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Igor Szymański
wicemistrzem Polski

Wizyta sekretarza stanu USA

John Kerry odwiedziŁ 
ameryKańsKich żoŁnierzy

Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu OSiR 
Suwałki był organizatorem Mistrzostw 
Polski Modeli Halowych w klasach F1N, 
F1L (8-10.11.2013 r.). Zawody odbyły się 
w hali sportowej OSiR Suwałki. 

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicz-
nego Łaskiego Domu Kultury zdobył zespo-
łowo III miejsce jako klub sportowy w kla-
sie F1N Juniorów Młodszych. Indywidualnie 
w klasie F1N Junior Młodszy Igor Szymański 
uzyskał tytuł II wicemistrza Polski. <

Andrzej Pikosz

To była bardzo krótka wizyta w Polsce sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego, ale znalazło się w niej miejsce i na pobyt w Łasku, gdzie 
stacjonuje pierwszy w Polsce amerykański pododdział Aviation Detachment. Sojusz polsko-amerykański działa, jest mocny i Amerykanie 
będą w niego inwestować, a 32 Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednym z najlepiej widocznych symboli tego sojuszu - mówi J. Kerry. 27

Na płycie głównej rynku staną różnorodne stoiska handlowe. 
Nie zabraknie także wspólnie śpiewanych kolęd, Mikołaja i wielkiej 

choinki, którą wspólnie będziemy ubierać w kolorowe ozdoby. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców wraz z rodzinami. 

Osoby/instytucje prowadzące działalność gospodarczą w branży: 
rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze 
i zabawki zainteresowane udziałem w Kiermaszu Świątecznym 

proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania 
na stronie internetowej www.lask.pl lub w siedzibie organizatora), 
który należy przekazać: osobiście do Urzędu Miejskiego w Łasku, 

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych,  
98-100 Łask, ul. Warszawska 14, pok. 58; 

na adres e-mail: m.janiszewski@lask.pl, a.szymczak@lask.pl 
(zeskanowany formularz z własnoręcznym podpisem) 
lub fax: 43 676 83 87 najpóźniej do dnia 5.12.2013 r.  

Miejsca na stoiska udostępniane są nieodpłatnie.

15 grudnia br. na Placu 11 Listopada w Łasku 
w godz. 10-15 odbędzie się 

Kiermasz Świąteczny 



Błyskawiczna sonda „Panoramy”
Jaki Jest odmłodzony rynek?

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. CZESŁAWA 
CIERNIEWSKIEGO

Radnego Rady Miasta i Gminy w Łasku 
kadencji 1990-1994, wybitnego naukowca, 

członka rzeczywistego PAN, Prezesa Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Serdeczne wyrazy współczucia
Najbliższej Rodzinie

składają

Burmistrz Łasku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

radni Rady Miejskiej w Łasku
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Pani

ANNIE KMIEĆ
Inspektorowi Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

O J C A 

składają

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

Rady Miejskiej w Łasku

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ŚP. JÓZEFA SOBCZAKA

Sołtysa sołectwa Okup Mały w latach 
1994-2011, wieloletniego działacza OSP

Serdeczne wyrazy współczucia
Najbliższej Rodzinie

 
składają

Burmistrz Łasku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

radni Rady Miejskiej w Łasku
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Po kilkunastu miesiącach prac odmieniono centrum miasta 

Łaski rynek w nowej szacie
To była kolejna bardzo trudna operacja na starej miejskiej tkance, ale niezbędna. Po wielu miesiącach niełatwych robót 
w samym centrum miasta, praktycznie przy nieco tylko ograniczonym ruchu, zakończono rewitalizację całej płyty łaskiego 
rynku. Wcześniejsze zbudowanie Pomnika Niepodległości wraz z odmienioną szatą rynku stworzyło zupełnie inną jakość.  
To zrobił samorząd z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem na czele, teraz kolej na właścicieli kamieniczek. Nasza 
Starówka za kilka lat ma szansę dorównać zrewitalizowanym starym rynkom w Piotrkowie, Łęczycy czy nawet Gnieźnie.

SŁAWOMIR TRALEWSKI - prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej: - Teraz ry-
nek wygląda imponująco. Z pewnością będzie 
się podobać wielu łaskowianom i przybyszom. 
Gdybym miał wskazać mankamenty, z pew-
nością wymieniłbym zieleń, której na razie 
jest trochę za mało, choć już wiosną sytuacja 
może być korzystniejsza. Marzy mi się, by już 
w przyszłym roku pojawiły się tu ogródki piw-
ne, jak to jest w innych miastach. 
NINA SMOLEń, dziennikarka, red. naczel-
na „Panaceum”, związana z ziemią łaską: 
- Gdy w dniu otwarcia rynku po rewitalizacji 
zobaczyłam go w pełnej krasie, najzwyczajniej 
zatkało mnie… To wielki sukces miasta, któ-
re od lat jest nie tylko gospodarne, ale i coraz 
piękniejsze. Teraz łaskowianie nie będą musieli 
wstydzić się ani rynku, ani Pomnika Niepodle-
głości. Z niecierpliwością czekam na otwarcie 
jeszcze jednej „perełki” Starówki - muzeum 
mieszczącego się w pięknie wyremontowanej 
kamieniczce. 
ZyGMUNT BLAźNIK, mieszkaniec Łasku: 
- Teraz rynek wygląda imponująco i chwała go-
spodarzom miasta za to, co zrobili. To histo-
ryczne dokonanie, które docenią najbardziej 
ci, którzy kochają swoje miasto. Najbardziej 
podoba mi się oświetlenie i kolorowe fontan-
ny. Teraz czekam na oddanie do użytku kamie-
niczki, w której będzie muzeum. Już teraz jest 
prawdziwą ozdobą Starówki.

MAREK KWIATEK - rzecznik prasowy 32 
BLT: - Łaski rynek zyskał na urodzie i bardzo 
mi się podoba. Przydałoby się tu więcej ziele-
ni i trzeba też pomyśleć, by do tej odnowionej 
i pięknej płyty dostosować kamieniczki, bo-
wiem niektóre wymagają solidnej kuracji.
PANI MONIKA, łaskowianka: - To już 
dawno powinno być zrobione. Rynek jest 
wizytówką miasta, ale przez lata w Łasku 
o tym nie pamiętano. Teraz pojawiły się nie 
tylko granity, ale i kanalizacja oraz gaz. To 
prawdziwy skok cywilizacyjny o historycz-
nym znaczeniu.<
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Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych, a zatem rodzącym co najmniej 
zadumę, nostalgię, ale to także miesiąc radosnych świąt Wszystkich Świętych 
i Narodowego Święta Niepodległości upamiętniającego odzyskanie przez Polskę 
niepodległości po ponad 123 latach zaborów i niewoli.

POżEGNANIE UCZONEGO

U progu tego wyjątkowego miesiąca 
towarzyszyliśmy w ostatniej drodze Pana 
Profesora Czesława Cierniewskiego, człon-
ka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, 
Prezesa Oddziału Łódzkiego PAN, wykła-
dowcy obu łódzkich uniwersytetów. Uro-
czystość celebrował metropolita łódzki ks. 
arcybiskup Marek Jędraszewski (także pro-
fesor), który zaliczył Zmarłego do grona 
najwybitniejszych uczonych naszej ojczy-
zny. Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. 
Paweł Górski podkreślił niezwykłą prawość 
Zmarłego oraz pocieszał najbliższych Pro-
fesora, że jak odchodzi człowiek tak pra-
wy to na pewno osiąga zbawienie. Rektor 
Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz 
Nykiel przypomniał z kolei, iż Pan Profesor 
Cierniewski był kierownikiem wielu pro-
jektów naukowych, polskich i międzynaro-
dowych, że wniósł znaczący wkład w roz-
wój akademickiej Łodzi oraz że zostanie za-
pamiętany jako wybitny naukowiec; kolega 
o bogatej, wspaniałej osobowości; człowiek 
prawy; wielka postać łódzkiego środowiska 
naukowego. Żegnający Zmarłego przedsta-
wiciel Łódzkiego Oddziału PAN podkreślił, 
że Profesor osiągnął najbardziej prestiżo-
wy tytuł Mistrza, a szczególnie wyróżnia-
jącą Go cechą była delikatność. W bardzo 
osobistym pożegnaniu córka oceniła Ojca 
jako człowieka o kryształowej osobowości, 
godnie znoszącego cierpienie, nie wadzące-
go się z Bogiem, bowiem mimo iż cierpiał 
od kilku lat nigdy nie skarżył się, nigdy nie 
zapytał: „ dlaczego ja?”. choć ciężko chory, 
obowiązkiem który musiał wypełnić na 5 
dni przed śmiercią, był udział w niedzielnej 
mszy świętej. 

W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyło m. in. około 50 uczonych. 
Poza wymienionymi rektor Politechniki 
Łódzkiej prof. Czesław Bielecki, prorek-
tor UŁ prof. Antoni Różalski, były prezes 
PAN prof. Andrzej Legocki, dyrektor Cen-
trum Badań Molekularnych i Makromole-
kularnych prof. Stanisław Słomkowski. 

Miałem zaszczyt znać ŚP. Pana Pro-
fesora, bowiem w I kadencji, tj. w latach 
1990 - 94 byliśmy radnymi Rady Miejskiej 
w Łasku. W pogrzebie uczestniczyłem 
wraz z radnym Krzysztofem Prawickim, 
pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Łódzkiego. Wielka, wielka szkoda, że tak 
genialni i prawi ludzie tak szybko odcho-
dzą...

RyNEK ZREWITALIZOWANy

Tegoroczne Narodowe Święto Niepod-
ległości połączyliśmy z oficjalnym odda-
niem po rewitalizacji Pl. 11 Listopada, 
choć termin zakończenia prac ustalony 
jest na 30.11. br. Rewitalizacji rynku ocze-
kiwali „mieszkańcy i kupcy Placu 11 Li-
stopada oraz przylegających do Rynku uli-
czek”, którzy w piśmie z 22 maja 2009 r. 
podpisanym przez około 130 osób suge-
rowali: „proponujemy zainwestowanie 
/.../ w infrastrukturę w Rynku i wymia-
nę wodociągów oraz kanalizacji, która to 
w upały nie przynosi chluby dla miasta”. 
Chodziło oczywiście o nieprzyjemny fetor 
wynikający z wpuszczenia do kanalizacji 
deszczowej ścieków bytowych. Realizując 
oczekiwania mieszkańców rewitalizacja 
rynku została wpisana do programu wy-
borczego komitetu, z którego kandydowa-
łem. Jak w kilku innych sprawach, wyszło 
lepiej niż zakładaliśmy. Do rewitalizacji 
włączyliśmy bowiem remont najcenniej-
szej w rynku kamienicy z przeznaczeniem 
na miejskie muzeum, uzyskując 85 % dofi-
nansowanie. A teraz liczby. Całkowita war-
tość projektu - 9.038.132,14 zł, dofinanso-
wanie z UE - 7.433.088,49 zł, pieniądze 
gminy w ramach umowy 1.311.721,50 zł. 
 oraz tzw. koszty niekwalifikowane nie-
przewidziane umową (np. przyłącza wody 
i kanalizacji na płycie placu czy żelbeto-
we wzmocnienia stropów) - 293.322,15 
zł. Kiedy patrzę z rynku w kierunku bu-
dynku muzeum i wspaniale odnowionej 
kolegiaty, jestem zwyczajnie dumny, że 
nasze miasto pięknieje. Tę dumę podzie-
la wielu mieszkańców, czemu dali wyraz 
swą liczną obecnością na uroczystości, 
a co podkreśliła w swoim wystąpieniu 
pani wojewoda. Także „DŁ” i jego doda-
tek „Nasz Tygodnik” odnotowały ten fakt 
„W sobotnich uroczystościach /.../ wzięło 
udział mnóstwo zaproszonych gości oraz 
liczni, przy dość niepewnej pogodzie, 
mieszkańcy Łasku”. W podtytule obszer-
nego artykułu „NT” stwierdzono: „Łask 
doczekał się miejsca, które na lata może 
stać się wizytówką miasta”. Po uroczysto-
ści podchodzi do mnie pani: „Panie burmi-
strzu, dziękujemy, jest pięknie, jesteśmy 
z panem. W sklepie małżeństwo: „Rynek 
jest piękny”, za moment drugie małżeń-
stwo: „Dostaliśmy SMS od znajomej z Ze-
lowa z gratulacjami i pochwałą dla władz 
Łasku”. Takich wyrazów poparcia było 

wiele. Przez dwa kolejne świąteczne dni 
wieczorami po kilkadziesiąt osób jedno-
cześnie, często z maleńkimi dziećmi, po-
dziwiało fontanny, fotografowało a nawet 
filmowało rynek. Z niektórymi rozmawia-
łem. Na pytanie, czy się podoba, logiczne 
odpowiedzi: „Gdyby się nie podobało, to 
by nas tu nie było”. Na spotkaniu w Urzę-
dzie Marszałkowskim gratulacje kolegów. 

Mam jeszcze jeden ważny temat, dla-
tego dziś temat zrewitalizowanego rynku 
muszę kończyć.
     

JAK TO Z ZADŁUżENIEM 
ŁASKU JEST?

Niedawno w „DŁ” w odniesieniu do sy-
tuacji w jednym z miast napisano, że roz-
poczyna się przedwyborcze piekiełko. Po 
trosze obserwujemy to i u nas. To na sesji 
podkreśli się troskę o stan finansów gmi-
ny, choć jednocześnie żąda wielkich in-
westycji w swojej miejscowości, jakby nie 
zdając sobie sprawy, że jedno jest sprzecz-
ne z drugim. To temu i tamtemu szepnie 
na ucho jak ten Szkudlarek zadłużył gmi-
nę, to się rzuci groźne słowo „obligacje”, 
które musi świadczyć o katakliźmie. Na 
odsiecz pośpieszyła mi niespodziewanie 
gazeta samorządowa „Wspólnota”, która 
na swoich stronach internetowych zamie-
ściła stan zadłużenia gmin oraz miejsce, na 
którym w swojej grupie (gminy porówny-
walne) w poszczególnych latach gmina się 
znajdowała. Im wyższe miejsce tym wyż-
sze w stosunku do innych gmin zadłużenie. 
Łask znalazł się w grupie 268 miast powia-
towych. W roku 2006 miejsce 12 (w grud-
niu tego roku zostałem burmistrzem Ła-
sku), w 2007 - 21, w 2008 - 30, w 2009 - 55, 
w 2010 - 78, w 2011 - 100, w 2012 - 126. 
Proszę zważyć, w żadnym roku nawet się 
nie zatrzymaliśmy, co roku w coraz więk-
szym stopniu oddalamy się od zadłużonej 
czołówki. Dodajmy, że trzeci rok z rzędu 
nie tylko procentowo ale i nominalnie za-
dłużenie zmniejszamy. Moja dewiza - za-
dłużenie trzymać w ryzach, maksymalnie 
wykorzystać możliwości, jakie daje człon-
kostwo w Unii Europejskiej w pozyskiwa-
niu pieniędzy, jest konsekwentnie realizo-
wana. Najprościej byłoby powiedzieć: Je-
steśmy zadłużeni, nic się nie da zrobić, ale 
przecież nie z takim założeniem wybory 
wygrałem.<
15 listopada 2013 r.

Gabriel Szkudlarek



Warszawa 31 X 2013
Drodzy Mieszkańcy Ziemi Łaskiej! 
Pozdrawiam Was serdecznie z Bydgoszczy, z miasta, w którym z ks. 

Jerzym Popiełuszką obsługiwałem Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 
w Kościele Polskich Braci Męczenników w 1984 r., i w którym dzisiaj 
przypominam narodziny Niepodległości.

Dziś myśli moje są przy Was, przy Waszym pięknym Pomniku Nie-
podległości, na odnowionym placu. Oddajmy dzisiaj hołd, głównym archi-
tektom naszej Niepodległości w 1918 r.
- Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu
-  Przywódcom Komitetu Narodowego Polskiego: Romanowi Dmowskie-

mu, Ignacemu Paderewskiemu i hr. Maurycemu Zamoyskiego
-  Dowódcy Armii Polskiej we Francji, armii sojuszniczej zwycięskich mo-

carstw, gen Józefowi Hallerowi
-  Przywódcom proniepodległościowych ruchów społecznych: Wincen-

temu Witosowi, Juliuszowi Poniatowskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu 
i Wojciechowi Korfantemu, któremu zawdzięczamy powrót części Gór-
nego Śląska do Polski

-  Polskim hierarchom kościelnym zasłużonym w pielęgnowaniu ducha 
narodowego i chrześcijańskiego: abp Aleksandrowi Kakowskiemu, abp 
Edwardowi Dalborowi, abp Józefowi Bilczewskiemu i biskupowi kra-
kowskiemu księciu Adamowi Sapiesze. 

Nie możemy dzisiaj w Łasku zapomnieć o Rodakach, którzy przynie-
śli wolność naszemu miastu 11 listopada 1918 r. Niech zostaną oni w na-
szej pamięci i pamięci naszych dzieci i wnuków:

Z okazji niedawno obchodzonej uroczyście 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na ręce burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka nadszedł list od pochodzącego z naszego miasta znakomitego historyka profesora Marka Drozdowskiego. List ten został 
odczytany przez burmistrza podczas uroczystości rocznicowych na Placu 11 Listopada. Ze względu na tematykę pisma skierowanego 
do mieszkańców Łasku, przedrukowujemy je na łamach „Panoramy”. Profesor niezmiennie od lat interesuje się losami swojej 
rodzinnej miejscowości i przygotowuje kolejną publikację książkową poświęconą Łaskowi.

List prof. Marka Drozdowskiego do mieszkańców Łasku

9 listopada z okazji zbliżającej się roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości, co 
nastąpiło w 1918 roku po 123 latach niewoli 
i zaborów, na łaskim rynku zebrały się tłumy 
mieszkańców miasta, przybyli także liczni go-
ście, którzy wcześniej pomagali miastu i jedno-
cześnie bacznie obserwowali to, co dzieje się 
w sercu miasta: Honorowy Obywatel Łasku 
arcybiskup Władysław Ziółek, senator Andrzej 
Owczarek, posłowie - Andrzej Biernat, Da-
riusz Joński, Cezary Olejniczak i Piotr Polak, 
wojewoda Jolanta Chełmińska, marszałek wo-
jewództwa Witold Stępień, radni miasta i po-
wiatu, przedstawiciele władz powiatu i ościen-
nych gmin, wojska, policji i  straży pożarnych, 
kombatanci, strzelcy kurkowi i młodzież. Jest 
także prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej Sławomir Tralewski, znana polska 
aktorka pochodząca z Łasku Grażyna Błęcka-
-Kolska, a także ci, którzy przez wiele miesię-
cy zmieniali oblicze centrum naszego miasta 
- wykonawcy prac rewitalizacyjnych. Prawie 
wszyscy wcześniej uczestniczyli w uroczystej 
mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej 
w kolegiacie.

Burmistrz G. Szkudlarek przypomina, że 
95 lat temu Polska odzyskała niepodległość, 
o co walczyli również mieszkańcy Łasku.  
4 lata temu odsłonięto Pomnik Niepodległości, 
będący symbolem walki o wolność naszej  
ojczyzny. Teraz łaski rynek po rewitalizacji jest 
reprezentacyjnym placem miasta. Nawiązując 
do Narodowego Święta Niepodległości, bur-
mistrz odczytuje list prof. Mariana M. Droz-

- Komendant IV Okręgu POW Antoni Truchliński ps „Padwy”
- Komendant Garnizonu Łaskiego POW ppor. Jan Kalinowski ps „ Kossak”
- Opiekun POW Ziemi Łaskiej ziemianin Janusz Szweycer
-  Organizator nabożeństw religijno-patriotycznych w kolegiacie łaskiej  

ks. prałat Grzegorz Augustynik
-  Przewodnicząca Pogotowia Wojennego Ligi Kobiet Apolonia Łucza-

kówna
-  Przywódca ruchu narodowo-demokratycznego, opiekun „Sokoła” i harcer-

stwa Walenty Sosnowski
- Pierwszy burmistrz niepodległego Łasku Wacław Brzeziński
- Przywódca ludności żydowskiej miasta, która w listopadzie 1918 r. stano-
wiła ponad 60 % mieszkańców Łasku - Zendel Idel Honoch. 

Z myślą o Was, Drodzy Krajanie, kończę monografię dziejów Łasku 
lat 1918-1949 i poświęcam ją pamięci niedawno zmarłej, zasłużonej dla 
miasta Hani Sosnowskiej-Woźnicy, której zawdzięczam wiele w jej opra-
cowaniu.

Chciałbym w oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II powtórzyć Jego 
słowa z 6 lipca 2000 r. wypowiedziane do narodowej pielgrzymki Rodaków: 
 „Wszyscy ci ojcowie naszej historii niech będą tu dziś i niech zaświadczą, 
iż kolejne pokolenia synów i córek Kościoła w Polsce zostawiły trwały ślad 
swojej wiary, umiłowania Boga i człowieka, troski o poszanowanie ponad-
czasowych wartości… To wszystko, co Polskę stanowi , niech wejdzie z nami 
przez bramę trzeciego tysiąclecia, która otwiera się ku przyszłości”. 

Do zobaczenia na promocji „Dziejów Łasku 1918-1949”<
Prof. Marek Drozdowski

3 dowskiego, będący także przypomnieniem 
i hołdem dla architektów i twórców naszej 
niepodległości (wspomniany list drukujemy 
niżej). G. Szkudlarek odczytuje także list gen. 
bryg. pil. Jana Śliwki, przed laty dowódcy 10 
PLM. Przypomina on również walkę o wol-
ność wielu patriotów i apeluje o pamięć o tych, 
często bezimiennych dziś, obrońcach Niepod-
ległej. „Dzięki nim możemy się cieszyć wolną 
ojczyzną” - pisze J. Śliwka.

Teraz kolej na przypomnienie długich sta-
rań i prac związanych z rewitalizacją rynku. 

Burmistrz wspomina o  konkursie, który wy-
grały 2 studentki, a potem o wykonawcy ro-
bót - firmie Müsing ze Szczecina. Na szczę-
ście był dobry klimat u władz wojewódzkich 
i poparcie w staraniach o unijne pieniądze, 
wszak miasto samodzielnie nie udźwignę-
łoby tak wielkiego wydatku inwestycyjne-
go. Inwestycja pochłonęła ponad 9 milio-
nów złotych, z czego 85 procent to wsparcie 
Unii Europejskiej. Nie brakowało też dra-
matycznych momentów - dwukrotnie trze-
ba było przerywać prace i wzywać saperów, 



by usuwać pozostałości ostatniej wojny. 
Wszystko jednak doprowadzono do pomyśl-
nego finału i jest radość. Radość i duma, 
którą burmistrz wyraża wyraźnie wzruszo-
ny: „Jestem zwyczajnie dumny, że nasze 
miasto pięknieje” - mówi G. Szkudlarek. 
I na zakończenie dodaje, że w przyszłym roku 
będą realizowane kolejne inwestycje, na które 
czekają mieszkańcy miasta i gminy, m.in. bu-
dowa magistrali wodociągowej, a także drogi 
w Orchowie.

I znów akcent nawiązujący do historii. Do-
wódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Ła-
sku płk pil. Krystian Zięć przypomina tradycje 
święta niepodległości i oddaje hołd bohaterom 
tamtych dni. I mówi, że wolność nie jest nam 
dana raz na zawsze, że trzeba o nią walczyć, 
dbać. Dlatego trzeba dbać też i o naszą armię, 
dobre sojusze, wychowywanie patriotyczne, 
profesjonalizm obrońców naszej ojczyzny. 
Dziś nad jej bezpieczeństwem czuwa polska 
armia i nasi lotnicy. - Niebo nad wami jest bez-
pieczne - zapewnia zgromadzonych.

Dochodzi godzina 16.45. Parlamentarzyści: 
Andrzej Biernat, Dariusz Joński, Cezary Olej-
niczak, Andrzej Owczarek i Piotr Polak, a tak-
że wojewoda Jolanta Chełmińska, marszałek 
województwa Witold Stępień, przewodniczący 
Rady Miejskiej Łasku Robert Bartosik i bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek - przecinają 
wstęgę, otwierając w ten sposób zrewitalizo-
wany rynek. Aktu poświęcenie dokonuje abp. 
W. Ziółek, Honorowy Obywatel Łasku. Woje-
woda i marszałek dziękują i gratulują wielkie-
go dzieła łaskowian. Do tych słów przyłącza 
się senator A. Owczarek, nawiązując do ofiary 
tych, którzy w 1918 r. wskrzesili Niepodległą 
przypomina jednocześnie ofiary stanu wojen-
nego i tych, którzy doprowadzili do wyborów 
w 1989 roku. 

Uroczystość kończy apel pamięci i salwa 
honorowa żołnierzy WP, a następnie składanie 
wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodle-
głości, oraz defilada pododdziałów, która wy-
wołała duże wrażenie na pani wojewodzie.

(PE)

23 maja 2012 r. nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy między gminą Łask 
i firmą Müsing Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, wykonawcą prac związa-
nych z rewitalizacją Placu 11 Listopa-
da w ramach wspomnianego projektu. 
W zakres umowy weszły następujące 
roboty: budową kanalizacji deszczowej, 
budowa i przebudowa kanalizacji sani-
tarnej i budowa odcinka sieci wodocią-
gowej, instalacje wodno-kanalizacyjne 
(przyłącza do centralnej części placu), 
roboty drogowe (drogi, chodniki, par-
kingi), instalacje elektryczne, oświe-
tlenie placu, prace ogólnobudowlane 
(całkowita wymiana nawierzchni w cen-
tralnej części placu), mała architektura, 
fontanna, zagospodarowanie zieleni, bu-
dowa wiaty przystankowej. Rozpoczęcie 
prac zaplanowano na koniec czerwca 
2012 r., natomiast zakończenie całości 
robót i odbiór inwestycji przewidziano 
na 30.11.2013 r.

Wartość umowy wynosi 6 386 763,92 zł. 
Projekt „Rewitalizacja Placu 11 Listo-
pada w Łasku” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2013 zgodnie z umową UDA-
-RPLD.06.01.00-00-043/11-00 z dnia 28 
października 2011 r.

Lista osób i przedstawicieli firm 
biorących udział w rewitalizacji rynku

1.  dr inż. Barbara Wycichowska - Instytut 
Architektury i Krajobrazu Politechniki 
Łódzkiej 

2.  Karolina Owczarek - I nagroda w kon-
kursie na koncepcję zagospodarowania 
PL.11 Listopada

3.  Alicja Olejniczak - I nagroda w ww. 
konkursie

4.  mgr inż. architekt Tomasz Garbacz - 
Pracownia Projektowa TOGA opraco-
wanie projektu 

5.  dr hab. Zbigniew Dudek - dziekan Wy-
działu Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi

6.  mgr Krystyna Urbanowicz-Dudek - 
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 
Wydział Grafiki 

Firma Müsing wykonawca robót bu-
dowlanych (firma ze Szczecina)
- Waldemar Kozik - prezes Zarządu
- Piotr Grotkowski - menager projektu 

Firma WZIR - Częstochowa, nadzór in-
westorski (Wielobranżowy Zakład In-
westycji Rolniczych)
-  prezes Zarządu Stanisław Wąsek - mena-

dżer projektu 
- Przemysław Prosiński - inspektor nadzoru 
- Zbigniew Ciaszkiewicz - inspektor nadzoru 
- Ryszard Wasilewski - inspektor nadzoru<



Od wczesnych godzin porannych miesz-
kańcy powiatu mogli skorzystać z licznych 
badań profilaktycznych. W ramach „Białej 
Soboty” bezpłatnie wykonywano m.in. bada-
nia laboratoryjne (morfologia, cukier, chole-
sterol), pomiar ciśnienia tętniczego, badania 
EKG, pomiar tkanki tłuszczowej oraz USG 

BIała SoBota w PowIecIe łaSkIm
23 listopada br. z inicjatywy starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka, przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
w Łodzi zorganizowano akcję profilaktyczną pn. „Biała Sobota w Powiecie Łaskim”.

 W kategorii powiatów powiat łaski został 
sklasyfikowany na 5. miejscu w województwie 
łódzkim i 30. w skali całego kraju.

- Wysokie miejsce w rankingu „Wspólno-
ty” pokazuje, że pomimo kryzysu potrafimy 

Powiat łaski w czołówce 
rankingu „wsPólnoty”
Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking jednostek samorządu terytorialnego pod względem 
wykorzystania środków unijnych.

skutecznie starać się o środki z funduszy Unii 
Europejskiej i dobrze je wykorzystywać - cie-
szy się starosta łaski Cezary Gabryjączyk.

Ranking obejmował dane odnoszące się 
do wydatków samorządowych poniesionych 

w latach 2009-2012 w ramach środków ze-
wnętrznych. Podstawą do przygotowania 
rankingu były sprawozdania budżetowe jed-
nostek samorządu terytorialnego.<

DC

jamy brzusznej. Oprócz badań, odbywały się 
również konsultacje z lekarzami specjalista-
mi. Do dyspozycji przybyłych byli: kardio-
log, dietetyk, chirurg-onkolog oraz gineko-
log-onkolog.

Ponadto w godzinach 9-17 w mammobu-
sie ustawionym na parkingu Starostwa Po-

wiatowego w Łasku kobiety w wieku 50-69 
lat mogły skorzystać z bezpłatnych badań 
mammograficznych.

Bezpłatne badania z roku na rok cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu.<

DC

Przebudowa drogi powiatowej Wrono-
wice - Kolumna objęła odcinek 370 metrów 
w miejscowości Wronowice, ale planowane 
jest rozszerzenie zadania o dodatkowe 120 
metrów.

- Przebudowa odcinka drogi wpłynie na 
poprawę stanu technicznego jezdni, poboczy 
ziemnych oraz odwodnienia - tłumaczy sta-
rosta łaski, Cezary Gabryjączyk.

Remont chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 2335E obejmie odcinek 192 metrów 
na ul. Wileńskiej w Kolumnie, dzielnicy Ła-
sku.<

DC

8 listopada br. w Ministerstwie Finansów podpisana została umowa dotycząca pożyczki wysoko-
ści 18 940 528 złotych na restrukturyzację długu wygenerowanego przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku. 

W imieniu powiatu łaskiego umowę podpisali: starosta łaski Cezary Gabryjączyk, wicestarosta 
Wojciech Sikora oraz skarbnik owiatu Dorota Cieślak.

- Według deklaracji ministerstwa, w ciągu tygodnia pieniądze powinny znaleźć się na naszych 
kontach. Gdy tylko to nastąpi, zaczniemy spłacanie wierzytelności - tłumaczy starosta łaski, Ce-
zary Gabryjączyk.

Więcej informacji na ten temat w następnych numerach „Panoramy Łaskiej” oraz na stronie 
internetowej www.lask.com.pl.<

DC

Kolejne
inwestycje
drogowe

W ostatnim czasie powiat łaski 
realizuje dwie kolejne zapowiadane 
inwestycje drogowe - remont drogi 
powiatowej w miejscowości Wronowice 
oraz chodnika w Kolumnie. Umowa podpisana!



Na zaproszenie starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka przybyli: Łukasz Twardowski 
- dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Łukasz Kucharski - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Łodzi, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrek-
torów WORD, oraz Henryk Waluda - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Sieradzu. 

Poruszone zostały kwestie pełnego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy 
WORD a organami wydającymi uprawnienia, zmian legislacyjnych w zakresie merytoryki 
wydziałów komunikacji. Nadrzędnym celem po raz jedenasty było wypracowanie jednolitej 
interpretacji obwiązujących przepisów.<

Zbigniew Frasiak

Od 30 września do 8 listopada br. po 
naszym powiecie podróżowała wystawa 
poświęcona ekonomii społecznej i spół-
dzielniom socjalnym. 

Ekspozycja prezentowała spółdzielnie 
socjalne prowadzące działalność na terenie 
województwa łódzkiego, które powstały w ra-
mach projektów Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki realizowanych przez Stowarzy-
szenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Z wystawą można było zapoznać się 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku, Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ła-
sku oraz Starostwie Powiatowym w Łasku.<

DC

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku w dniu 24 października br. 
spotkali się przedstawiciele wydziałów komunikacji województwa łódzkiego. 

ekonomia społeczna 
„na plakacie”

konFerenCJa 
WydziałÓW komUnikaCJi 

WoJeWÓdztWa łÓdzkieGo

Miejski Obszar Funkcjonalny na terenie 
powiatu zduńskowolskiego i powiatu ła-
skiego był tematem spotkania, w którym 
udział wzięli: konsorcjum przygotowu-
jące dokumentację oraz przedstawiciele 
kluczowych interesariuszy.

Spotkanie odbyło się w piątek 15 listopada 
w Starostwie Powiatowym w Łasku. Uczest-
nicy podzieli się z wykonawcami uwagami na 
temat przygotowanych rozwiązań Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz zgłaszali po-
trzeby podmiotów, które reprezentowali. Wy-
pracowano również kilka propozycji związa-
nych z MOF, które mogłyby być realizowane 
w przyszłości. 

Oprócz przedstawicieli konsorcjum przy-
gotowującego Plan Rozwoju Lokalnego oraz 
Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na terenie powiatu zduń-
skowolskiego i powiatu łaskiego: starosta ła-
ski, Cezary Gabryjączyk, radny Rady Powiatu 
Łaskiego Wojciech Fraszka, sekretarz powiatu 
łaskiego Renata Klocek, kierownik Powiato-
wego Zarządu Dróg w Łasku Krzysztof Mi-
kołajczyk, prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa oraz odpo-
wiedzialny za promocję w Starostwie Powiato-
wym w Łasku Dariusz Cieślak.<

DC

Miejski 
Obszar
Funkcjonalny



Stara droga o zniszczonej i dziurawej na-
wierzchni o szerokości do 3,7 m została zastą-
piona praktycznie nową arterią o szerokości ok. 
5,3 m. W wielu miejscach wykonano i wzmoc-
niono kruszywem podbudowę, powstały też 
utwardzone kruszywem pobocza o szerokości 
ok. 1 m.

Wzdłuż pasa drogowego odmulono i wy-
budowano nowe rowy. Właściwe wyprofilowa-
nie i wzmocnienie konstrukcyjne ścian rowów 
zwiększa ich trwałość i zapobiega zamulaniu 
oraz przeciwdziała osuwaniu warstw ziemi. 
Wybudowano zjazdy do posesji o nawierzch-
ni z kruszywa kamiennego. Wzmocniona siat-
ką z geowłókniny i nową warstwą bitumiczną 
o grubości powyżej 5 cm jezdnia może prze-
nosić obciążenie o wielkości 10 ton na jedną 
oś pojazdu. Założenia projektowe wprowadza-

12 listopada br. oddano do użytku przebudowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Gucin, o długości 1546 m, pomiędzy drogą 
krajową nr 12 i Brodnią Dolną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 816 777,77 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację wysokości  
408 388,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

nowa „schetynówka” 
w Gminie buczeK

ją w celu zachowania bezpieczeństwa maksy-
malną szybkość poruszania się pojazdów do 
60 km/h. Na drodze wprowadzono nowe ozna-
kowanie pionowe, wymalowane zostaną ozna-
czenia poziome, zamontowane będą bariery na 
przepustach poprzecznych poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu.

Wspomniana inwestycja drogowa w znacz-
nym stopniu ułatwi przejazd mieszkańców Gu-
cina, Brodni Górnej i Brodni Dolnej do drogi 
krajowej nr 12, usprawni dojazd autobusów do-
wożących dzieci do szkoły w Buczku i Czest-
kowie.

Na terenach wzdłuż drogi można będzie 
zlokalizować nowe inwestycje, powstaną nowe 
miejsca pracy w zakresie dystrybucji i przetwa-
rzania żywności. Bliskie sąsiedztwo drogi eks-
presowej S- 8 i zjazd z węzła „Teodory” na dro-

gę krajową nr 12 może spowodować powstanie 
dużego centrum w zakresie przetwarzania, pro-
dukcji i dystrybucji żywności wykorzystującego 
nowoczesne technologie w tym zakresie.

Wybudowanie drogi jest konkretnym wkła-
dem gminy w rozwiązanie problemów transpor-
towych lotniska wojskowego znajdującego się 
na terenie gminy Buczek, gdyż będzie ona peł-
nić funkcję zapasowego wjazdu do kompleksu 
lotniskowego. 

W bieżącym roku wykonana będzie jeszcze 
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowo-
ści Wola Bachorska na odcinku prawie 400 m. 
Droga zostanie wzmocniona nową podbudową 
i warstwą dywanika asfaltowego, planuje się po-
nadto oczyszczenie i zmodernizowanie istnieją-
cego rowu.<

W. Sz.

1 września 2013 r. swoją działalność rozpoczęło Gminne Przedszkole w Buczku utworzone w ramach projektu „Dobry start z przedszkolem”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Buczek pozyskała na realizację w/w projektu kwotę 
1.132.412,62 zł. Wkład własny gminy to 199.837,52 zł.

W wyniku rekrutacji do przedszkola przyjęto 50 dzieci w wieku 3-5 lat (21 dziewczynek i 29 chłopców), które mają możliwość korzystania z usług pla-
cówki 10 godzin dziennie (od 7 do 17). Utworzono dwa oddziały: „Motylki” (trzy- i czterolatki) i „Słoneczka” (cztero- i pięciolatki). W każdej grupie nauką 
i wychowaniem dzieci zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna (dwie wychowawczynie i pomoc nauczyciela z przygotowaniem 
pedagogicznym). Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspierających wszechstronny rozwój, zdolności i edukację dziecka projekt oferuje bezpłatne 
zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia plastyczne z elementami origami, rytmikę z elementami tańca, gimnastykę korekcyjną, terapię logopedyczną 

oraz pedagogiczną. Przedszkolaki otrzymały również wyprawkę na cały rok 
szkolny oraz zestaw podręczników, które wspierają rozwój mowy i aktyw-
ności twórczej, percepcję wzrokową i słuchową oraz umiejętności manual-
ne. Ponadto wszystkie dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie. Pobyt 
dzieci w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny. 

Przedszkole dysponuje nowoczesną bazą lokalową i dydaktyczną w no-
wym budynku przy ZSPiGP w Buczku. Ze środków projektu zakupiono 
pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i RTV, meble do szatni i niektó-
rych pomieszczeń administracji i obsługi oraz stoliczki i krzesełka dla dzieci. 
Piękne, kolorowe meble do sal oraz pozostałe wyposażenie zostało zakupio-
ne ze środków gminnych. Powyższe warunki z pewnością przyczynią się do 
lepszego startu w przyszłość małych buczkowian.

Mamy nadzieję, że wszystkie przedszkolaki Gminnego Przedszkola 
w Buczku będą radosne jak motylki, a pogodne słoneczko będzie świeciło 
dla nich każdego dnia.<

D.K.

Projekt „Dobry start z przedszkolem” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 człowiek - najlepsza inwestycja



Po wypełnieniu wielu dokumentów, 
wykonaniu mapek i pozyskaniu zezwo-
leń oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez 
LGD „Dolina rzeki Grabi” wniosek zna-
lazł się w Urzędzie Marszałkowskim w Ło-
dzi. Tutaj również trafił na pozytywny grunt  
i 21 października 2013 roku prezes OSP 
Tomasz Kaczmarek oraz skarbnik Andrzej 

Plac zabaw dla dzieci 
w osP maLenia

Przyrządy do ćwiczeń treningowych o śred-
nim i niskim stopniu trudności będą dostępne 
dla wszystkich mieszkańców bez względu na 
ich poziom sprawności. Każdy ćwiczący będzie 
mógł dostosować trening do swoich możliwości 
fizycznych i potrzeb.

FItNeSS ceNtRUm

W dniu 11 listopada w gminie Buczek 
odnotowano wspaniały jubileusz: pan Józef 
Woźniak mieszkaniec Woli Buczkowskiej 
obchodził 102 urodziny. Jak łatwo obliczyć, 
Pan Józef urodził się 11.11.1911 roku 
i mieszka w Woli Buczkowskiej pod numerem 
11. Dwa lata temu został wyróżniony tytułem 
Honorowego Obywatela Gminy Buczek 
za szczególne osiągnięcia dla rozwoju 
gminy. Przez ponad 40 lat był sołtysem wsi 
i prezesem OSP, czynnie uczestniczył przy 
budowie melioracji i przy elektryfikacji wsi 
jak również przy budowie szkoły i remizy.

Dla pana Józefa czas się zatrzymał, wy-
gląda świetnie, czyje się również dobrze, do-
pisuje mu wspaniała pamięć. O swoich wo-
jennych losach, jak mówią członkowie jego 
rodziny, może opowiadać godzinami.

W dniu tak wspaniałego jubileuszu wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski wręczył 
jubilatowi list gratulacyjny oraz piękny bukiet 
z 11 róż, składając życzenia zdrowia, pogody 
ducha i optymizmu na kolejne lata życia.<

R.Z.

Wspaniały JUbileUsz

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Buczku zaproponowali urządze-
nie placu zabaw dla dzieci na placu strażackim w Maleni, obok wcześniej wyremontowanej strażnicy. Wiosną br. wspólnymi 
siłami sporządzony został wniosek o dotację unijną do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w Łasku. Projekt pn. 
„Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Maleni” będzie rozpatrywany w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. 

Listoś podpisali w Urzędzie Marszałkow-
ski umowę na dotację w wysokości 31.371 
zł. Gmina Buczek udzieli OSP pożyczki, 
którą trzeba będzie zwrócić po rozlicze-
niu projektu. Natomiast różnica wynikająca 
z udzielonej dotacji przez Urząd Marszał-
kowski i ogólną wartością projektu, tj. 7.879 
zł pokryta będzie w części jako wkład OSP 

w postaci robocizny, a pozostała cześć po-
chodzić będzie z ogólnej dotacji udzielonej 
przez gminę Buczek dla strażaków z Maleni  
w  2014 roku.

Trwają poszukiwania wykonawców, w za-
leżności od warunków atmosferycznych bę-
dzie realizowana wspomniana inwestycja.<

Jerzy Pogocki 

Planuje się zakup około 12 atestowanych 
urządzeń do ćwiczeń. Część będzie 2-stanowi-
skowa, jednocześnie na wszystkich urządze-
niach będzie mogło ćwiczyć 15 osób.

Lokalizacja projektu przy szkole pozwoli 
na wykorzystanie urządzeń w edukacji fizycz-

nej młodzieży szkolnej, zarówno w czasie zajęć 
w-f, jak i zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Urządzenia mogą też być wykorzystywane 
„okazyjnie” do ruchu podczas spacerów rodzin-
nych, dzieci podczas ćwiczeń mamy lub taty 
będą mogły pobawić się na świeżym powietrzu 
na placu zabaw sąsiadującym z siłownią. 

Zamontowanie urządzeń na utwardzonym 
placu w  znacznym stopniu poprawi warunki 
korzystania z siłowni przez ćwiczących. Lokali-
zacja siłowni na ogrodzonym terenie, w centrum 
miejscowości, w sąsiedztwie największego osie-
dla, miejsca monitorowanego i dobrze oświetlo-
nego, zabezpieczy urządzenia przed dewastacją 
i  zniszczeniem.<

W. Sz.

Na terenie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku 
zlokalizowana zostanie nowoczesna siłownia zewnętrzna powszechnie dostępna 
wyposażona w trwałe, zamontowane na stałe, atestowane urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych, głównie o charakterze siłowym i usprawniającym.



Dzięki przychylności władzy wdrażającej programy europejskie i uzyskanym przez gminę Buczek oszczędnościom przy projekcie pn.: „Internet 
w gminie Buczek oknem na świat” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo infor-
macyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, gmina Buczek mogła przepro-
wadzić dodatkowy nabór do projektu, który zakłada wyposażenie dodatkowych 40 gospodarstw domowych w darmowe komputery z bezpłatnym dostę-
pem do internetu oraz 8 świetlic środowiskowych utworzonych w gminie Buczek, ponadto 52 zestawy komputerowe trafią do szkół i biblioteki w gminie. 

W dniu 7 listopada br. zakończył się dodatkowy nabór do projektu. Powołana komisja weryfikująca dokonała wyboru beneficjentów ostatecznych, 
którzy już pod koniec grudnia będą mogli korzystać z komputerów. Reasumując, w gminie Buczek w ramach projektu 140 gospodarstw domowych wy-
posażonych zostanie w komputery z internetem oraz powstanie 13 miejsc, w których wszyscy mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z internetu.

Renata Stasiak
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dodatkowe komputery

W konferencji wzięli udział m.in. Dariusz 
Młotkiewicz - zastępca szefa Kancelarii Prezy-
denta RP, wicepremier Janusz Piechociński, Eu-
geniusz Grzeszczak - wicemarszałek Sejmu RP, 
Stanisław Kalemba - minister rolnictwa i rozwoju 
wsi, Czesław Siekierski - eurodeputowany, Jaro-
sław Kalinowski - eurodeputowany, Cezary Olej-
niczak - poseł na Sejm RP, Marek Sawicki - poseł 
na Sejm RP i były minister rolnictwa i rozwoju 
wsi, Krzysztof Jurgiel - poseł na Sejm RP, Jan 
Krzysztof Ardanowski - poseł na Sejm RP, preze-

si i przedstawiciele instytucji rolniczych i około-
rolniczych, jak i członkowie izb rolniczych wraz 
z przewodniczącymi z terenu całej Polski.

Dyskusja była bardzo rzeczowa, obejmowa-
ła szeroko pojęte problemy, z którymi obecnie 
borykają się rolnicy, założenia PROW na lata 
2014-2020 wspólnej polityki rolnej, problem 
szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną, 
problemy dotyczące uboju rytualnego, chorób 
zwierząt gospodarskich i wiele innych. Nasi rad-
ni dzięki wójtowi gminy Buczek, a jednocześnie 

delegatowi do KRIR i przewodniczącemu IRWŁ 
w Łasku - Bronisławowi Węglewskiemu, mieli 
możliwość osobistego spotkania z eurodeputo-
wanym Jarosławem Kalinowskim i posłem na 
Sejm RP (byłym ministrem rolnictwa) Markiem 
Sawickim.

Po gmachu Sejmu RP wspaniale oprowadził 
grupę poseł Cezary Olejniczak, wykazując się 
jednocześnie dużą wiedzę merytoryczną na te-
mat historii Sejmu.<

 I. R.

Na zaproszenie Krajowej Rady Izb Rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele w dniu 14.11.2013 r. w Sali kolumnowej 
Sejmu radni z gminy Buczek uczestniczyli w konferencji przedstawicieli izb rolniczych, organizowanej przez KRIR w związku 
z obchodami Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ pn. „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”. 

radni W seJmie



24 października po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł profesor Czesław Stanisław  
Cierniewiski, prezes Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk. Od lat był związany 
z naszym miastem, a szczególnie Kolumną, która stała się dla niego swoistą ostoją i miej-
scem ładowania akumulatorów.

Profesor pochodził z Krotoszyna, gdzie urodził się 6 kwietnia 1946 r. ale jego działal-
ność naukowa związana była z Łodzią. Po ukończeniu studiów na dwóch kierunkach (bio-
chemia i mikrobiologia) rozpoczął pracę na UŁ. Potem był staż w USA, powrót do kraju 
i obrona pracy doktorskiej. W wieku 43 lat został już profesorem, co potwierdzało jego 
talent i pracowitość. O naukowej kompetencji Profesora świadczy m.in. dorobek twórczy, 
ale i kilkadziesiąt wyjazdów do USA.

W końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął pracę w Zakładzie Biofizy-
ki Akademii Medycznej w Łodzi. Zajmował się tematyką z pogranicza biochemii, biofi-
zyki i biologii komórki, zgłębiając skomplikowane problemy rozwijania się nowotworów. 
Prowadził badania m.in. komórek raka jelita grubego, znajdując - wspólnie z innymi pra-
cownikami zespołu - metody zapobiegania przerzutom raka, choć do bardzo obiecujących 
wyników podchodził z wielką pokorą. Jak twierdzą jego współpracownicy, sposobem my-
ślenia wyprzedzał innych. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Miał na koncie 

wiele nagród i wyróżnień. Uhonorowano go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.). 
Pracował niemal do ostatniej chwili. Niespodziewanie trafił do szpitala. Nigdy nie narzekał na swój los, chorobę.
Był wielkim naukowcem, ale i niepospolitym człowiekiem, oddanym rodzinie. Miał czwórkę dzieci. Jak twierdził, dzięki rodzinie 

mógł robić karierę naukową i osiągać sukcesy. Gdy przebywał poza granicami kraju, jego obowiązki przejmowała zwykle małżonka. 
Przez pewien okres był radnym w Łasku. W wolnych chwilach grał w tenisa i biegał, pasjonował się muzyką poważną. Jak wspomi-
nają łascy sportowcy, na kortach nie był profesorem, a panem Czesiem.

W swoim życiu podejmował wiele bardzo trudnych wyzwań. Niestety, ostatnie lata upływały pod znakiem choroby. Zmarł  
24 października 2013 r. w wieku 67 lat. Pochowany został na cmentarzu w Łasku.

(PO)

Zmarł prof. CZeSław CIerNIewSkI

Grupa 23 uczniów klas III PG nr 1 w Łasku 
wzięła udział w corocznym „Festiwalu Nauki”, 
organizowanym w przedostatnim tygodniu wrze-
śnia w Warszawie. Celem festiwalu jest populary-
zacja nauki wśród młodzieży. Tegoroczne hasło 
festiwalowe brzmiało: „Brak inwestycji w na-
ukę to inwestycja w ignorancję”. Nasi ucznio-
wie odwiedzili wydział fizyki Politechniki War-
szawskiej. Uczestniczyli w ciekawych pokazach 
i doświadczeniach, dzięki którym mogli poznać 
podstawowe zjawiska przyrodnicze wykorzysty-
wane przez fotoników, jak również zapoznać się  
z działaniem urządzeń z dziedziny fotoniki i opty-
ki. Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat: To 
działa? Fotonika XXI w. 

W pażdzierniku uczniowie pojechali na za-
jęcia z fizyki. Tym razem skorzystali z zapro-
szenia Romualda Brzozowskiego - pracownika 
Uniwersytetu Łódzkiego. Pan doktor przepro-
wadził wykład i doświadczenia z fizyki jądro-
wej, dzięki którym młodzież zapoznała się z ro-
dzajami promieniowania, wpływem promienio-

Fascynująca przygoda z nauką
Wspieranie uzdolnień i rozwój uczniowskiej kreatywności to priorytety, które stawiają przed sobą nauczyciele Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. Nauczyciel musi rozpoznać i zaspokoić specyficzne potrzeby 
ucznia zdolnego, który wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania metod pracy do jego większych możliwości 
intelektualnych. Należy mu umożliwić zdobywanie szerszej wiedzy z zastosowaniem metod wymagających twórczego myślenia, 
które będą dostosowane do jego indywidualnego stylu uczenia się. Takie możliwości stwarza uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez pracowników naukowych wyższych uczelni.

wania jądrowego na organizm. Gimnazjaliści 
wzięli udział w dyskusji na temat wad i zalet 
energetyki jądrowej. W pracowni dozymetrii 
dowiedzieli się o dozymetrii promieniowania 
jonizującego. Jednak największym zaintereso-
waniem cieszyło się spotkanie z mgr Jerzym 
Krysiakiem, który demonstrował doświadczenia 
związane z  elektrycznością. 

Uczniowie PG nr 1 biorą również udział 
w projekcie popularyzującym naukę wśród mło-
dzieży pod nazwą „Młodzi kreatywni - inowacyj-
ne podejście do nauki chemii wśród młodzieży 
szkolnej” prowadzonym przez pracowników Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: Arkadiu-
sza Kłysa i Annę Wronę-Piotrowicz. Warsztaty 
naukowe odbywają się w Centrum Nauki Expe-
rymentatorium w Łodzi, podczas których ucznio-
wie będą badać jakość produktów spożywczych 
oraz efektywność środków do prania i kąpieli. 
W październiku br. odbyło się spotkanie pod ha-
słem „Chemia piękna”, podczas którego ucznio-
wie w zespołach otrzymywali żel do kąpieli, krem 

ochronny typu Nivea i wodę zapachową. Niety-
powe lekcje dają uczniom szanse na przeżycie fa-
scynującej i wciągającej naukowej przygody.<

Małgorzata Kujda



MAŁE STRUMIENIE, STAWy

Zanim zatrzymamy się dłużej przy wo-
dzie, którą spożywamy na co dzień, przyjrzyj-
my się naszym strumieniom i rzekom. Gmina 
Łask leży w dorzeczu Odry, główną rzeką jest 
u nas Grabia wraz z niewielkimi dopływami: 
Pałusznicą, Strugą Borszewicką i Końską. Po-
czątki Grabi znajdują się w rejonie miejscowo-
ści Dziwle i mają charakter tzw. wycieków czy 
wysiąków, które w okresie lata często zanika-
ją. Rzeka ma długość 86 kilometrów, ale na 
znacznych odcinkach jest ledwo widocznym 
strumieniem płynącym wolno. Średnia głę-
bokość waha się w granicach 0,7-08 m, choć 

Jaką mamy wodę w naszym mieście i okolicy, czy już dziś musimy się martwić o jej zasoby, jak dbać o wodę, która jest 
bezcennym elementem naszego środowiska? Te i inne pytania dotyczące wody zadajemy sobie coraz częściej, bo wiadomo już 
na sto procent, że to wszystko, co nas otacza, nie jest dane człowiekowi na zawsze.

Dobrej wody łyk 
w okresie wielkich opadów czy wiosennych 
roztopów może mieć nawet 1,5 m.

Grabia nie jest więc wielką i groźną rze-
ką, choć czasami potrafi dać się we znaki 
okolicznym mieszkańcom. Warto odnotować 
znamienny fakt: powoli wracają do niej raki, 
co dobrze świadczy o czystości wody. Zresz-
tą ta woda miała niegdyś wzorcową jakość, co 
sprzyjało rozwojowi bogatego życia biologicz-
nego. Z punktu widzenia amatorów wypoczyn-
ku nad Grabią istotne jest także bardzo ma-
lownicze i ciekawe jej otoczenie. Zielone łąki 
i pastwiska, a także olchy i wierzby oraz sosny 
stanowią wspaniałą ozdobę równinnych brze-
gów tej rzeczki.

Grabia jest zatem wspaniałym rezerwuarem 
wody, ale mamy też w gminie sporo stawów, 
nawet w samym Łasku czy pobliskim Ostrowie 
i Okupie. Niestety, te akweny (łącznie ponad 60 
ha lustra wody) nie zawsze są należycie zago-
spodarowane i eksploatowane, co sprawia, że 
ich użyteczność pozostawia sporo do życzenia.

Chyba najbardziej użyteczny i znany jest 
zbiornik na Grabi w Łasku, pełniący od lat rolę 
miejskiego kąpieliska. Takich akwenów przydało-
by się więcej. Niestety, zbiornik „Zajączek” pozo-
staje wciąż na papierze, podobnie zresztą jak zalew 
w rejonie Kolumny. Obydwa akweny znajdują się 
w wojewódzkim programie małej retencji, ale nikt 
nie jest w stanie wskazać daty ich realizacji.



Pierwsze z zaplanowanych spotkań od-
było się w przedszkolu. Dzieci gościły leśni-
czego Sławomira Walczaka, który w ciekawy 
sposób opowiadał o lesie, jego mieszkańcach 
oraz o sposobie aktywnego spędzania czasu 
w środowisku leśnym. Dzieci miały również 
możliwość obejrzenia okazów przyrodniczych 
przyniesionych do przedszkola, m.in. rogi je-
lenia oraz gablotki z owadami. Pan leśniczy 
przestrzegł również przed niebezpieczeństwem 
związanym ze spożywaniem grzybów, zwłasz-
cza przez dzieci. Przy okazji gość wysłuchał 
programu artystycznego przygotowanego 

przez przedszkolaków, a na koniec spotkania 
dzieci bardzo chętnie pozowały do wspólnych 
zdjęć z panem leśniczym.

Kolejnym gościem propagującym zdrowe 
odżywianie oraz aktywność fizyczną dzieci 
była pani doktor Kinga Krawczyk-Rusiecka. 
Odwiedziła ona najmłodsze grupy przedszko-
laków: 3- i 4-latków. Pani doktor ubrana w bia-
ły fartuch i ze słuchawkami na szyi zrobiła na 
dzieciach duże wrażenie, więc nie było proble-
mów z nawiązaniem nici sympatii. Pani doktor 
duży nacisk położyła na profilaktykę zapobie-
gania chorobom, na prawidłowe odżywianie 

oraz aktywność fizyczną dzieci. Zapoznała 
również najmłodszych przedszkolaków ze spo-
sobem niesienia pierwszej pomocy oraz wzy-
wania pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub 
życia. Kończąc wspólną zabawę pani doktor 
każdemu dziecku wypisała „receptę”, np. „trzy 
buziaki, jazda na rowerze i dużo słońca”.

Oba spotkania należały do niezwykle 
udanych, dzieci wyniosły z nich dużą wiedzę 
i nowe umiejętności. Nauczycielki zaś widząc 
efekty już zaplanowały kolejne spotkania doty-
czące realizowanego projektu.<

Renata Koneczna, Wesoła Kamila

Przedszkolaki realizują projekt szwajcarsko-polski

RECEPTA NA ZDROWIE

W Przedszkolu Publicznym nr 6 im. Słoneczka w Łasku w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt szwajcarsko - polski  
pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności 
fizycznej dzieci”. W związku z tym nauczycielki tej placówki zaplanowały wiele interesujących zajęć ze swoimi wychowankami oraz 
spotkań z przedstawicielami lokalnych środowisk zawodowych promujących zdrowy styl życia.

Jaki jest stan wód powierzchniowych? 
Niestety jakość mogłaby być lepsza i doty-
czy to zarówno Grabi jak i Pałusznicy, Pisi 
czy Końkiej. Gdy kilka lat temu wody te 
poddano dokładnej analizie, okazało się, że 
na ogół nie nadawały się do bytowania ryb. 
Teraz fachowcy twierdzą, że jest nieco lepiej 
ale wciąż dają o sobie znać ścieki odpro-
wadzane do rowów melioracyjnych, a także 
związki chemiczne pochodzące z okolicz-
nych pól.

PODZIEMNE ZBIORNIKI

Łask nie znajduje się bezpośrednio nad 
głównymi zbiornikami wód podziemnych, ale 
nie brakuje tu sporych akwenów związanych 
głównie z górną kredą. Utwory wodonośne 
czwartorzędu to głównie drobnoziarniste pia-
ski i żwiry. Miąższość tych warstw waha się 
od 15 do 30 m, np. w rejonie Gorczyna i Wro-
nowic. Są to wody wapniowo-magnezowe, na 
ogół twarde. To właśnie takie wody zasilają 

m.in. Okup i Gorczyn, ale ta ostatnia miejsco-
wość właśnie ze względu na nienajlepszą ja-
kość wody włączona została do sytemu wodo-
ciągowego Łasku.

Miasto Łask i pobliski Bałucz korzystają ze 
sporych zasobów (miąższość nawet ponad 130 
m) wód górnokredowych, pochodzących z ujęć 
w Łasku czy Kolumnie. Właśnie w tej ostatniej 
miejscowości odnotowano najwyższą wydaj-
ność - powyżej 120 m sześc./h. 

Aczkolwiek jakość wód podziemnych, 
które spożywają mieszkańcy Łasku i okolicz-
nych miejscowości, nie jest najwyższej pró-
by, w pięciostopniowej skali mieści się w II 
klasie. To woda dobrej jakości, którą przed 
laty potrafili docenić szczególnie ci miesz-
kańcy grodu nad Grabią, którzy znali smak 
wody w Łodzi. Zanim do stolicy wojewódz-
twa zaczęto tłoczyć wodę podziemną z rejonu 
Barkowic nad Pilicą, łodzianie pili przecież 
uzdatnianą „piliczankę”, która skutecznie za-
bijała smak najlepszych napojów czy potraw. 
Łask od momentu zbudowania nowoczesnej 

stacji z głębinowymi ujęciami wody nie znał 
tego problemu...

O WODĘ TRZEBA DBAĆ

Jeśli ktoś myśli, że o zasoby naszych wód nie 
trzeba dziś dbać - myli się. Nawet te podziemne 
akweny, znajdujące się często na głębokości po-
nad 100 czy 200 metrów, wbrew pozorom nie są 
odizolowane od tego, co dzieje się na powierzch-
ni. Wielkim zagrożeniem dla wód podziemnych 
jest infiltracja związków chemicznych, ścieków 
przemysłowych i komunalnych, groźne są tak-
że emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
przenikające do gruntu czy odcieki ze składowisk 
odpadowowych, choćby takich, jakim do nie-
dawna był Orchów, ostatecznie zrekultywowany.

Na szczęście mieszkańcy naszego miasta 
rozumieją, że Grabia to nie tylko rzeczka z ma-
lowniczymi zakolami, ale i potencjalny rezerwu-
ar życiodajnego płynu, mający wpływ także na te 
podziemne zasoby.<

(ER)



 Zima to również trudna pora dla ptactwa, 
które nie odlatuje z naszego kraju. Dokarmia-
nie ptaków jest jedną z form ochrony tych pięk-
nych stworzeń. Daje ono ogromną przyjem-
ność i szansę na obcowanie z przyrodą. Budo-
wa karmnika i regularne dokarmianie stanowi 
także wspaniałą lekcję dla dzieci. Nasze pocie-
chy mają niepowtarzalną okazje poznać sekre-
ty przyrody i rozwinąć swoje zainteresowania.

Zanim zdecydujemy się na postawienie 
karmnika w ogrodzie, powinniśmy pamiętać 
o odpowiedniej budowie i lokalizacji przyszłej 
ptasiej oazy. Karmniki mogą mieć dowolne 
rozmiary i kształty. Jednak jeśli wybudujemy 
duży, to będą korzystać z niego głównie więk-
sze gatunki ptaków. Te mniejsze zostaną przez 
nie przepędzone. Dlatego jeśli nie wiemy, jakie 
rodzaje ptaków zamieszkują naszą okolicę, to 
najlepiej wybudować mały karmnik, a dużym 
osobnikom zapewnić pokarm w innej postaci 
i miejscu.

Karmnik powinien stanowić dla ptaków 
prawdziwą ostoję, zapewniając im odpoczynek 
oraz ochronę przed jesienną słotą i śnieżnymi 
zamieciami. Niezbędnym elementem każdego 
domku dla naszych przyjaciół jest daszek, któ-
ry chroni przed opadami i osłania pozostawio-
ny przez nas pokarm. Bardzo ważna jest loka-
lizacja. Ptasi domek powinien być niedostępny 
dla kotów i innych drapieżników. Ponadto pta-
ki trudno znoszą bezpośrednią bliskość czło-
wieka. Zatem nie umieszczajmy karmników na 
parapecie. Lepiej ulokujmy je na drzewach lub 
słupach.

W trakcie budowy karmnika możemy sko-
rzystać z wielu materiałów. Najbardziej popu-

Pomagajmy im w okresie zimy

Skrzydlaci przyjaciele
Zima zbliża się wielkimi krokami. Dni stają się coraz krótsze i niedługo za oknem pojawi się biały puch. Ujemne temperatury 
i brak pożywienia będzie poważnym problemem dla wielu gatunków zwierząt. W tym czasie będą one mogły liczyć tylko na 
leśników czy myśliwych, jednak pomóc może także każdy z nas.

larnym jest drewno, jednak równie dobrym po-
mysłem jest wykorzystanie butelek typu PET 
lub doniczek. Ogranicza nas jedynie wyobraź-
nia. Istotnym szczegółem jest kolor, na jaki po-
malujemy nasz karmnik. Jaskrawe barwy będą 
odstraszać ptaki. Najlepiej zdecydować się na 
naturalne barwy. Drewniany karmnik wystar-
czy pomalować samym impregnatem, który 
ochroni go przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi. Po każdym malowaniu nale-
ży pamiętać o dokładnym wyschnięciu farby 
i wywietrzeniu konstrukcji.

Dokarmianie ptaków rozpoczynamy póź-
ną jesienią, a kończymy wczesną wiosną. Ilość 
pozostawianego pokarmu dostosowujemy do 
warunków atmosferycznych. Podczas srogich 
mrozów i intensywnych opadów śniegu po-
zostawiamy ptakom większe porcje. W zależ-
ności od gatunku ptaki mają swoje ulubione 
przysmaki. W żadnym przypadku nie można 
podawać ptakom starego i zepsutego jedzenia. 
Idealnie sprawdzają się natomiast wszystkie 
rodzaje zbóż. Jabłkiem z pewnością zaintere-
sują się drozdy, a słoniną tak lubiane przez nas 
sikorki. To właśnie te ptaki są najczęstszymi 
gośćmi w przydomowych karmnikach. Jeśli 
w zimie zapewnimy tym wdzięcznym ptakom 
gościnę, wtedy wiosną niejednokrotnie odwie-
dzą nasz ogródek oczyszczając drzewa i krze-
wy z niechcianych szkodników. Oprócz słoni-
ny sikorki przepadają za słonecznikiem i roz-
łupanymi orzechami włoskimi. Innym częstym 
gościem karmników jest wróbel. Ostatnimi 
czasy populacja tych niezwykle pożytecznych 
ptaków bardzo zmalała, dlatego warto im po-
magać. Wróble uwielbiają proso oraz inne ziar-
na. Należy pamiętać także o wodzie, o którą tak 
trudno podczas zimowych miesięcy.

Regularnie karmione ptaki przyzwyczajają 
się do danego miejsca. Kiedy niespodziewanie 
przestaniemy je dokarmiać, będą długo wycze-
kiwać jedzenia zamiast poszukiwać nowego 
źródła pokarmu. Dlatego dokarmiajmy je regu-
larnie, albo bardzo sporadycznie. <

Michał Janiszewski



 W Łasku każdego roku przybywa nowych nasadzeń drzew i  krze-
wów oraz roślin cebulowych. Systematyczne wzbogacanie zieleni 
o nową roślinność, jak również uzupełnianie ubytków przyczynia się 
więc do poprawienia estetyki naszego miasta. Właśnie o tej porze roku, 
jesienią, jest sezon nasadzeń, dlatego posadzono w mieście 465 drzew 
i krzewów, między innymi na terenie ŁDK, Ogródka Jordanowskiego, 
przy kolegiacie, wokół stawu przed Parkiem Miejskim oraz przy ul. 
Harcerskiej i ul. Szerokiej. Ponadto na terenach zielonych wprowadzono 
rośliny cebulowe (550 szt.) w postaci krokusów i kosaćcy, których urok 
będziemy podziwiać na wiosnę: na pl. Dąbrowskiego, przy pomniku sa-
molotu, w rejonie ŁDK oraz w Ogródku Jordanowskim. 

Należy podkreślić, że ten rok nie był łaskawy, szczególnie ulew-
ne deszcze w okresie od końca maja do połowy czerwca spowodowa-
ły wiele strat w roślinności, co szczególnie można było zaobserwować 
na terenie Ogródka Jordanowskiego. Zalegająca woda zniszczyła byli-
ny rosnące na jednej z największych rabat, dlatego większość nasadzeń 
przeznaczono na jej odtworzenie. W tym celu posadzono 200 szt. bylin, 
natomiast pozostała część zostanie uzupełniona na wiosnę. Dodatkowo 

Przybysze doceniają łaską zieleń
Łask jest miastem zielonym, co doceniają szczególnie przybysze. Tak jest rzeczywiście, bo od lat gospodarze miasta nie skąpią sił 
i pieniędzy, by przybywało nowych drzew, krzewów i kwiatów. Zapoczątkowany w tym roku Festiwal Róż ma szansę dodatkowo 
ukwiecić nasze miasto, wszak róża uważaną jest za królową kwiatów…

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywa-
nia wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest, wykorzystujący je dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentary-
zacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi 
egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.
Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 

tutejszego Urzędu.<
Renata Drozd

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UM w Łasku

informacje o azbeście

na terenie Ogródka Jordanowskiego wykonano prace polegające na za-
impregnowaniu palisady, dosypaniu kory i kamienia wokół drzew i ra-
bat, uzupełnieniu geowłókniny i kostki granitowej wokół drzew i ra-
bat. Również nowe nasadzenia wykonywane są w ramach kompensacji 
przyrodniczej, czyli obowiązku wykonania nasadzeń zamiennych na-
łożonego przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew i krze-
wów. 

Wszystkie nasadzenia, prace porządkowe i pielęgnacyjne są wy-
konywane w celu poprawienia wizerunku i estetyki naszego miasta. 
Zieleń miejska jest ogólnodostępna i pełni funkcję wypoczynkową, re-
kreacyjną i zdrowotną. Szkoda tylko, że nie zawsze jest to doceniane 
i szanowane. Często się zdarza, że nasadzenia są związane z uzupełnie-
niem roślinności, ponieważ drzewa lub krzewy zostały skradzione lub 
zniszczone, co zdarzyło się na przykład przy ŁDK i w rejonie pomni-
ka samolotu. Dlatego przy okazji apelujemy o dbanie otaczającej nas 
przyrody i szanowanie dokonanych nasadzeń na terenach miejskich.<

 Ewa Krysiak-Miksa 



Podsumowanie obchodów 150. rocznicy Powstania styczniowego 

Przez cały 2013 r. społeczność gminy Sędziejowice przeżywała 150. rocznicę Powstania Styczniowego, uczestnicząc aktywnie w kolejnych 
przedsięwzięciach związanych z upamiętnieniem bitwy pod Sędziejowicami. W październiku br. Komitet Organizacyjny Obchodów 
tej rocznicy podsumował realizację planowanych zamierzeń. Podajemy w skrócie treść raportu przesłanego w ramach konkursu na 
najlepsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który 
objął obchody rocznicowe swoim patronatem honorowym.

Rada Gminy Sędziejowice podjęła uchwałę nr VII/65/11 w dniu 28 czerwca 
2011 r. w sprawie obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na tere-
nie gminy. W dniu 24 listopada 2011 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny Ob-
chodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego - Bitwy pod Sędziejowicami. 
Członkami honorowymi Komitetu byli: wojewoda łódzki, marszałek wojewódz-
twa łódzkiego i kurator oświaty w Łodzi. W organizacji obchodów uczestniczyli: 
Narodowe Centrum Kultury, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolumna, PTTK 
w Sieradzu, Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”, Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne Gminy Sędziejowice, Zespół Szkół im. J. Szymkiewicza w Marzeninie, 
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, Zespół Szkół Rol-
niczych im. W. Grabskiego w Sędziejowicach, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sędziejowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach. Patronaty me-
dialne objęli: TVP Historia, TVP Łódź, Nasze Radio, Dziennik Łódzki.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów: 
1/ Inauguracja obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego - 16 stycz-
nia 2013 r. na zaproszenie prezydenta RP wójt gminy Sędziejowice uczestniczył 
w krajowej inauguracji obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego, która 
miała miejsce w Pałacu Prezydenckim.

W gminie Sędziejowice obchody rozpoczęto 22 stycznia 2013 r. złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy na zbiorowej mogile powstańców styczniowych 
na cmentarzu parafialnym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów, kompania 
strażaków z jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie szkół 
oraz miejscowa społeczność. Młodzież ZSO w Sędziejowicach zaprezentowała 
patriotyczny program artystyczny. 
2/ Ogólnopolskie Prezentacje szkół noszących im. Powstańców Stycznio-
wych 1863 r. - odbyły się w trzech kategoriach: historyczno-literacka, muzycz-
no-taneczna, plastyczna. Wzięło w nich udział 9 z 24 zaproszonych szkół, z któ-
rych uczniowie przygotowali 60 prac plastycznych, 42 prace literackie oraz dwie 
prezentacje słowno-muzyczne. Podsumowanie prezentacji i rozdanie nagród na-
stąpiło 25 sierpnia 2013 r. 
3/ 38 Rajd Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki Bakowicza” w dniu 13 
kwietnia 2013 r.
Organizatorem rajdu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, gmina Sędziejo-

wice i Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach; współorganizatorem byli: 
Koło „MEANDER” przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ZSO nr 
1 w Sędziejowicach i Nadleśnictwo Kolumna. W 13-kilometrowej wyprawie po 
gminie Sędziejowice uczestniczyło ok. 400 osób. W czasie trwania rajdu odby-
ły się konkursy: test sprawdzający wiedzę o Powstaniu Styczniowym na Ziemi 
Sędziejowickiej oraz znajomości książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorysu 
T. Goździkiewicza, konkurs ze znajomości trasy „Wędruj-słuchaj, obserwuj i za-
pamiętaj”, konkurs muzyczny - zaprezentuj pieśń związaną z okresem Powsta-
nia Styczniowego, konkurs na plakat nawiązujący do 150 rocznicy Powstaniu 
Styczniowego - dlaczego o tym warto pamiętać. Celem rajdu było oddanie hołdu 
Powstańcom Styczniowych oraz utrwalanie pamięci o latach 1863 - 64. 
4/ z inicjatywy Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Kolumna 20 kwietnia 
2013 r. samorządowcy, pracownicy urzędu gminy, delegacje szkół, strażacy, 
przedstawiciele organizacji społecznych, firm i instytucji oraz sami leśnicy sa-
dzili las ku czci Powstańców 1863 r. 22 kwietnia br. w ramach Święta Lasu w sa-
dzeniu „żywego pomnika” uczestniczyli: senator RP Andrzej Owczarek, woje-
woda łódzki Jolanta Chełmińska, regionalny dyrektor ochrony środowiska Kazi-
mierz Perek, regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Łodzi Edward Janusz,  
nadleśniczy Lasów Państwowych Kolumna Adam Pewniak oraz inni znamienici 

WyrÓżnienie prezydenta rp
dla sędzieJoWiC



Uroczystość rozpoczęła się przemarszem koro-
wodu z udziałem pocztów sztandarowych ochotni-
czych straży pożarnych, ZG PSL, ZSR w Sędziejo-
wicach, ZSO nr 1 w Sędziejowicach, ZS w Marze-
ninie i harcerzy, spod Gminnego Ośrodka Kultury 

goście. Pamiątkowy obelisk usytuowany na skraju lasu odsłonięto 25 sierpnia br. 
5/ II Rajd Rowerowy po gminie Sędziejowice „Graj w Dziedzictwo”- odbył 
się w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 25 maja br. 
metodą questingu. Przemierzono na rowerach 33 km śladami historii, tradycji 
i kultury. 
6/ projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowi-
cach:
- „Złota galeria postaci zasłużonych dla gminy Sędziejowice hołdem Powstań-
com 1863 r. - warsztaty fotograficzno - informatyczne dla seniorów”. Przez  
6 miesięcy aktywni seniorzy spotykali się w każdą środę, aby pod okiem pro-
wadzących warsztaty fo-
tograficzno-informatyczne 
wypracować materiał gra-
ficzno-słowny, przezna-
czony do druku w 16-stro-
nicowym folderze.
- „Patriotyzm jutra” - GBP 
w Sędziejowicach otrzy-
mała dofinansowanie na 
realizację zadania, promu-
jącego tradycje patriotycz-
ne i pamięć o bohaterach 
1863 r. W ramach realiza-
cji założeń tego zadania, 
zawartego w projekcie 
Muzeum Historii Polski 
„Patriotyzm Jutra”, pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy korzystali z oferty wycieczko-
wej - śladami Powstania Styczniowego, przygotowanej przez bibliotekę. 
7/ budowa pomnika Powstańców 1863 r. Z inicjatywy Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów wybudowano pomnik Powstańców 1863 r. w centrum Sędzie-
jowic, z wymownym napisem: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne po-
święcenie powstańców styczniowych w 150. rocznicę Powstania - spłacamy dług 
wobec wielu pokoleń Polaków”. Pomnik zbudowano ze środków zebranych za 
cegiełki okolicznościowe rozprowadzane przez Towarzystwo Społeczno - Kultu-
ralne Gminy Sędziejowice. 
8/ renowacja zbiorowej mogiły powstańców. Pamiętając o poległych powstań-
cach w czasie bitwy w Sędziejowicach, odnowiono na cmentarzu parafialnym 
ich mogiłę. Renowacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu wojewody 
łódzkiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
9/ w 2013 r. nawiązując do rocznicy wydano: album okolicznościowy „1863-
2013 Gmina Sędziejowice w 150. rocznicę Powstania Styczniowego”; kalendarz 
na 2013 r., broszury informacyjne o Powstaniu Styczniowym. 

W Sędziejowicach obchody Święta Niepodległości przybrały wymiar szczególny, 
ponieważ po raz pierwszy składano kwiaty pod pomnikiem Powstańców 1863 r. czcząc 
pamięć wielu pokoleń Polaków walczących o wolność ojczyzny.

w Sędziejowicach do kościoła pw. św. Marii Magda-
leny. Mszę świętą za ojczyznę celebrował proboszcz 
parafii, w asyście ks. Jerzego Dominowskiego, pro-
boszcza parafii w Marzeninie. Ks. kanonik Grzegorz 
Kaźmierczak przedstawił drogi prowadzące do nie-
podległości oraz ofiarę, którą ponieśli Polacy, aby 
ją odzyskać. Modlił się słowami: „Ojczyznę wolną 
pobłogosław, Panie”. 

W kościele odbył się też uroczysty koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu zespołów i soli-
stów GOK, który był jednocześnie koordynatorem 
uroczystości. Mszę świętą, koncert oraz przebieg 
całej uroczystości uświetniła Strażacka Orkiestra 
Dęta „Druh”. Następnie delegacje władz samorzą-
dowych, straży, PSL oraz szkół złożyły kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą bohaterstwo poległych za oj-
czyznę, a także pod pomnikiem Powstańców 1863 r., 
ufundowanym przez społeczeństwo. Na zakończe-
nie głos zabrał zastępca wójta - Mirosław Potasiak. 
Podkreślił, jak ważna jest pamięć o bohaterach, któ-

rzy oddali swe życie za niepodległość, stwierdzając 
jednocześnie, że każdy przejaw czuwania i pamięci 
o nich to nasz wkład w trwanie wolnej Polski. Przy-
pomniał również o przedsięwzięciach w 2013 r., 
związanych z obchodami 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego - bitwy pod Sędziejowicami, w które 
zaangażowała się większość mieszkańców. Na za-
kończenie złożył serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy byli obecni podczas świętowania Naro-
dowego Dnia Niepodległości w Sędziejowicach.<

Beata Magdziak

Czcząc pamięć wielu pokoleń

10/ Kulminacyjnym punktem obchodów na terenie gminy Sędziejowice 
były uroczystości w dniach 24-25 sierpnia br. rozpoczęte mszą święta w ko-
ściele w parafialnym w Sędziejowicach celebrowaną przez księdza biskupa Ada-
ma Lepę. Następnie korowód z udziałem pocztów sztandarowych, Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego, straży pożarnych, orkiestry dętej, policji, mediów 
udał się pod pomnik upamiętniający uroczyste obchody rocznicy. Odsłonięcia 
pomnika dokonał profesor Tomasz Nałęcz i senator RP Andrzej Owczarek. Pan 
minister Nałęcz odczytał zebranym list Prezydenta RP, a następnie złożył kwiaty 
wraz z innymi delegacjami. Kolejnym etapem było odsłonięcie na miejscowym 
cmentarzu, odrestaurowanej mogiły powstańców 1863 r., złożenie kwiatów oraz 

wojskowy apel pamięci 
z salwą honorową w celu 
uczczenia pamięci ofiar 
walk narodowowyzwoleń-
czych w naszej ojczyźnie. 
Wystąpienia okoliczno-
ściowe wójta gminy i za-
proszonych gości, rekon-
strukcja obozu powstań-
czego i przebiegu bitwy 
pod Sędziejowicami oraz 
bogata część artystyczna 
m.in. z udziałem zespołu 
„Skaldowie” miały miej-
sce na scenie usytuowanej 
na placu gminnym. 

Drugi dzień obcho-
dów rozpoczął się wyścigiem rowerowym Pamięci Powstańców, odsłonięto 
też obelisk pamiątkowy przy lesie posadzonym w 150. rocznicę Powstania 
Styczniowego, następnie nadano imię gen. Taczanowskiego dębowi rosną-
cemu przy mogile powstańców, po czym odbyły się prezentacje szkół no-
szących imię Powstańców 1863 r. połączone z ogłoszeniem wyników i wrę-
czeniem nagród. Do późnych godzin wieczornych uczniowie szkół, zespoły 
GOK w Sędziejowicach, zaprzyjaźnionych gmin na Węgrzech i Słowacji 
oraz gościnnie z Warty i Złoczewa, bawiły licznie zgromadzoną publiczność. 

Zorganizowanie obchodów to wielkie wspólne dzieło większości 
mieszkańców i wielu przychylnych osób spoza gminy, które zostało wy-
pełnione do końca. Dzięki licznym przedsięwzięciom podejmowanym 
z inicjatywy komitetu organizacyjnego i gminy, rok 2013, jako Rok Po-
wstania Styczniowego był wielką lekcją patriotyzmu i na długo pozosta-
nie w pamięci potomnych.<

 wójt gminy
Jerzy Kotarski

11 listopada br. w dniu Święta Niepodległości na zaproszenie prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wójt gminy Jerzy Kotarski oraz prze-
wodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Janusz Sikora uczestniczyli w spotkaniu, 
które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, poświęconym rozstrzygnięciu ogólnopolskiego 
konkurs na najlepsze obchody Rocznicy powstania 1863 r. Gmina Sędziejowice znalazła 
się wśród finalistów i została uhonorowana wyróżnieniem. 

Prezydent Bronisław Komorowski dziękował za organizację wydarzeń związanych z obcho-
dami 150. rocznicy Powstania Styczniowego w następujący sposób: „Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy poczuli potrzebę serca, aby pamiętać nie tylko o tym, co wydarzyło się blisko naszych 
czasów, ale również o tych wielkich wydarzeniach, które kształtowały poglądy, myśli emocje, po-
kolenia naszych dziadów, pradziadów. Dobrze, abyśmy pamiętali o tym, co inspirowało tamto 
zwycięskie pokolenie z 1918 roku. Wiemy, ze to była w znacznej mierze tradycja Powstania Stycz-
niowego, tragicznego powstania. Ten wysiłek nie poszedł na marne, odłożył się w działaniach 
następnych pokoleń i zaowocował i 1918 rokiem, i rokiem 1989”. 



Pojawili się oczywiście stali bywalcy np. 
„Złota Jesień” z Koluszek, „Sędziejowianki” czy 
zespół „Pod Brzozami” z Pabianic, ale nie zabra-
kło też zupełnie nowych uczestników imprezy - po 
raz pierwszy przybył do Łasku zespół „Grabicza-
nie” z Grabicy, „Ton” z Sieradza i „Trębaczewia-
nie” z Trębaczewa. I właśnie ci ostatni okazali się 
„czarnym koniem” konkursu - jury jednogłośnie 
przyznało temu zespołowi Grand Prix. „Trębacze-
wianie” występują jako zespół od niespełna dwóch 
lat, ale mimo tak krótkiego stażu na scenie prezen-
tują bardzo wysoki poziom artystyczny, a jedno-
cześnie potrafią bawić się tym co robią. 

Oprócz głównej nagrody jury przyznało czte-
ry równorzędne miejsca w kategorii zespołów wo-
kalnych dla: „Sędziejowianek”, „Echa Leśnego”, 
chóru „Wrzos” z Szadku i zespołu śpiewaczego 
„Senior” ze Złoczewa. W kategorii zespołów te-
atralnych i kabaretowych nagrodzono zespół te-
atralny „Boczny Tor” z Piotrkowa Trybunalskiego 
(I miejsce), Kabaret Seniora „Rydz” (II miejsce) 
oraz Kabaret „Kram” z Konstantynowa Łódzkiego 
(III miejsce). Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom konkursu.

Szczególnie cieszy nas fakt, że w tym gronie 
znalazły się oba zespoły reprezentujące gospoda-
rzy. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że 

Biesiada pod Złotym Liściem to impreza z długoletnią tradycją. Jak co roku, tak i tym razem 
w ostatnią sobotę października w Łaskim Domu Kultury spotkali się śpiewający i muzykujący 
seniorzy z całego regionu. W dziewiętnastej już Biesiadzie wzięło udział osiemnaście zespołów. 

Tak się bawią seniorzy

Kabaret „Rydz” w pełnej krasie

Teresa Kubiak i Zofia Bulzacka

Chór „Echo Leśne”

ruch artystyczny seniorów kwitnie. Dowodów na 
to nie trzeba daleko szukać - wspomniany już Ka-
baret „Rydz” tylko w tym roku wziął udział w sze-
ściu konkursach dla seniorów i praktycznie w każ-
dym z nich znalazł się wśród laureatów. I miejsce 
„Rydz” zajął na Spotkaniach Amatorskich Arty-
stycznych Zespołów Seniorów w Bałuckim Ośrod-
ku Kultury „Rondo” w Łodzi oraz na XIV Przeglą-
dzie Twórczości Seniorów w Sieradzu. II miejsce 
przyznano naszemu Kabaretowi na II Przeglądzie 
Artystycznego Ruchu Seniorów w Radomsku.  
III nagrodę zespół z Łasku otrzymał w Głownie 
na VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar 
Jesieni”. Oprócz udziału w konkursach „Rydz” 
wyjeżdża na gościnne występy do zaprzyjaźnio-
nych placówek np. do Domu Pomocy Społecznej 
w Przatówku, na Regionalne Spotkania z Piosen-
ką Senioralną w Pabianicach czy Domu Seniora 
i Centrum Rehabilitacji Jovimed w Ksawerowie. 

Nowe programy Kabaretu uświetniają różne-
go rodzaju imprezy i uroczystości (np. Dzień Kro-
kusa lub obchody 50-lecia pożycia par małżeń-
skich) i pokazują, że bycie na emeryturze nie ska-
zuje człowieka na odsunięcie na margines życia 
społecznego, a raczej daje możliwość korzystania 
z wolnego czasu, rozwijania talentów i realizo-
wania pasji. Nam, młodym wiekiem pozostaje 
tylko zazdrościć członkom „Rydza” energii, kre-
atywności i zaangażowania. Dziękujemy za pozy-
tywny przykład, gratulujemy sukcesów i prosimy 
o więcej!<

Magdalena Kelnerowska

MUZEUM w rynku - do końca listopada wyko-
nawca planuje uporać się z remontem kamienicz-
ki nr 7, w której docelowo mieścić się będzie mu-
zeum poświęcone dziejom naszego miasta.
ORCHÓW ma szansę na „schetynówkę” - tak 
przynajmniej wynika z aktualnego rankingu zgło-
szeń na dofinansowanie dróg w województwie. 
POMOCNA DŁOń - od 1 grudnia br. trady-
cyjnie rusza dożywianie najbiedniejszych przez 
stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. Gorące posiłki 
będą wydawane w siedzibie łaskiej OSP
32 BLT - wybrano mężów zaufania, oficerów, 
podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodo-
wych. Mjr Krzysztof Jewgiejuk został mężem 
zaufania oficerów zawodowych, zastępcą - mjr 
Andrzej Truskowski, mł. chor. szt. Jacek Błasz-
czyk został mężem zaufania podoficerów zawo-
dowych, zaś mł. chor. szt. Grzegorz Wdowiński - 
jego zastępcą, natomiast szer. Robert Ośmiałow-
ski jest mężem zaufania szeregowych żołnierzy 
zawodowych. 
GRAD MEDALI - tak można określić sukces 
reprezentacji Łasku, która w 34-osobowym skła-
dzie pojechała na zawody pływackie do Pajęczna 
i zdobyła  27 medali, w tym 7 złotych. Złoto zdo-
była Martyna Jasińska i Magda Kowal, na zawo-
dach brylował również Adrian Piekarz - wielka 
pływacka nadzieja Łasku.
RyNEK coraz piękniejszy - do końca listopada 
zakończą się ostatnie prace kosmetyczne. W tych 
dniach kończy się malowanie oznakowania po-
ziomego, zmontowano wiatę przystanku autobu-
sowego. 
DZIELNICOWy z KPP w Łasku mł. asp. Ma-
riusz Bednarek zajął bardzo wysokie VI miejsce 
w plebiscycie „Policjant Roku 2013”. Gratuluje-
my!
CHOINKA dla potrzebujących dzieci - Wehi-
kuł 4x4 Łask zaprasza na Ogólnopolską Tere-
nową Integrację, imprezę dla samochodów i qu-
adów, której uczestnicy będą zbierać pieniądze 
na wsparcie domów dziecka i placówek opieki 
społecznej. Zbiórka - 7 grudnia, za stacją paliw 
przy Grabi. 
ŚWIĘTA za pasem, miasto przybiera powoli 
świąteczny wygląd. Mikołaje pojawiły się już 
w łaskich marketach. 
FONTANNy w centrum miasta - od 18 listopa-
da wyłączono je na okres zimowy. Wiosną znów 
będą zdobić łaski rynek. 
ŁKA, czyli Łódzka Kolej Aglomeracyjna, na 
której trasie znajduje się również Łask, ruszy 15 
czerwca przyszłego roku. Trwają przygotowania 
do uruchomienia nowych pociągów i ich zaple-
cza znajdującego się na stacji Łódź Widzew. 
AMAZONKI z Kolumny zorganizowały w tam-
tejszej szkole minispartakiadę, w której uczestni-
czyło 5 drużyn. Impreza była okazją do integracji 
tutejszego środowiska, w tym młodzieży.
ĆWICZENIA chemiczne w 32 BLT miały na celu 
przetrenowanie procedur likwidacji skażeń pilota. 
Trening odbył się we współpracy z żołnierzami  
8 batalionu chemicznego ze Śremu. 
BOMBA w Kolumnie - na jednej z działek 
w centrum tej leśnej dzielnicy Łasku podczas 
robót ziemnych znaleziono pozostałość ostatniej 
wojny.
LOMBARD ruszył w rynku (drugi w naszym 
mieście), czynny jest 7 dni w tygodniu, do 
późnego wieczora.<



Kartoflana niedziela jest kulturalnym świętem 
o 25-letniej tradycji i jedną z największych imprez 
w regionie. Podczas tego dnia mieszkańcy Dan-
nenbergu zbierają się na miejskim rynku w pobli-
żu kościoła, wspólnie bawiąc się całymi rodzinami 
i próbując najwymyślniejszych potraw z ziemnia-
ków. W trakcie imprezy nie mogło oczywiście za-
braknąć przedstawień, przemarszu orkiestry i prze-
mówienia burmistrza Jürgena Meyera, który ser-
decznie przywitał przyjaciół z Łasku. Gospodarz 
Dannenbergu był dumny, że może gościć delegację 
browaru „Koreb”. Kilkakrotnie podkreślił histo-
ryczny wymiar tej chwili. Była to bowiem pierw-
sza gospodarcza wizyta z partnerskiego miasta.

Przedstawiciele z Łasku spotkali się z nie-
zwykle życzliwym przyjęciem mieszkańców oraz 
innych gości przybyłych na tę imprezę. Browar 
„Koreb” zabrał ze sobą wszystko, co najlepsze. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się piwa trady-
cyjne. Szczególne uznanie zyskało piwo „Żywe 
Niefiltrowane”. Zachodni sąsiedzi mogli spró-
bować ponadto takich piw jak „Łaskie Pełne” 
i „Mocne Tradycyjne”. Piwa z browaru nad Gra-
bią urzekły podniebienia tak wytrawnych smako-
szy tego trunku, jakimi są Niemcy, stając się nie 
lada atrakcją podczas tradycyjnej imprezy.

orchów 

„koreb” gościł w Dannenbergu

Po tym jak sołectwo Orchów na dożynkach w Okupie wręczyło wieniec 
dożynkowy wicemarszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu - 
Orchów pojechał zwiedzić nasz parlament.

Dziewiątego września br. na dożynkach gminno-kościelnych w Oku-
pie sołectwo Orchów wręczyło wieniec wicemarszałkowi M. Kuchciń-
skiemu. Wieniec zrobiły własnoręcznie panie z Koła Kobiet Wiejskich 
w Orchowie, które przy wręczaniu ładnie go ośpiewały. Ten dar i śpiew 
pań tak spodobały się wicemarszałkowi, że sołtys Grzegorz Groblewski 

Promujemy nasze produkty i Łask nie tylko 
w Niemczech, ale także na wielu innych impre-
zach i targach w kraju oraz Europie. Jesteśmy 
bardzo dumni z naszych produktów i miasta, któ-
re reprezentujemy. Uznanie, jakim cieszymy się 
w Polsce i zagranicą, motywuje nas do dalszej 
pracy, wyznaczania nowych standardów i ulep-
szania receptur tradycyjnych piw - mówi Marek 
Kaczorowski, właściciel Browaru „Koreb”.

Browar z Łasku zdążył już gościć na Wę-
grzech, na największych targach branżowych 
w ExCel w Londynie, na najważniejszych europej-
skich targach spożywczych Grüne Woche w Ber-
linie, w Brukseli oraz we Francji. Jakie ma plany 
na najbliższą przyszłość? W 2014 roku do użytku 
zostanie oddany nowy obiekt, który będzie mieścił 
się pod aktualnym adresem przy ul. Żeromskiego 
72. Nowy obiekt, to także nowa jakość i gatunki 
piwa. Browar jest w posiadaniu kolejnych histo-
rycznych receptur związanych z naszym regio-
nem. Już niebawem będziemy mieli niepowta-
rzalną okazję spróbować innowacyjnych smaków 
łaskiego piwa. Trunki browaru „Koreb” można na-
być w sklepie przy siedzibie firmy oraz w licznych 
sklepach na terenie naszego miasta.<

Michał Janiszewski

3 listopada br. delegacja browaru „Koreb” gościła w Niemczech podczas lokalnego święta 
Kartoffelnsonntag. Uczestnictwo w tej imprezie było następstwem spotkania naszego 
producenta i władz miasta Danneberg, do którego doszło na berlińskich Międzynarodowych 
Targach Gospodarki żywnościowej Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne Woche, gdzie browar 
„Koreb” miał swoje stoisko promocyjne. Burmistrz Jürgen Meyer, który odwiedził w zeszłym 
roku Łask, pragnąc odwdzięczyć się za gościnę, zaprosił przyjaciół z Polski do Dannebergu.

w seJmie
wraz ze wszystkimi osobami wręczającymi wieniec zostali zaproszeni 
przez M. Kuchcińskiego do stolicy. Wicemarszałek przyjął w gabinecie 
zaproszonych mieszkańców Orchowa i jeszcze raz wysłuchał śpiewu pań 
z KGW przy stojącym w jego gabinecie wieńcu dożynkowym. Orcho-
wianie dzięki przewodnikowi posłowi Markowi Matuszewskiemu mogli 
zwiedzić gmach polskiego parlamentu i posłuchać obrad. W zorganizo-
waniu wyjazdu zaangażowali się Grażyna i Grzegorz Czyżakowie. Pobyt 
w Warszawie zakończył się spacerem po Łazienkach Królewskich.<

G.G.

21 listopada br. w Szkole Podstawowej nu-
mer 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku  
odbył się finał konkursu „Symbole narodowe”.

Do 15 listopada wychowankowie przedszko-
li z gminy Łask nadsyłali twórcze prace plastycz-
ne. Ich mali autorzy, wykazując się niespotykaną 
kreatywnością, stworzyli prace nawiązujące do 
symboli narodowych Polski. Zostały one zapre-
zentowane w formie wystawy, jednocześnie sta-
nowiąc piękną dekorację podczas finału konkursu. 
Przygotowana z tej okazji uroczystość miała wido-
wiskowy charakter: dzieci prezentowały wiersze 
i piosenki o tematyce patriotycznej, a najciekaw-
szym punktem programu okazała się barwna in-
scenizacja legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Wi-
dzowie i zaproszeni goście uczestniczyli w quizie 
na temat symboli narodowych Polski, a zwycięzcy 
otrzymali słodkie nagrody

Wszyscy finaliści konkursu zostali nagrodze-
ni, a do swoich przedszkoli zawieźli wspaniałe dy-
plomy - dowody zwycięskiej rywalizacji. 

Pomysłodawczyniami konkursu są nauczy-
cielki opiekujące się uczniami sześcioletnimi (kla-
sa 0a) i pięcioletnimi (klasa 0b) w Szkole Podsta-
wowej numer 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, 
panie: Urszula Przybylska i Małgorzata Rędzi-
kowska. Ich działanie ma na celu rozwijanie wśród 
najmłodszych zainteresowań i uzdolnień plastycz-
nych, kształtowanie postawy patriotycznej oraz 
rozszerzanie wiedzy o symbolach narodowych.<

Anetta Szulc

Wychowankowie 
„zerówek” 
gościli w „Piątce”



Dzieciństwo Jerzego Szewczyka (rocz-
nik 1937) przypadło na trudne lata. Ojciec był 
kolejarzem, mieszkali w pobliskim Okupie. 
Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łasku dojeż-
dżał rowerem. Gdy przyszły roztopy, czasami 
drogę zalewała woda. Wtedy było najtrudniej. 
W 1954 roku otrzymał świadectwo maturalne. 
Potem studiował na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Łódzkiej. Gdy trzeba było myśleć 
o pracy, koledzy doradzili mu, by znalazł firmę, 
która na początek zaoferuje mu duże pieniądze 
i pozwoli stanąć na nogi. Dlatego wyjechał do 
Zielonej Góry. Pracował w fabryce wagonów, 
a potem w organach państwowej inspekcji pra-
cy. Przez 23 lata był szefem Okręgowego In-
spektoratu Pracy. A że jest niespokojnym du-
chem, działa społecznie m.in. w NOT, TKKF, 
spółdzielczości mieszkaniowej i Towarzystwie 
Przyjaźni Polsko-Greckiej. I sporo pisze - o pro-
blemach zawodowych, ale i wiersze. Ostatnio 
wydał nietypową książeczką „Przeszłość kar-
mi się pamięcią”. Wraca w niej pamięcią do lat 
swojej młodości, łaskiego liceum…

ŁASK MOJEGO DZIECIńŚTWA

Jaki był Łask mojego dzieciństwa? Bied-
ny, było w nim dużo drewnianych ubogich do-
mów. Na wybrukowanym rynku znajdował się 
postój dorożek, którymi można było dojechać 
na dworzec kolejowy. Tu co tydzień odbywały 
się targi. Dziś gdy sięgam pamięcią do końca 

lat czterdziestych i tych dorożek, wydają mi 
się czymś urokliwym. Życie jednak w tamtych 
czasach nie było łatwe. Mieszkaliśmy w Oku-
pie w poniemieckim domu. Do szkoły w Ła-
sku dojeżdżałem rowerem, m.in. „Bałtykiem”, 
na który talon otrzymał mój wujek zatrudniony 
w PZGS.

Dopiero gdy zaczęły powstawać pierw-
sze zakłady, m.in. „Meblówka”, coś drgnęło 
w tym sennym miasteczku. Potem powstała 
jednostka wojskowa z lotniskiem, dom kul-
tury, nowe bloki mieszkalne. Choć dzisiejszy 
Łask jest zupełnie inny niż ten sprzed 50 czy 
60 laty, zachował na szczęście klimat małego 
miasteczka, w którym można żyć bez większe-
go stresu. Brakuje mi tamtego starego parku, 
zakątków może nawet nieco zapyziałych, tych 
miejsc gdzie grałem z kolegami w siatkówkę… 
To prawo mojego wieku - teraz coraz częściej 
sięgam do wspomnień, miasta mojego dzieciń-
stwa i młodości.

Zielona Góra jest miastem znacznie więk-
szym, ale traktuję to miasto jako uzupełnienie 
mojego Łasku. Zielona Góra leży blisko gra-
nicy z Niemcami, od lat obserwuję tu swoistą 
„cywilizację”, która powstała jako zlepek róż-
nych wpływów i kultur. A ponadto niesamowi-
ta przyroda stanowi uzupełnienie tego, co mam 
w kochanym Łasku.

Co jakiś czas pojawiam się w Łasku, bo tu 
mam rodzinę, znajomych i przyjaciół. Odwie-
dzam też groby dziadów w Łasku i pobliskich 

Jest człowiekiem dwóch miast: Łasku i Zielonej Góry. Z tym pierwszym wiążą go korzenie, dzieciństwo, młodość i groby, z tym 
drugim - dojrzałe życie, praca zawodowa i wielka przygoda. Korzysta z zasłużonego odpoczynku, ale jest niespokojnym duchem 
i ciągnie go wielki świat. Tak było zawsze. I nie chodziło jedynie o zaliczanie kolejnych atrakcji czy zabytków rozsianych na całej 
kuli ziemskiej, lecz o zmierzenie się z trudnościami, sprawdzenie swoich umiejętności.

człowiek dwóch miast

Borszewicach. To święty obowiązek, szacunek 
dla przodków. Póki mi starcza sił…

żyCIE W PODRÓży

Zwiedziłem pół setki krajów. Już w latach 
pięćdziesiątych byłem w NRD, potem w Cze-
chosławacji, Chinach. Co mnie gnało w świat? 
Potrzeba pokonywania trudności. Tak, tak - 
w tamtych latach wyjazd za granicę nie był 
sprawą tak prostą jak dziś, więc miałem oka-
zję sprawdzić się, pokonać kolejną przeszkodę. 
Najciekawsze wyprawy? Były takie dwie. Jedna 
do RPA, gdzie zapuszczałem się do dzielnic mu-
rzyńskich i oglądałem straszne rzeczy. Intereso-
wałem się wówczas historią tych ludzi. W jed-
nej z bitew - w latach trzydziestych XIX wieku 
nad Krwawą Rzeką - zginęło 3 tysiące czarnych 
i 7 białych. I w tym kraju m.in. za sprawą cudu 
Mandeli udało się zaprowadzić pokój!

Wielkie wrażenie wywarły na mnie również 
Chiny - gigantyczny kraj, o którym wciąż wie-
my niewiele. Frapowały mnie szczególnie róż-
ne obyczaje odmienne od naszych europejskich. 
Na przykład do trumny zmarłego kładzie się tam 
specjalnie drukowane pieniądze, by odchodzą-
cemu z tego świata niczego nie brakowało.

Od dwóch lat nie jeżdżę po świecie, bo 
miałem zawał serca. Ale trudno mi usiedzieć 
w jednym miejscu i jeśli zdrowie pozwoli znów 
ruszę w drogę.

A poezja? To też swoiste podróże… W Zie-
lonej Górze istnieje Stowarzyszenie Jeszcze 
Żywych Poetów, które mnie inspiruje. Kiedyś 
trzeba było napisać wiersz o siódemkach, in-
nym razem pamięci Anny German. Pisanie 
wierszy to zabawa słowem, która daje mi sporo 
radości i satysfakcji. Przeżyłem mocno śmierć 
26-letniej Emilki, Miała guza mózgu i tylko 
wielkie oczy patrzyły w sufit. Radio Zachód za-
inicjowało spotkanie poetów przy tej dziewczy-
nie. Każdy z nas napisał wiersz, aktorka teatru 
je czytała i… płakała na antenie. Po kilku mie-
siącach Emilka odeszła. I znów poeci sięgnęli 
po pióro…
     

POWROTy I NADZIEJA

Co dalej? Powoli zbliżam się do osiemdzie-
siątki, ale pomysłów i energii wciąż mi nie bra-
kuje. Chciałbym wydać swój kolejny tomik po-
etycki. I odwiedzać mój Łask, wszak przeszłość 
karmi się pamięcią, przyszłość - nadzieją.<

(P) 

Specjalista chirusgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotówSpecjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów www.rybinski.prv.pl



Rynek sprzed 45 laty
 Tak łaski rynek wyglądał 45 lat temu. Prezentujemy fotografię z 1968 roku, bo okazja jest 

przecież niebywała: mamy już kolejne wcielenie tej najstarszej części miasta, jakże odmienne od 
tych wcześniejszych. Po dawnych kocich łbach i placu targowym z dziesiątkami furmanek z okre-
su międzywojennego nie ma już śladu, podobnie zresztą jak po powojennym placu z kabaretową 
rakietą uwiecznioną w łaskich anegdotach i betonowym pomniku z gigantycznym orłem. Na tej 
fotografii widać poczciwe autobusy marki „San”, jest też „Syrena”, która już dawno zniknęła 
z naszych ulic, stoi również wiekowa studnia….< (Saw)

Na 

STOP skoliozie!

Jak się okazuje, ocieplanie piwnicz-
nych stropów jest porównywalne koszto-
wo do dotychczasowej termomodernizacji, 
czyli ocieplania ścian zewnętrznych. Tego 
typu roboty wykonywane będą według innej 
technologii.

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa szu-
ka oszczędności także na innych polach. 
Na przykład w blokach w Kolumnie ogrze-
wanych przez kosztowną w eksploatacji ko-
tłownię olejową planuje się pozyskać kalorie 
z wnętrza ziemi przy pomocy pomp cieplych. 
Ciepło pochodzić będzie z 12 prawie stume-
trowych odwiertów. Jak twierdzi prezes ŁSM 
Ireneusz Nowakowski, zaspokoi ono zapo-
trzebowanie na ciepło szczególnie w okre-
sach przejściowych. Oczywiście pompy nie 
są tanie, ale i tak pozwolą zaoszczędzić spo-
ro pieniędzy w porównaniu z kosztami oleju. 
Dlaczego nie skorzystano z gazu ziemnego, 
którego koszt jest porównywalny z wydatka-
mi na ciepło z wnętrza ziemi? Ponieważ ga-
zownia odmówiła dostaw błękitnego paliwa 
w najbliższym okresie.<

(ER)

Skolioza jest trójpłaszczyznowym skrzy-
wieniem kręgosłupa, któremu towarzyszą 
zmiany w całym aparacie ruchu. Nieleczo-
na skolioza może prowadzić do pogłębiania 
deformacji ciała oraz sprzyjać rozwijaniu się 
zmian przeciążeniowych w stawach kręgo-
słupa i stawach kończyn dolnych. Skutkuje 
to niewłaściwą postawą, bólami kręgosłu-
pa oraz upośledza wydolność oddechową 
i krążeniową. Ok. 90% skolioz to skoliozy 
idiopatyczne, tzn. nieznanego pochodze-
nia. W pozostałych przypadkach przyczyną 
mogą być zaburzenia napięcia mięśniowego 
lub wrodzone zmiany kostne. Najistotniejszą 
sprawą w przypadku skolioz jest ich jak naj-
wcześniejsze wykrycie. Można je skutecznie 
korygować do ok. 16 roku życia, kiedy układ 
kostny jest jeszcze plastyczny. Dlatego tak 

ważna jest systematyczna kontrola kręgosłu-
pa, która w szkołach często jest pomijana lub 
przeprowadzana niedostatecznie często.

W COLUMNA MEDICA posługujemy się 
najnowocześniejszym sprzętem przeznaczo-
nym do oceny skrzywień kręgosłupa - DIERS 
Formetric 4D. Jest to bardzo precyzyjne urzą-
dzenie, które pozwala określić kąt skrzywie-
nia, asymetrię pleców, oś kończyn dolnych 
oraz ustawienie i rozkład sił w stopach. Ko-
lejnym etapem jest badanie kliniczne, które 
obejmuje testy mięśniowe, ocenę stabilizacji 
tułowia oraz badanie manualne. Na podstawie 
diagnostyki konstruowany jest indywidualny 
plan terapii, który uwzględnia zabiegi tera-
pii manualnej, funkcjonalny trening medycz-
ny, elektrostymulację mięśni oraz ćwiczenia 
korygujące w wodzie. Dodatkowo zarówno 

dzieci jak i rodzice zostają poinstruowani 
w sprawie ćwiczeń wykonywanych samo-
dzielnie w domu. Tylko takie kompleksowe 
działanie przeciwko skoliozie ma szanse po-
wodzenia. Warto skorzystać z naszej oferty 
pobytowej STOP Skolioza - cztery godzi-
ny dziennie specjalistycznych zabiegów dla 
dziecka oraz ciekawa oferta rekreacyjna dla 
opiekuna. Pobyt stacjonarny jest doskonałą 
bazą do rozpoczęcia procesu leczenia, pod-
czas którego można uzyskać pełną wiedzę na 
temat możliwości terapii skolioz. Poza tym 
oferujemy leczenie ambulatoryjne, podczas 
którego dziecko jest objęte systematyczną 
opieką specjalistów.

Terapia skrzywień kręgosłupa trwa za-
zwyczaj do ukończenia wzrostu dziecka. 
Bardzo ważne jest, aby rodzice „nie przespa-
li” tego okresu, ponieważ w wieku dojrza-
łym nie ma możliwości korekcji deformacji 
kręgosłupa.<

COLUMNA MEDICA - poznaj naszą 
skuteczność w walce o prosty kręgosłup.

Olbrzymim wysiłkiem przez wiele 
lat modernizowano i ocieplano bloki 
mieszkalne z wielkiej płyty należące do 
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz 
przyszła kolej na ocieplanie stropów 
piwnic, bo one także są źródłem straty 
ciepła. Ten kosztowny temat podjęło już 
wiele spółdzielni w naszym regionie, więc 
i Łask nie może pozostać w tyle. 

Kosztowne
ciepełko



Z dziejów łaskiej poczty

Już w 1815 roku - jak czytamy w pomni-
kowej monografii Łasku z 1998 roku - otwarto 
w mieście ekspedycję pocztową, a kilka lat póź-
niej (1822) stację przeprzęgową. Nie istniała 
jeszcze kolej żelazna, więc połączenia pocztowe 
z Warszawą przez Łódź, Łowicz i Sochaczew 
oraz Kaliszem przez Zduńską Wolę i Sieradz, 
a także z Piotrkowem, Tuszynem i Widawą utrzy-
mywano dzięki pojazdom konnym.

Wiemy kto był pierwszym kierownikiem ła-
skiej poczty - wówczas zwanym ekspedytorem. 
W latach 1818-1821 był nim Wojciech Rybicki, 
którego zastąpił Stefan Stępczyński (1821-1824), 
a potem Franciszek Wesołowski (1828-1851). 
Znamy też nazwiska innych urzędników poczto-
wych: pisarza z lat 1831-1832 Franciszka Fiszera 
czy aplikanta z okresu 1829-1831 Maksymiliana 
Kozłowskiego.

W latach siedemdziesiątych XIX w. między 
Łaskiem i stolicą guberni Piotrkowem kursowała 
karetka pocztowa, czyli ambulans konny. Wyma-
gało to utrzymania w  Łasku kilkunastu koni na 
zmianę. Pojazdy pocztowe odjeżdżały do Piotr-
kowa czy Łodzi dwa razy dziennie. Oczywi-
ście poczta funkcjonowała w tym czasie bardzo 
sprawnie, a jedynym problemem był spory koszt 
tego typu usług. Warto dodać, że ówczesna pocz-
ta służyła głównie rozwijającej się administracji 
zaborcy i nielicznej klasie ludzi potrafiących pi-
sać i czytać.

Starsi mieszkańcy Łasku pamiętają dosko-
nale obiekty, które służyły poczcie konnej. A po-
nadto remont kamieniczki pod nr 7 znajdującej 
się w rynku, która już niedługo stanie się z praw-

XIX wiek przyniósł wiele korzystnych 
zmian w grodzie nad Grabią. Rozwijało się 
zarówno rzemiosło jak i przemysł, pojawiły 
się z prawdziwego zdarzenia apteki 
i placówki lecznicze. Symbolem przemian 
jest w tym stuleciu również poczta. 

dziwego zdarzenia muzeum, uzmysłowił nam, 
że i ten skromny budyneczek pełnił niegdyś rolę 
poczty czy też karczmy służącej także podróż-
nym.

Nieoceniony łódzki historyk docent Ryszard 
Rosin, dla którego historia Ziemi Łódzkiej nie 
miała tajemnic, opracował przed laty dzieje pocz-
ty w woj. łódzkim. W tym obszernym dziele nie 
brak frapujących informacji i o Łasku.

CHŁOPI W ROLI LISTONOSZy

Ludzie zawsze pragnęli porozumiewać się na 
odległość. Przed wiekami na ziemiach polskich 
przesyłaniu listów służyła instytucja gońca. Tego 
typu usługi wiązały się z budowaniem admini-
stracji królewskiej czy książęcej, ale z gońców 
korzystali też możnowładcy zarówno świeccy jak 
i duchowni. Oczywiście funkcjonowanie gońców 
wiązało się z istniejącą wówczas siecią dróg i gro-
dów. Rozprza, Spicymierz k. Uniejowa, Ruda k. 

Wielunia i Wolbórz to najstarsze ośrodki władzy 
w Łódzkiem wywodzące się jeszcze z czasów 
plemiennych. Sieradz, Łowicz i Biała Rawska 
dołączyły w XI-XI w. Nie należy też zapominać 
o takich miejscowościach jak Sulejów, Inowłódz 
i Przedbórz nad Pilicą, a także miejscach kultu 
religijnego. Istniejące już wówczas drogi tworzy-
ły sieć służącą nie tylko do ruchu lokalnego, ale 
i międzynarodowego.

W XIII-XIV w. następuje reorganizacja pań-
stwa polskiego i stare księstwa zastępują woje-
wództwa, zaś kasztelanie - powiaty. Przybywa 
miast, a w systemie komunikacyjnym coraz waż-
niejsza rolę odgrywają miasta królewskie, np. Tu-
szyn, Warta czy Zgierz.

Końcówka średniowiecza to całkiem już po-
kaźna sieć dróg i np. z Mazowsza na Śląsk można 
było jechać przez Łowicz, Stryków, Zgierz, Luto-
miersk, Szadek, Wartę i Kalisz. 

W obrębie prowincji czy dóbr możnowład-
cy do przenoszenia korespondencji byli zobo-
wiązani chłopi. Oczywiście wykorzystywano 
ich, zlecając dostarczanie przesyłek na znacz-
nie większe odległości, co budziło sprzeciw. 
Mówią o tym stare dokumenty dotyczące m.in. 
dóbr pabianickich podlegających do końca 
XVIII stulecia kapitule krakowskiej. Oczywi-
ście broniono się przed tymi nadmiernymi obo-
wiązkami, co często skutkowało zwolnieniami. 
Faktem jest jednak - a odnotowuje to sam Jan 
Długosz - mieszkańcy Piotrkowa, Łowicza czy 
Strykowa musieli zapewnić dla podróżującego 
dworu królewskiego podwody. Dotyczyło to 
także podwód np. dla arcybiskupów. Gdy do-
stojnicy kościelni jechali do Uniejowa, chłopi 
z podłaskich Borszewic musieli zapewnić pod-
wody. Mieszkańcy innej podłaskiej wsi byli 
zobowiązani przywozić piwo sieradzkie dla ar-
cybiskupa przebywającego w Wieluniu. Oczy-
wiście wszystko to odbywało się gratis!<

c.d. w następnym numerze
Stanisław Barcz



Dzieci mogły zwiedzić biblioteczny „zamek strachu”, obfitujący 
w duchy, nietoperze, czaszki, zwisające pająki, dynie, dracule i inne 
groźne zjawy. Wysłuchały także przerażającego wiersza Natalii 
Usenko, pt: „Upiorny zamek” oraz opowieści o czarownicy Winnie i jej 
czarnym kocie. Na deser biblioteka zaserwowała gościom ekranizację 
bajki o sympatycznym żółwiku - Franklinie. 

W ostatnich dniach października odwiedziły nas następujące gru-
py: 6-latki z Przedszkola nr 1 (naprawdę upiornie przebrane), 5-latki 
z Przedszkola nr 3 oraz 3-,4- i 5-latki z Przedszkola nr 5 w Łasku.

Dla dorosłych uczestników ŚDS w Łasku przygotowano hallowe-
enowe zagadki oraz prezentację multimedialną rodem z horroru, na 
wzór amerykańskich „scary farm”.

Oczywiście nie zapomniano o naszym Święcie Zmarłych. Wszyscy 
goście wysłuchali wzruszającego liryku Marii Czerkawskiej, pt. „Za-
duszki” oraz wiersza Józefa Krajeńskiego „Grób Nieznanego Żołnie-
rza”.

Uzupełnieniem spotkań była wystawa - mrożącej krew w żyłach - 
literatury - o duchach, czarownicach, mumiach, itp. Tajemniczość i ma-
gię spotkania spotęgowały ponadto przebrania pań bibliotekarek (zaję-
cia poprowadziły w czarodziejskich sukniach i kapeluszach a’la Harry 
Potter), prawdziwy dyniowy lampion, a także zapalone gdzieniegdzie 
świece, rozjaśniające nieco ten niepokojący biblioteczny mrok….<

Agnieszka Bartoszczyk 
i Anna Sobczak 

W mrocznych okolicznościach przebiegały spotkania w filii dla 
dzieci Biblioteki Publicznej. Spotkania dla przedszkolaków 
i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przybliżały 
ideę kontrowersyjnego święta Halloween oraz polską tradycję 
Wszystkich Świętych. Mimo kilku podobieństw rozdzielono 
obie te uroczystości, podobnie jak opowieści o upiornych 
zwyczajach od smutku i refleksji. 

ciemno wszędzie...

Pani Urszula Maciejak od 7 lat jest za-
trudniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Łasku jako wychowawca 
w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzie-
ci, mieszczącej się obecnie przy ul. Batorego 
31. Przez ponad 30 lat pracowała też w ogni-
skach i świetlicach środowiskowych, wycho-
wując i wspierając kolejne pokolenia dzieci 
i młodzieży z rodzin ubogich i niewydolnych 
wychowawczo. Nasza laureatka realizuje róż-
norodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, 
od pomocy w nauce i nadrabianiu zaległości 
szkolnych, poprzez pomoc w rozwiązywaniu 
i łagodzeniu problemów i kryzysów osobi-
stych, rodzinnych oraz szkolnych. Posiada też 
niezwykłą umiejętność docierania do źródeł 
ludzkich problemów i ograniczeń, niosąc fa-
chową pomoc oraz wsparcie. Jej pasja i zaan-
gażowanie w działania pomocowe przyczynia 

konkurs „Pracownik Pomocy społecznej roku 2013 w województwie Łódzkim”

Wyróżnienie dla UrszUli Maciejak
21 listopada obchodzony jest jako „Dzień Pracownika Socjalnego”. W ramach Wojewódzkich Obchodów tego święta 
zorganizowany został m.in. konkurs na najlepszego „Pracownika Pomocy Społecznej Roku 2013 w Województwie 
Łódzkim”. Celem konkursu było wyłonienie laureatów, którzy w swojej codziennej pracy wyróżniają się odpowiednimi 
kompetencjami i zaangażowaniem w działania zmniejszające skutki ubóstwa, zapobiegające wykluczeniu społecznemu, 
umożliwiające usamodzielnienie życiowe podopiecznych, wykazując się przy tym wysokimi standardami etycznymi. Wśród 
wniosków, jakie wpłynęły do kapituły konkursu prowadzonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 
była także kandydatura Urszuli Maciejak, zgłoszona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. 
Spośród kilkudziesięciu kandydatów konkursowych z całego województwa łódzkiego Urszula Maciejak otrzymała 
specjalne wyróżnienie i nagrodę w kategorii „Pracownik Pomocy Społecznej Roku 2013 w Województwie Łódzkim”. 

się do poprawy sytuacji życiowej wielu rodzin. 
Swoim entuzjazmem i zaangażowaniem potra-
fi zarazić innych, a zwłaszcza młode pokolenie 

i zaszczepiać w nich idee pomagania drugiemu 
człowiekowi, która jest zawsze bezcenna.< 

Beata Szukalska



Wygrały utalentowane dziewczęta 
z Gimnazjum z Kolumny. Zaangażowanie 
młodych ludzi i ich opiekunów docenił mar-
szałek Witold Stępień, który wręczał nagro-
dy razem z wiceprezydentem Pabianic Grze-
gorzem Mackiewiczem. 

Oto skład zespołu Gimnazjum nr 3 z Ko-
lumny: Paulina Dereszczuk, Patrycja Kirsz, 
Joanna Wełna, Patrycja Morawiec, Martyna 
Cybert, Daria Kowalczyk, Justyna Rudzka, 
Katarzyna Pęcina, Zuzanna Karolczak, Mari-
ka Grzesiak, Klaudia Paprocka, Oliwia Dre-
gier. Trenerem zespołu jest Jarosław Wełna

Wyniki Orlikowej Ligi w koszykówce:
Dziewczęta
Półfinały: Gimnazjum nr 3 Łask-Kolumna - 
Zespół Szkół Ujazd 20:16; Gimnazjum nr 3 
Pabianice - Zespół Szkół Skierniewice 24:17
O III miejsce: Zespół Szkół Ujazd - Zespół 
Szkół Skierniewice 20:13
Finał: Gimnazjum nr 3 Łask-Kolumna - Gim-
nazjum nr 3 Pabianice 24:14<

(JW)Już w poprzednim numerze „Panoramy” pisaliśmy o sukcesie koszykarek z Kolumny, 
teraz wracamy do tego tematu. Jak się okazało, rozgrywane w Pabianicach finały 
Orlikowej Ligi Mistrzów w koszykówce stały na bardzo wysokim poziomie. Były 
emocje, mecze pełne dramaturgii i nerwów. Grano cztery kwarty po pięć minut, 
a zdarzały się wyniki zaskakujące. Złote medale trafiły w godne ręce. 

KoSzyKarKi z Kolumny 
najlePSze

- W rejonie ulic Jodłowej, Szkolnej i „Orlika” na „Przylesiu” chce-
my wznieść 5 trzykondygnacyjnych bloków, każdy po 21 mieszkań - 
mówi prezes ŁSM Ireneusz Nowakowski. Na parterach znajdować się 
będą garaże. Jeśli wszsytko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy 
powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę pierwszego bloku zlokali-
zowanego naprzeciwko szkoły. Cykl realizacji jednego domu powinien 
wynieść 12 miesięcy.

Jaka będzie cena mieszkań w tych nowych blokach? Jak twierdzi 
prezes ŁSM, za 1 metr kwadratowy przyszli lokatorzy nie powinni pła-
cić więcej niż 3 tys. zł. Dodajmy jeszcze, że w zasobach ŁSM jest dziś 
ponad 2,6 tys. mieszkań, a największym osiedlem mieszkaniowym jest 
wspomniane „Przylesie”. To właśnie na tym osiedlu są jeszcze rezerwy 
terenowe umożliwiające realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. 
Aktualnie trwa tu budowa bloku MON-owskiego.<

(P)

ŁsM buduje... Po latach wyjątkowej posuchy inwestycyjnej w budownictwie 
wielorodzinnym Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
nadszedł wreszcie trochę lepszy okres. Pisaliśmy o kilku 
blokach, które wzniesiono w ostatnich latach, teraz trwają 
przymiarki do kolejnych tego typu inwestycji.



WAŻNIEJSZE IMPREZY W GRUDNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Scrapbooking Sylwii Partyki grudzień-
-styczeń

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

2. „Pani Zima” – wystawa prac 
plastycznych dzieci z PP nr 4  

grudzień-
-styczeń

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

3.
„Z przymrużeniem oka widzi 
się ostrzej” - wystawa rysunku 
Aleksego Nowaka 

2-31 ŁDK ŁDK

4. „Anioły” – wystawa 2-31 BP w Łasku BP w Łasku 

5.

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Dziennikarstwo 
– tendencje, zagrożenia, 
manipulacje” wygłosi 
dr Marek Palczewski

3 ŁDK ŁDK 

6. Przedstawienie pt. „Mikołaj 
spełnia sny” 6 ŁDK ŁDK

7. Kiermasz świąteczny 15
godz. 10-15 Plac 11 Listopada gmina Łask

8.

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Szwajcaria- kraina 
Helwetów” wygłosi 
mgr Wojciech Laitloff

17 ŁDK ŁDK

9. Widowisko bożonarodzeniowe 20 ŁDK ŁDK

Sportowe
1. Mikołajkowy turniej dla dzieci 6 OSW w Łasku UKS Karate 

Budokai 

2. Świąteczna Liga Mieszanych 
Sztuk Walki Dzieci i Juniorów  7 ZSP nr 2 w Łasku ŁBT 

3.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – 
STS Victoria Lubliniec 

7 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

4.
Mikołajkowy miting pływacki 
Łask – Konstantynów o Puchar 
Burmistrza Łasku 

15
godz. 9.00 

CSiR – pływalnia 
kryta 

CSiR , MUKS 
„Wodnik” 

5.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – 
MPKS NIKE Węgrów 

21 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

6. Mistrzostwa KMLiK SM 17 
modeli halowych 22 sala sportowa  

SP nr 1 w Łasku KMLiK ŁDK

Niestety handel nielegalnym alkoholem 
i papierosami będzie się zapewne rozwijać, 
co widać też na naszym łaskim „podwór-
ku”, choć tego typu działalność jest nie-
zgodna z prawem i może drogo kosztować. 
A przekonał się o tym niedawno 66-letni 
mężczyzna zatrzymany przez policjantów 
z zespołu zajmującego się przestępczością 
gospodarczą łaskiej KPP wspólnie z funk-
cjonariuszami łódzkiego Urzędu Celnego. 
U mężczyzny znaleziono alkohol i wyroby 
tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Na 
stoisku na łaskim targowisku posiadał nie-
wielką ilość nielegalnego towaru, ale już 
w jego zabudowaniach gospodarczych sy-
tuacja była zupełnie inna. Odkryto 50 tys. 
papierosów, 7 kg tytoniu oraz prawie 80 
litrów spirytusu. Jak oszacowano, wartość 
uszczuplenia akcyzowego wyniosła ponad 
54 tys. zł. Mężczyzna złożył obszerne ze-
znanie. Grozi mu kara pozbawienia wolno-
ści nawet do 3 lat.<

Wstępnie łupy oszacowano na 5 tys. 
złotych. Teraz amatorom cudzego mienia 
grozi spotkanie z Temidą i kara nawet do 
5 lat pozbawienia wolności. Policjanci 
sprawdzają, czy złodzieje mają na koncie 
inne podobne kradzieże.<

(ER)

Bez 
polskich 

znaków akcyzy

złapani na 

gorącym 
uczynku
Amatorów cudzego mienia nie brakuje. 
Na gorącym uczynku policjanci zatrzy-
mali dwóch łaskowian w wieku 28 i 33 lat, 
którzy weszli na teren niezamieszkałej 
posesji w tym mieście i kradli z niej me-
talowe elementy, m.in. grzejniki. Część 
łupów znajdowała się już w zaparkowa-
nych w pobliżu samochodach, inne przy-
gotowane były do wywózki. Złodzieje usi-
łowali zbiec, ale stróże prawa schwytali 
ich i odstawili na komendę policji. 



Stacjonujący w Łasku pododdział amerykań-
skich sił zbrojnych umacnia na co dzień współ-
pracę między kluczowymi sojusznikami NATO, 
co odbywa się głównie podczas wspólnych ćwi-
czeń. Na lotnisku Łask-Buczek przebywa więc 
amerykańska eskadra F-16 lub klucz Herkule-
sów, co umożliwia wspólne szkolenie i dosko-
nalenie działań bojowych. Tutejsze lotnisko na-
leży do najnowocześniejszych jednostek wojsko-
wych. Według amerykańskiego gościa właśnie 
w Łasku USA i Polska kontynuują partnerstwo, 
które zapoczątkował nasz wielki rodak Pułaski.

J. Kerry spotkał się z amerykańskimi żoł-
nierzami stacjonującymi w Polsce. Uhonorował 
też nadanym przez prezydenta USA Medalem 
za Chwalebną Służbę podpułkownika Wojcie-
cha Bagana z Jednostki Wojskowej GROM - za 
zasługi podczas służby w Afganistanie. „Puł-
kownik jest chwalebnym przykładem jednego 

- Figura naszego papieża będzie miała 1,1 
metra wysokości i stanie w zabytkowej świą-
tyni Dobronia - mówi pan Włodzimierz. - Wy-
konuję ją w drewnie lipowym na życzenie 
wójta tej gminy Roberta Jarzębaka. Kilka lat 
temu spodobało mu się to, co robię w drewnie. 

muzeum, wszak zwycięzca spod Grunwaldu jest 
mocno związany z naszym miastem. Twórca 
tego unikalnego dzieła chciałby za nie jedynie 
niewielką kwotę pieniędzy potrzebną mu na za-
kup lepszych narzędzi do pracy w drewnie.

W. Bednarek przygotowuje się teraz do 
stworzenia innego ważnego dla Łasku dzieła. 
Chce bowiem stworzyć płaskorzeźbę przedsta-
wiającą nadanie grodowi nad Grabią praw miej-
skich właśnie przez króla Władysława Jagiełłę. 
Na razie zbiera dokumentację i obmyśla sposób 
przedstawienia tego ważnego dla naszego mia-
sta wydarzenia historycznego.<

(PO)

Łaskowianin Włodzimierz Bednarek, rzeźbiarz amator, który przed laty zaskoczył 
przyjaciół i znajomych wyrzeźbioną w drewnie „Bitwą pod Grunwaldem” według 
słynnego płótna Jana Matejki, nie rozstaje się z dłutem. Dla kościółka w Dobroniu 
kończy właśnie rzeźbę Jana Pawła II.

„Bitwa pod Grunwaldem” 
w. Bednarka powinna zostać w Łasku

W dobrońskim parku znajduje się już 21 moich 
oryginalnych rzeźbionych w drewnie koszy na 
śmieci, które znakomicie współgrają ze starymi 
drzewami tej cennej enklawy zieleni w samym 
centrum tej miejscowości.

Wspomniana „Bitwa pod Grunwaldem” po 
prezentacji publicznej m.in. w Łaskim Domu 
Kultury powróciła już do domu pana Włodzi-
mierza. Wisi na honorowym miejscu i wzbudza 
podziw odwiedzających lokum rzeźbiarza ama-
tora. Jaki będzie jej los? Pan Włodzimierz nie 
chce, by wywędrowała poza Łask, choć zapew-
ne nie brakłoby chętnych do nabycia tej płasko-
rzeźby. Może zatem powinna trafić do łaskiego 

z tysięcy polskich żołnierzy, którzy ramię w ra-
mię z amerykańskimi żołnierzami służyli w ostat-
niej dekadzie jako sojusznicy w Afganistanie” -  
powiedział J. Kerry.

Podczas wizyty w Łasku sekretarza stanu 
USA towarzyszył mu m.in. polski minister obro-
ny narodowej Tomasz Siemoniak, był też amba-
sador USA w naszym kraju Stephen D. Mull, szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Broni Mieczysław Gocuł, 
a także dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. 
Lech Majewski. 

Podczas wizyty w Polsce J. Kerry spotkał 
się też w czołowymi politykami naszego kraju, 
rozmawiając m.in. o współpracy gospodarczej, 
dalszych pokojowych zadaniach NATO i roli po-
litycznej, jak Polska może odegrać w tej części 
Europy.<

(P)
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John Kerry w Łasku



Święto

niePoDleGŁoŚci


