doskonale mieszkańcom Łasku, bowiem 
prezentował tu wiele swoich wystaw. Szczególne zainteresowanie wzbudzały prace o tematyce 
japońskiej, a także malarstwo wykonywane przy pomocy… kawy. W jednym z wywiadów artysta 
mówił, że farby są kosztowne, tymczasem kawa jest tania i ogólnie dostępna…

Prezentujemy dziś kilka prac M. Gosławskiego.           (er)

Nie tylko kawą malowaNe
Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, ale od lat mieszka i tworzy 
w pobliskim Bełchatowie. W 2007 roku w krakowskiej Papieskiej 
Akademii teologicznej obronił pracę magisterską o ruchach kościelnych 
stanowiących odpowiedź duszpasterską na działalność sekt. Należy 
do wielu klubów twórczych, sam założył Klub Kultury Japońskiej 
w Bełchatowie. To efekt zafascynowania kulturą tego dalekiego kraju, 
co zresztą znalazło odbicie w twórczości Mariusza Gosławskiego.



 

w hołdzie ...

Sportowiec roku 


