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W PAŁACU 
PREZYDENTA RP

90 uczniów Zespołu Szkół w Marze-
ninie wzięło udział w wycieczce do Pała-
cu Prezydenckiego w Warszawie. Wyjazd 
uczniów do stolicy był konsekwencją 
ubiegłorocznej wizyty prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w Marzeni-
nie i zaproszenia ich do siedziby głowy 
państwa. 

W związku z wyjątkową liczbą uczestników 
wycieczki, służby odpowiedzialne za organiza-
cję pobytu w Pałacu Prezydenckim (Kancelaria 
Prezydenta i  BOR) podzieliły uczniów z Marze-
nina na dwie grupy. Obok zaszczytu zwiedzenia 
wnętrz pałacowych, mogliśmy wręczyć przy-
gotowane dla prezydenta prezenty: dokumen-
tację fotografi czną pobytu B. Komorowskiego 
w Marzeninie z okazji 100-lecia powstania tutej-
szej OSP, płytę CD „Uczniowie Zespołu Szkół 
w Marzeninie Panu Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu” 
z nagranym przez naszych uczniów wywiadem 
z panem prezydentem oraz nagraniami  wokal-
nymi naszych wychowanków, a także pamiątki 
związane z rocznicą strażackiego jubileuszu.  
W imieniu pana prezydenta prezenty odebrała 
dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Emilia 
Błaszak. 

Tego dnia uczniowie zwiedzili także Cmen-
tarz Powązkowski, warszawską Starówkę i miej-
sce kultu błogosławionego ks. Jerzego Popiełusz-
ki na Żoliborzu.

                                Krzysztof Jaworski

WYSTAWA 
W BIBLIOTECE 

PEDAGOGICZNEJ
Na przełomie listopada i grud-

nia w łaskiej fi lii Bibliotece Peda-
gogicznej w Sieradzu będzie można 
zobaczyć wystawę pt. „Wspomnienie 
jesieni” z pracami  dzieci  uczestni-
czących w warsztatach plastycznych 
w Klubie 32. BLT (Klub Garnizono-
wy) w Łasku.

Biblioteka Pedagogiczna już drugi raz 
w tym roku eksponuje prace  dzieci z  Klubu 
32. BLT. Poprzednią wystawę pt. „Przestrze-
nie wyobraźni” można było oglądać przez 
cały wrzesień. Zajęcia  plastyczne w Klubie 
32. BLT prowadzi Urszula Pankowska – ab-
solwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie 
Sztuki Plastycznej (Grafi ki Warsztatowej) 
AJD w Częstochowie. Oprócz pracy pedago-
gicznej zajmuje się czynnie rysunkiem, grafi -
ką oraz dziecięcą ilustracją książkową. 

                                                     UP 
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SKANSKA W ANIELINIE
Łaska gmina zyskała jeszcze jednego cennego 

kontrahenta – firmę SKANSKA. Na zakupionej 
działce w Anielinie SKANSKA wznosi pierwszą 
w województwie łódzkim nowoczesną Wytwórnię 
Mas Bitumicznych. Już niedługo rozpocznie ona 
produkcję mieszanek asfaltowych, które będą wy-
korzystywane do modernizacji i budowy nowych 
dróg w promieniu 70 kilometrów.

W Anielinie stoi już potężna 32-metrowa wieża, 
w której przygotowywane będą mieszanki asfaltowe. Jak 
nas poinformował kierownik Wytwórni Marcin Piotro-
wiak, niedługo powstanie też zaplecze laboratoryjno-biu-
rowe. Roboty realizowane są w szybkim tempie ze względu 
na zbliżającą się zimę.                                             (P)

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokal-
nej to nowy projekt w dziedzinie archi-
wistyki społecznej w Polsce, realizowany 
przez Fundację Ośrodka Karta w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek.

Ma ono eksplorować te zasoby archiwalne, 
do których nie docierają centralne instytucje 
pamięci (archiwa państwowe), a które przecho-
wywane są w prywatnych domach. Fotografie, 
dokumenty, świadectwa opisujące wydarzenia 
z przeszłości, także ustne relacje – to zasoby 
i doświadczenia, które mogą być bezpowrotnie 
utracone, jeżeli w porę nie podejmie się od-
powiednich działań w kierunku ich ocalenia. 
CATL ma również za zadanie chronić oryginały, 
a udostępniać elektroniczne wersje dokumentów 
historycznych w postaci opisów i miniatur.

                              dokończenie na str. 7

W ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Już po raz kolejny u stóp Pomnika Niepodległości, wzniesionego w centrum  
miasta przed kilkoma laty, spotkali się mieszkańcy, by uczcić odzyskanie przez  
Polskę wolności  po 1�3 latach niewoli. Zanim przemaszerowali  pod wspomniany  
monument, nawiązujący do pomnika wzniesionego w 1938 roku i zburzonego przez  
hitlerowców, uczestniczyli w łaskiej kolegiacie w mszy za ojczyznę.

 Święto niepodległości ma w naszym kraju 
długoletnią i burzliwą tradycję. Obchodzono je 
już w latach trzydziestych ubiegłego wieku, po 
wyzwoleniu było zakazane, potem, po przemia-
nach lat osiemdziesiątych, znów przywrócono 
je Polakom. Teraz przypomina najlepsze patrio-
tyczne tradycje i nawiązuje do walki Polaków  

o odzyskanie niepodległości. Ten historyczny 
moment nastąpił w listopadzie 1918 roku, ale 
droga do niepodległości była długa i wymagała 
przelania krwi. Przypomniał o tym burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, który zabrał głos 
podczas patriotycznej manifestacji.

                              dokończenie na str. 7

RUSZYŁA BUDOWA S-8
To znakomita wiadomość dla mieszkańców naszego regionu: po niemal dwóch 

miesiącach od rozpoczęcia budowy węzła Walichnowy pierwsze łopaty wbito w zie-
mię w rejonie Romanowa i Kalinka (gm. Rzgów), inaugurując tym samym budowę  
33,5-kilometrowego fragmentu S-8: od Łasku do węzła „Łódź-Południe”.

28 października br. na przyszły plac budo-
wy firmy SKANSKA, gdzie trwa już przygoto-
wywanie terenu pod wytwórnię betonu, przybyli 
wszyscy ci, którzy od lat działają na rzecz rea-
lizacji tej wielkiej inwestycji drogowej. Właśnie 

w tym rejonie znajdować się będzie newralgicz-
ny punkt przyszłego układu komunikacyjnego 
– skrzyżowanie przyszłej autostrady A-1 z drogą 
ekspresową S-8. 

                             dokończenie na str. 6

Z głębokim smutkiem
 przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.  ROMANA  KREDENSA
Radnego  Rady Miejskiej w Łasku  

w latach 1998 - 2006

NAJBLIŻSZEJ RODZINIE
wyrazy głębokiego współczucia składają

    
Burmistrz Łasku 

Przewodniczący i radni  
Rady Miejskiej w Łasku,  

pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku 

WYSYP INWESTYCJI
W grudniu br. przybędzie nam sporo no-

wych inwestycji, m.in. obiekty handlowe na 
terenie dawnego „Budohurtu” i zespół boisk 
sportowych „Orlik 2012” w przy ul. Lipowej  
w Kolumnie (12 grudnia).

Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej 
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Zdaniem burmistrza
Synkowie moi, poszedłem w bój, / jako wasz dziadek, a ojciec mój, / jak ojca 

ojciec i ojca dziad, / co z Legionami przemierzył świat, / szukając drogi przez 
krew i blizny / do naszej wolnej Ojczyzny!

Ten wiersz J. Żuławskiego pt. „Do moich 
synów” oddaje tragizm i poświęcenie pokoleń 
Polaków walczących od końca XVIII w. do roku 
1918 o wolność i niepodległość  Ojczyzny. 
Nie były bierne także kobiety, a nawet dzieci. 
Przypomnijmy jeszcze jeden wiersz, dziś może 
szczególnie aktualny, który cytuję z pamięci:. 
„Tam od Gniezna i od Warty, biją głosy w świat 
otwarty, biją głosy ziemia jęczy, Prusak polskie 
dzieci męczy. Za ten pacierz w polskiej mowie, 
co go dali nam ojcowie, co go nas uczyły matki 
Prusak męczy polskie dziatki”  – to oczywiście 
M. Konopnicka.  Dlatego 11 listopada 1918 r. 
musi być uznany za jedną z najważniejszych 
dat naszej historii. Oto bowiem po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość. Od-
zyskanie niepodległości było wynikiem splotu 
korzystnych okoliczności, ale także walki Pola-
ków i mądrości ówczesnych polityków, którzy 
nie bacząc na dzielące ich różnice w ocenie re-
aliów i przyszłości Polski, każdy na możliwym 
dla siebie obszarze działania umacniał Niepod-
ległą. Byli Piłsudski i Daszyński – socjaliści, 
endek – Dmowski, Witos – chłop, Paderewski 
– wielki artysta i chyba także narodowiec oraz 
wielu innych złączonych tym wspólnym celem. 
Dlatego mimo niebywałych trudności (choćby 
3 różne systemy prawne, dzielone granicami 
zaborców ciągi komunikacyjne itp.) Polska nie 
tylko powstała ale obroniła w 1920 r. niepodle-
głość przed barbarzyńską armią sowiecką inspi-
rowaną przez Marchlewskiego, Dzierżyńskiego 
Kona i paru innych renegatów i zdrajców. 

Jest zatem rzeczą oczywistą, że 11 listopa-
da każdego roku obchodzimy Narodowe Świę-
to Niepodległości, w wielu miastach, podobnie 
jak u nas, na placach noszących imię 11 Listo-
pada.  Święto obchodzimy uroczyście, godnie, 
przypominając poświęcenie naszych przodków. 

To, co się stało w tym roku w Warsza-
wie, musi budzić najgłębszy sprzeciw, poczucie 
upokorzenia, rodzić pytania każdego prawego 
i uczciwego Polaka. Dlatego odkładam wcześ-
niejsze zamierzenia, uważając, że w tej sprawie 
nie wolno milczeć. Milczenie jest przyzwoleniem 
na działania lewaków, które można porównać 
do najbardziej haniebnych zachowań w naszej 
historii. Oto bowiem organizacje - dla mnie nie 
żadne lewicowe – lewackie wzywały chuliganów 
z Niemiec do przyjazdu do Warszawy, aby prze-
ciwstawić się marszowi niepodległości – rzekomo 
w obronie wolności zagrożonej w Polsce. W in-
ternecie od tygodni instruowano się wzajemnie 
jak walczyć z policją pilnującą porządku.

Kiedy w 1655 r. magnat Radziejowski 
wprowadzał Szwedów do Polski i rozpoczął się 
tzw. potop szwedzki niosący niebywałe znisz-
czenie kraju; kiedy Branicki, Rzewuski, Potocki 

oddali się pod opiekę carycy Katarzyny II zwal-
czając Konstytucję 3 Maja 1791 r. poprzez za-
wiązanie konfederacji targowickiej (będącej dziś 
symbolem najbardziej haniebnej zdrady) i we-
zwali armię rosyjską do Polski; kiedy także wy-
mienieni zdrajcy Narodu wprowadzali w 1920 
r.  sowietów, wszyscy oni okłamywali siebie i in-
nych tłumacząc swoją zdradę troską o wolność.

Dziwił się w swoim oświadczeniu po zaj-
ściach Pan Prezydent, że ktoś mógł wpaść na po-
mysł zapraszania znanych z agresji niemieckich 
chuliganów (niemal połowa zatrzymanych 
przez policję to Niemcy) nazywając takie postę-
powanie „narodowym polskim wstydem”.

Przy okazji można było zobaczyć jak stron-
nicze i nieobiektywne są media, które nie po-
kazywały owego demonizowanego marszu nie-
podległości. Brało w nim udział nawet do 20 
tysięcy uczestników. Rozmawiałem z kilkoma 
mieszkańcami Warszawy którzy tam byli. Jak 
twierdzili – w marszu brały udział rodziny 
nawet z maleńkimi dziećmi. Byli kombatanci, 
powstańcy warszawscy, uczeni, aktorzy. Przeszli 
spokojnie niosąc flagi narodowe i śpiewając 
pieśni patriotyczne. I tak wyglądał ten marsz 
faszystów. W zamian widzieliśmy jak polscy 
i niemieccy chuligani walczą z policją rzucając 
kostkami brukowymi, płytami chodnikowymi, 
uderzając kijami baseball’owymi.

Podkreślmy, że pierwszym aktem agresji 
– jak informowały media - jeszcze kilka godzin 
przed marszem niepodległości był atak lewa-
ków niemieckich na grupy rekonstrukcyjne. 
Niemiecki chuligan napluł w twarz polskiemu 
oficerowi. Czy może być większe upokorzenie? 
A może powinniśmy się cieszyć, że tym zniewa-
żonym był stosunkowo młody człowiek, a nie 
kombatant, powstaniec warszawski, którego 
niemieccy okupanci maltretowali na Pawiaku, 
męczyli komuniści jako zaplutego karła reakcji, 
a „postępowi” współcześni lewacy, także nie-
którzy posłowie nazywają faszystą – wszak za-
dymy robili przeciwko marszowi faszystów. Ale 
lewacy, jak widać w telewizji, są z siebie bardzo 
zadowoleni. Nie widzą nic złego w tym, że dzię-
ki ich akcji w Narodowe Święto Niepodległości 
chuligani niemieccy w ramach nauczania de-
mokracji bili, opluwali i lżyli Polaków, że za-
dawali rany polskim policjantom. Wyważony 
poseł Gowin słusznie skonstatował, że polska 
lewica chce uczyć Polaków patriotyzmu akcja-
mi niemieckich chuliganów.

Widać do takiego postępu i lewacko poj-
mowanej demokracji nie dorosłem dlatego 
pytam: Dlaczego Polak na Polaka szczuje inne 
nacje przy poparciu niektórych parlamentarzy-
stów niepomnych roty kilka dni wcześniej zło-
żonego ślubowania.

Dlaczego nikt z lewaków i popierających 
ich parlamentarzystów nie przeprosił oplutego 
polskiego oficera i polskich policjantów, którzy 
zamiast świętować byli narażeni na utratę zdro-
wia a nawet życia?

W zamian słyszymy, że to nieudolność rzą-
du przyczyniła się do całej tej sytuacji. Gdzie 
granice zakłamania i obłudy. To jest tak jak pod-
palić komuś dom, a następnie obarczyć go odpo-
wiedzialnością za straty, gdyż zbyt wolno gasił.

Dlaczego tolerujemy to, że kombatantów, 
bohaterów narodowych którzy uznali określo-
ny sposób świętowania za właściwy, nazywa się 
faszystami, co akceptują niektórzy parlamenta-
rzyści?

Dlaczego mamy tak chore rozwiązania 
prawne, które wymuszają wydanie zezwoleń 
na konkurencyjne manifestacje na tej samej 
trasie.

Dlaczego w życiu publicznym jest tyle 
kłamstwa, dlaczego traktuje się nas jak bez-
mózgowców? Dziś, 13 listopada programy in-
formacyjne podają, że wszyscy potępiają  akty 
przemocy i nikt nie ma sobie nic do zarzucenia. 
Nikt Niemców nie zapraszał. Jak stwierdzo-
no w telewizji, zaproszenia jednak były (TVP 
I godz. 19.30). O zaproszeniach mówił prezy-
dent w swoim oświadczeniu. Media informują 
o zabezpieczeniu przez policję w lokalu „Kryty-
ki Poltycznej”, w którym ukryli się niemieccy 
bojówkarze, pałek, kastetów i gazu.  

Znany poseł (Informacje Polsatu) bąka coś 
o ksenofobii, o fobii niemieckiej. Idzie mu to 
trudno widać trochę przyzwoitości tkwi w nim. 
Posła skandalistę nie martwi  to, że 11 listopa-
da upokorzono tak naprawdę państwo, którego 
jest wysokim reprezentantem, ale już przygo-
towuje wniosek przeciwko wyimaginowane-
mu wrogowi. Nie bardzo zrozumiałem, czego 
ma dotyczyć ten wniosek - chyba obrażenia… 
Niemców. Niemcy z kolei zrobili konferencję 
i tłumaczą, że za bardzo to porozrabiać nie mo-
gli,  bo brutalna polska policja już w południe 
ich zwinęła. 

Słowem - policjanci nie tylko sami się oka-
leczyli to jeszcze bezprawnie zatrzymali niemie-
ckie gołąbki pokoju, Pan Prezydent nie wie co 
się w kraju dzieje i niepotrzebnie dramatyzuje, 
prokuratura kieruje do sądów fałszywe akty 
oskarżenia a takie ksenofoby i faszyści jak nie 
przymierzając moja skromna osoba nie umieją 
się cieszyć z wizyty naszych niemieckich dru-
hów, którzy wespół z rodzimymi chuliganami i, 
jak słyszymy, także kibolami,   urządzili w świę-
to cudowne fajerwerki. I tylko szkoda, że tak 
jednobarwne, w kolorze ognia... 

13 listopada �011                                  
                                Gabriel Szkudlarek
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REWITALIZACJA  PLACU 11 LISTOPADA
Dobiega końca sezon budowlany, trwają ostatnie roboty na inwestycjach nie tylko gminnych. Nadchodzi czas przygotowań 

do budów i robót planowanych na rok �01�. Z perspektywy  ostatnich kilku lat widać jak wiele powstało budynków, obiektów 
handlowych, sportowych,  infrastruktury technicznej,  utwardzonych dróg. Wiele jest  przykładów nowo urządzonej zieleni. 

Może jeszcze zbyt mało, ale coraz częściej mamy 
do czynienia z przejawami nowoczesności. Nowe tren-
dy w architekturze, nowe materiały i technologie. To 
wszystko to syndrom XXI w. Teraz mamy także szanse 
na zmianę centrum naszego miasteczka. Potrafiliśmy 
przygotować projekt rewitalizacji rynku, który znalazł 
uznanie ekspertów i uplasował się na zaszczytnym 3 
miejscu w województwie. Doceniono zamysł prze-
miany zielonego skweru na miejsce reprezentacyjne 
umożliwiające łatwe aranżacje dla różnych potrzeb, za-
równo dla  imprez kulturalnych jak i obchodów świąt 
państwowych. Zdobyliśmy unijne fundusze, teraz  
przed nami intensywna praca, aby wiosną wprowadzić 
do realizacji to co zawiera dokumentacja techniczna. 

Projekt został przygotowany na podstawie wy-
tycznych konserwatora zabytków, zgodnie z który-
mi „Sposób zagospodarowania placu powinien od-
zwierciedlać jego reprezentacyjny charakter, łącząc 
w harmonijny i zrównoważony sposób różne funk-
cje charakterystyczne dla przestrzeni historycznego 
rynku z współczesnymi uwarunkowaniami i pod-
nosząc atrakcyjność miejsca. (...) Dla elementów 
podlegających wymianie i nowo projektowanych 
zaleca się zastosowanie materiałów o najwyższym 
standardzie, gwarantujących należytą jakość este-
tyczną i trwałość (kamień, drewno, metal)”.

Rozpoczniemy od wykonania infrastruktu-
ry podziemnej, która ma za zadanie przyczynić się 
do ożywienia gospodarczego rynku. Zostanie wybu-
dowany wodociąg przy pierzei wschodniej, kanalizacja 
sanitarna  po stronie północnej i wschodniej, i kana-
lizacja deszczowa po stronie zachodniej rynku (razem 
ponad 1100 m rurociągów). Konsultacje społeczne 
wykazały brak przyzwolenia na wyprowadzenie ru-
chu kołowego z łaskiego rynku, dlatego też bez zmian 
pozostają pasy jezdni. Nie naruszono również dużego 
parkingu przy pierzei północnej i wprowadzono od tej 
strony przy chodniku dodatkowe miejsca postojowe. 
Będą natomiast zlikwidowane parkingi w bezpośred-
nim sąsiedztwie  płyty rynku, ale liczba miejsc posto-
jowych ogólnie się  nie zmieni, a nawet wzrośnie. Nie 
ulegnie zmianie także miejsce postoju TAXI. 

Centralnym punktem placu 11 listopada po-
zostaje Pomnik Niepodległości (takie było główne 
założenie projektu), dlatego też niezbędnym jest 
usunięcie wszystkich elementów zakłócających wi-
dok i dojście do stylizowanego „łuku triumfalne-
go”. W tym celu przystanek autobusowy zostanie 
przeniesiony na wschodnią pierzeję rynku, a dojście 
do pomnika zaznaczone zostanie pasem z kostki ba-
zaltowej. Ciemna barwa bazaltu podkreśla pomnik 
i wyraźnie odróżnia się od innych materiałów. 
Od strony zachodniej podłoże będzie podzielone 
pasami także bazaltowymi prowadzącymi wzrok 
przechodnia do miejsca centralnego. Między po-
wstałymi prostokątami urządzona zostanie zieleń 
niska w postaci bukszpanowych i trzmielinowych 
żywopłotów oraz  kwitnących wiosną płaszczyzn 
białego barwinka. Dość duże powierzchnie żywo-
płotów mają na celu wprowadzenie zwartej i ku-
bicznej formy tak, by plac był uporządkowany i ła-
twy do utrzymania. Podłoże rynku będzie wykona-
ne głównie z płyt granitowych o wymiarach 90 x 45 

cm i 60 x 30 cm o jasnej barwie.  Duża kamienna 
płyta zajmuje większość placu nadając mu elegancji 
i ma za zadanie ułatwić komunikację na placu, i służyć 
mieszkańcom w uczestniczeniu w ważnych miejskich 
wydarzeniach. Na stronie południowo-wschodniej 
płaszczyzny rynku będzie zachowana zieleń wysoka 
(poza istniejącymi  drzewami zostanie dosadzonych 
kilka klonów) celem stworzenia namiastki parku z cie-
niem i ławeczkami. Ta część podłoża będzie zdobić 
przestrzeń oświetleniem w postaci ledowych linii skie-
rowanych również w stronę pomnika. Wieczorem to 
nie tylko jedyna ozdoba rynku. Na bazaltowym doj-
ściu do pomnika będą umieszczone punktowe lampy 
tworzące „mleczną drogę”, również pomnik nadal 
będzie doświetlony z podłoża. Rozmieszczone po całej 
powierzchni lampy oświetleniowe w postaci słupków 
o wys. 1,5 m będą rozświetlać przestrzeń żółtym, cie-
płym światłem. Nastrój zostanie dopełniony trzema 
placykami wodnymi w postaci podświetlonych  fon-
tann z podłoża. Niecki fontann umieszczone zostaną 
pod nawierzchnią placu, a na zewnątrz dysze spienia-
jące tryskać będą wodą. 

Całość projektu oparto na pracy studenckiej, 
która zajęła I miejsce w konkursie organizowanym 
przez burmistrza Łasku. Przypomnę, że przewodni-
czącą komisji konkursowej była Elżbieta Muszyńska 
(członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa 
Urbanistów Polskich). Sądząc po rezultatach (zdoby-
liśmy dotację) warto opierać się na opinii fachowców 
znających się na urbanistyce i mających wiedzę co 
do nowoczesnych trendów urządzania przestrzeni 

publicznej. Projekt przebudowy placu został oparty 
na idei połączenia małomiasteczkowego układu ur-
banistycznego ze współczesną formą i rozwiązania-
mi architektoniczno-materiałowymi. Zamierzeniem 
estetycznym było stworzenie miejsca eleganckiego 
i prostego. Mam nadzieję, że rezultatem będzie nowy 
wizerunek ważnego dla Łasku miejsca. 

Wiele osób powątpiewa w sens rewaloryzacji 
łaskiego rynku wskazując na rzekomo ważniejsze 
potrzeby. Prawdą jest, że staraniem burmistrza cen-
trum miasta jest zadbane, ale dotychczasowe zago-
spodarowanie terenu jest chaotyczne, przypadkowe, 
utrudniające ruch pieszy ze względu na zbyt wąskie 
chodniki. Przy obecnym zgiełku ulicznym rynek 
stracił swą dotychczasową rekreacyjną funkcję, tak 
jak w latach 50. ubiegłego wieku stracił funkcję tar-
gowiska i został przebudowany na teren zielony.

Dzięki rewitalizacji plac 11 listopada ma szansę 
stać się przestrzenią dostosowaną do potrzeb miesz-
kańców, z którą będą się identyfikować. Podobno 
piękno jest zaraźliwe i lubi się rozprzestrzeniać. Może 
rozszerzy się na kamienice? Z pewnością dotyczyć to 
będzie zabytkowej gminnej kamienicy zlokalizo-
wanej na rogu ul. Kościelnej i placu 11 listopada. 
Po kapitalnym remoncie zostanie urządzona w niej 
izba muzealna z punktem informacji turystycznej, 
ale o tym w następnym numerze „Panoramy”.

                                       Janina Kosman
                                zastępca burmistrza

PS.    O podobnych problemach związanych z rewita-
lizacją starych centrów miasta – czytaj na str. 21-22 
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RUSZYŁA BUDOWA S-8

dokończenie ze str. 3
Ta ostatnia, dzięki staraniom wielu miesz-

kańców naszego regionu z senatorem Andrzejem 
Owczarkiem i ministrem infrastruktury Ceza-
rym Grabarczykiem na czele, pobiegnie tzw. śla-
dem łódzkim, czyli w pobliżu Pabianic, Łasku, 
Zduńskiej Woli i Sieradza. Po latach walki o taki 
właśnie przebieg, projektowania i przygotowy-
wania inwestycji następuje historyczny moment. 
Na placu budowy jest m.in. senator Andrzej 
Owczarek, minister Cezary Grabarczyk, mar-
szałek województwa Witold Stępień, gospodarz 
Rzgowa burmistrz Jan Mielczarek i burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, są też drogowcy, pro-
jektanci, przedstawiciele firm, którzy będą bu-
dować nowe drogi. Nie brak też mieszkańców 
pobliskiego Kalinka i Romanowa, na których 
działkach realizowane będą te ważne dla Pola-
ków arterie komunikacyjne.
- S-8 nie zakończy się w tym miejscu, w przy-
szłości  ta ważna arteria przedłużona zostanie 
do Toamszowa Mazowieckiego, usprawniając 
układ komunikacyjny  i poprawiając znacznie 
bezpieczeństwo podróżowania – mówi minister 
Grabarczyk. - Dziś mogę powiedzieć, że warto 
było bić się o drogę ekspresową S-8. Wręcz mo-
delowo przygotowana inwestycja świadczy o bar-
dzo dobrej pracy wielu ludzi. 27 miesięcy od 
podpisania kontraktu, czyli na początku 2014 
roku powinna już służyć kierowcom Dziękuję 
wszystkim za pomoc i wsparcie tej znaczącej in-
westycji. Dziś chyba najbardziej zadowolony jest 
senator Owczarek, bo długo i skutecznie walczył 
o S-8, satysfakcję może mieć już także Radosław 
Stępień, bo wziął na siebie trud przygotowania 
pod względem formalnym tej inwestycji. A przy 
takich inwestycjach działa sztafeta, każda jej 
zmiana jest ważna…

W ten sposób minister dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do rozpoczęcia budowy 
drogi ekspresowej. Także tym, którzy wspierali 
działania polityków walczących o tzw. wariant 
łódzki przebiegu trasy.

Zabierają głos także przedstawiciele firm, 
które będą realizować poszczególne odcinki. 
W imieniu arcybiskupa Władysława Ziółka bło-
gosławieństwa dla budowniczych udziela kan-
clerz łódzkiej kurii Andrzej Dąbrowski.

Następuje najważniejszy moment spotka-

nia na placu budowy – symboliczne wkopanie 
szpadli w ziemię i rozpoczęcie inwestycji. 
Za szpadle chwytają m.in. minister Cezary 
Grabarczyk, marszałek Witold Stępień, bur-
mistrz Rzgowa Jan Mielczarek i burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek. Na każdej łopa-
cie znajduje się napis:: „Uroczyste rozpoczę-
cie budowy drogi ekspresowej S-8 na terenie 
woj. łódzkiego. Odcinek 6, 7, 8, 9 m. Rzgów, 
28.10.2011”. Wielu gości, także mieszkańców 
okolicznych wsi, fotografuje się w tej ważnej  
symbolicznej chwili.

Dla ministra Grabarczyka i samorządowców 
naszego regionu rozpoczęcie budowy S-8 w rejo-
nie Łodzi to  symboliczne zakończenie  nie tylko 
wielkiej batalii o drogę ekspresową, ale skom-
plikowanych prac przygotowawczych. Trwały 
bardzo długo, wiązały się z rozwiązaniem wielu 
skomplikowanych problemów. Niektóre są wciąż 
przez realizatorami inwestycji, o czym mówili 
sami drogowcy. Gdy pełną parą ruszy budowa, 
mogą przecież pojawić się liczne niespodzianki, 
np. znaleziska archeologiczne.  O innych prob-
lemach mówili właściciele działek zajmowanych 
pod drogi, którzy skorzystali z okazji i rozma-
wiali z ministrem Grabarczykiem. Minister, pod 
którego adresem kierowane są liczne pretensje 
za złe funkcjonowanie np. PKP, ma jednak satys-
fakcję, bo doprowadził do  realizacji wielu inwe-
stycji drogowych. Reporter „Gazety Rzgowskiej” 
też publicznie wyrażał wątpliwości dotyczące 
realizacji S-8. Teraz C. Grabarczyk triumfuje:  
„A jednak się udało, panie redaktorze!” To praw-
da, i chwała ministrowi – przyznaję.
- Największą zasługą ministra Grabarczyka jest 
to, że doprowadził do takich zmian prawa, 

że można dziś realizować tak ważne dla Polaków 
inwestycje jak budowa autostrad i dróg ekspreso-
wych – mówi burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek. - Gdyby nie te zmiany, wykup ziemi i proce-
sy sądowe z tym związane toczyłyby się latami.  

     *       *       *
Łącznie na rozpoczętym fragmencie S-8 

powstanie 37 obiektów inżynierskich, w tym 10 
służących ochronie środowiska, 5 węzłów dro-
gowych („Łask”, „Róża”, „Pabianice”-Południe”, 
„Rzgów” i „Łódź-Południe”), a także 1  MOP, 
czyli Miejsce Obsługi Podróżnych i Punkt Po-
boru Opłat. Inwestycja kosztować będzie prawie 
1,6 mld zł.

Realizacja drogi ekspresowej podzielona zo-
stała na kilka odcinków. Fragmenty 6 i 7 (od wę-
zła Łask” do węzła „Róża” – 9,2 km  i od węzła 
„Róża” do węzła „Dobroń”, czyli łącznik z  trasą 
S-14  - 3,6 km) realizować będzie za prawie 550 
mln zł Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
POL-AOUA SA z Piaseczna i spółka DRAGA-
DOS z Madrytu. Powstanie tu m.in. 11 mostów 
i 3 tzw. obiekty środowiskowe. Na odcinek 8, 
obejmujący m.in. 2 duże węzły, 15 mostów i 3 
obiekty środowiskowe – od węzła „Róża” do wę-
zła „Łódź-Południe” - najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma BUDIMEX SA (prawie 648 mln 
zł). Zadanie 9, czyli budowa węzła „Łódź-Połu-
dnie” w rejonie Romanowa i Kalinka realizować 
będzie za prawie 198 mln zl firma SKANSKA. 
Wszystkie wspomniane 4 zadania mają być wy-
konane w ciągu 27 miesięcy, czyli do stycznia 
2014 roku. Łącznie droga ekspresowa od węzła 
„Walichnowy” do węzła „Łódź-Południe ma 
kosztować 5,5 mld zł                               (P)
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KRÓTKOW ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

dokończenie ze str. 3
U stóp pomnika gromadzą się przedstawi-

ciele instytucji i organizacji społecznych, kom-
batanci, młodzież i wojsko. Oprócz burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Bar-
tosika jest także m.in. starosta Cezary Gabryją-
czyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Ba-
naszczyk, zastępca dowódcy 32 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego ppłk Zbigniew Rosiak. 

G. Szkudlarek mówi o tym, czym dziś jest 
Święto Niepodległości, dlaczego je czcimy z ta-
kim pietyzmem. Jednocześnie przypomina, że ta 
piękna rocznica zamiast służyć edukacji histo-
rycznej i budzeniu patriotyzmu bywa wykorzy-
stywana do celów nie mających nic wspólnego 
z rocznicą odzyskania niepodległości, co po-
twierdza udział w obchodach warszawskich bo-
jówkarzy zza zachodniej granicy sprowadzonych 
przez naszych rodaków.  Głośna i bolesna dla Po-
laków awantura na ulicach stolicy jest potwier-
dzeniem tych słów. Na szczęście w wielu innych 
miastach, także w Łasku, atmosfera obchodów  
jest zupełnie odmienna.

Następnie odbywa się apel poległych. 
Słowa apelu przywołują nazwiska polskich pa-
triotów i bojowników o niepodległą ojczyznę, 
w tym także mieszkańców grodu nad Grabią, 
walczących na różnych frontach wojen.  „Polegli 
na polu chwały!” – odpowiadają żołnierze stoją-
cy w dwuszeregu przed Pomnikiem. 

Padają wojskowe komendy, żołnierze przy-

gotowują karabiny. Słychać huk salwy honorowej. 
To swoisty hołd dla tych, którzy dla swojej ojczy-
zny oddali to, co mieli najcenniejszego – życie.

Teraz delegacje instytucji i organizacji spo-
łecznych, młodzieży szkolnej i harcerskiej, śro-
dowisk kombatanckich, wojska, straży pożarnej 
i policji składają wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Niepodległości.  Biało-czerwone wiązanki 
zapełniają bruk przed łaskim monumentem.

Niedługo potem w sali widowiskowej ŁDK 
Grupa Teatralna „Pospolite Ruszenie” prezentu-
je spektakl „Żołnierze wyklęci” wg scenariusza 
Zdzisława Wegenki i w reżyserii Elżbiety Woj-
tackiej-Ślęzak. To kolejny komentarz do obcho-
dów rocznicowych tradycyjnie przygotowywany 
przez młodzież. Katarzyna Borowicz, Joanna 
Frask, Dajana Klamecka, Kinga Piotrowska, Ma-
ria Styczyńska, Martyna Turowiecka, Małgorzata 
Wróbel, Zuzanna Ziarnowska, Daniel Berliński, 
Mateusz Sobczak i Rafał Tyluś  bardzo przeży-
wają swój występ, bo i temat jest niebanalny. 
Nawiązuje bowiem do podziemia niepodległoś-
ciowego i antykomunistycznego po zakończeniu 
II wojny światowej, które także w Łasku miało 
swoje chlubne karty.

Gdy milkną ostatnie akordy muzyki i wzru-
szeni młodzi aktorzy nagradzani są burzliwymi 
oklaskami, burmistrz G. Szkudlarek dzięku-
je twórcom spektaklu za wspaniałe przeżycie 
i przypomnienie prawdy o naszej historii.

                                                            (P)

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej 
dokończenie ze str. 3
Dlaczego to właśnie biblioteki wybrano 

na centrum inspirujące i koordynujące funkcjo-
nowanie archiwum społecznego? Bo to praw-
dziwe powszechne instytucje kultury, działające 
na lokalnym poziomie, najbliżej ludzi. 

W pierwszej połowie tego roku pracowni-
cy naszej biblioteki (informatyk i prac. muzeal-
ny) uczestniczyli w szkoleniu/warsztatach m.in. 

na temat zasad tworzenia archiwum społeczne-
go, pozyskiwania, digitalizacji i opisywania ma-
teriałów historycznych.

W ramach projektu rozpoczęliśmy pub-
likowanie archiwalnych dokumentów ze zbio-
rów Izby Muzealnej. Na stronie internetowej 
biblioteki www.biblioteka.lask.pl. prezentuje-
my pocztówki z działu: „Fotografia” - Kolekcja: 
„Miasto Łask” - Teczka: „Okres przed I wojna 
światową”. Kolekcja „Miasto Łask” jest bardzo 
bogata. Będzie systematycznie uzupełniana, po-
kazując Łask i jego mieszkańców na przestrzeni 
okresów historycznych.

    Zapraszamy Państwa do współpracy przy 
tworzeniu naszego cyfrowego archiwum lokalne-
go. Doceniamy już otrzymaną pomoc i ogólną 
życzliwość łaskowian dla podjętej 14 lat temu 
inicjatywy gromadzenia i utrwalania przeszłości 
historycznej miasta przy tworzeniu izby muzeal-
nej. Wierzymy, że dodatkowe działania podjęte 
przez zespół biblioteczny spotkają się z zainte-
resowaniem mieszkańców i spowodują napływ 
ciekawych i wartościowych pod względem histo-
rycznym pamiątek o ludziach i wydarzeniach mi-
nionych lat, bo świadomość regionalnych korzeni 
jest istotna dla zachowania tożsamości lokalnej.

                                      Lidia Olszewska 

ŻYCZENIA 
DLA JUBILATÓW

Burmistrz Łasku i kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Łasku  z okazji 
jubileuszu złotych godów, przypadają-
cego w tym roku i roku �01�, składają 
wszystkim parom najlepsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości i spokoju w kręgu 
najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji Pre-
zydent RP przyznaje Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Zgłoszenia przyjmuje Urząd 
Stanu Cywilnego w Łasku, ul. Warszawska 14, II 
piętro, pokoje 39, 38 i 37, informacji udzielamy 
pod tel. 43 676-83-39, 676-83-8 lub 676 83  37 
do dnia 30 grudnia 2011 roku.

                        Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                       kierownik USC 

SESJE - Rada Miejska w Łasku obradować bę-
dzie 30 bm., zajmując się m.in. stawkami podat-
ku od nieruchomości i współpracą gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi. 1 grudnia obradować 
będzie Rada Powiatu, analizując głównie audyt 
szpitala.
KANALIZACJA w ulicy Kilińskiego - 16 bm. 
odbył się oficjalny odbiór inwestycji, z którą było 
trochę kłopotów. 
ULICA BATOREGO - dofinansowana zostanie  
przez UE budowa magistarli wodociągowej (wartość 
4,7 mln zł, długość 2649 m). Jeszcze w listopadzie 
podpisanie umowy na realizację inwestycji w latach 
2012-2014. Miasto pokryje 25%  kosztów.
ŁDK - 26 bm. (godz. 18) w sali widowiskowej 
odbędzie się spotkanie z okazji jubileuszu 55-le-
cia placówki, w programie spektakl „Łaski bez”.
ŁASK - miasto wystąpiło ze spółki „Lotnisko 
Łask”, bo nie ma szans na zbudowanie cywilnego 
portu lotniczego. 
ŚMIERĆ na drodze – w Gorczynie na drodze 
wojewódzkiej doszło do tragicznego wypad-
ku. Wprost pod kołą mazdy kierowanej przez  
49-letniego mieszkańca powiatu bełchatowskie-
go wpadł 61-letni mężczyzna. Mimo reanimacji 
pieszy zmarł. Policja wyjaśnia okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia.
OKUP – zderzenie dwóch TIR-ów spowodowa-
ło zablokowanie drogi na 8 godzin. Do wypad-
ku przyczynił się 52-letni łaskowianin kierujący 
toyotą, ukarany przez policjantów 500-złotowym 
mandatem. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia 
byli trzeźwi.
DACHOWANIEM zakończyła się nieostrożna 
jazda vw passatem 28-letniej mieszkanki gminy 
Zelów. W Woli Buczkowskiej na skutek pośliz-
gu straciła panowanie nad kierownicą, wjechała 
do rowu i dachowała. Nie miała żadnych widocz-
nych obrażeń, ale przewieziona została do szpi-
tala, gdyż znajdowała się w ciąży. Po wykona-
niu niezbędnych badań trafiła do domu. Także 
do rowu w Kwiatkowicach  (gm. Wodzierady) 
wjechał i dachował 39-latek, który okazał się jed-
nak nietrzeźwy. Podczas pobytu w szpitalu, gdzie 
badano jego krew na zawartość alkoholu, podjął 
próbę ucieczki, jednakże została ona udaremnio-
na. Mężczyzna trafił za kratki, gdzie będzie mu-
siał przebywać nawet 2 lata…
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9 listopada br. w zastępstwie burmistrza Łasku miałam zaszczyt uczestniczyć  
w Poznaniu w uroczystości związanej z  5. rocznicą przyjęcia samolotu F-16 i wręcze-
niem sztandaru 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego. 

5 lat temu przyleciały F-16

Było to wydarzenie wzniosłe i patetyczne, 
perfekcyjnie przygotowane na poziomie godnym 
wielkich metropolii 31. Baza otrzymała sztan-
dar w obecności wysokich władz wojskowych  
i cywilnych. Na rynku poznańskim przemawiał 
ambasador USA, wojewoda wielkopolski i pre-
zydent Poznania, który reprezentował fundatora 
sztandaru – miasto Poznań. W ceremonii głów-
ną rolę odgrywali: gen. broni pil. Lech Majewski 
i gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek. Sztandar 
poświęcił osobiście biskup polowy Wojska Pol-
skiego Józef Guzdek. Uroczystość uświetnili ła-
scy piloci, którzy w pięknym szyku przelecieli 
F-16. nad poznańskim rynkiem. 

Obchody jubileuszu przyjęcia samolotu  
F-16 odbyły się w Auli Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w nich 
minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.  
W drugiej części  uroczystośći odbyła się gala 
koncertowa Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych z udziałem solistów Teatru Wielkie-
go w Poznaniu.

Fakt zaproszenia na tę niezwykłą uroczy-
stość burmistrza Łasku i wójta gminy Buczek 
jest pięknym ukłonem w stronę naszych samo-
rządów, na terenie których stacjonuje 32 Baza 
Lotnictwa Taktycznego. Tę atmosferę przyjaźni 
czuło się również w kuluarach, a jej wyrazem  
z pewnością jest fakt, iż mimo ściśle ograni-
czonej ilości przemówień i gratulacji do osób 
najwyższych rangą w państwie umożliwiono 
mi i reprezentantce gminy Buczek Zenonie Ro-

mankiewicz wręczenie gen. W. Usarkowi i bp. 
J. Guzdkowi nowego wydawnictwa „W środku 
Polski - Łódzkie, Łask, Buczek” i przy okazji usły-
szałyśmy wiele ciepłych słów o naszych gminach. To  
z pewnością jest zasługą obecnego dowódcy 32 Bazy 
płk. D. Malinowskiego i wywodzącego się naszej 
jednostki dowódcy 31 BLT płk. J. Pszczoły.

                                       Janina Kosman
                               zastępca  burmistrza

 O wspomnianej uroczystości - także na str. 9

Kto odpowiada za stan zimowy dróg
Coraz krótsze dni i coraz niższe temperatury to nieodzowne oznaki zbliżającej się zimy. A ta, choć niewątpliwie nie  

pozbawiona uroku, zwłaszcza w swej śnieżnej postaci, jest wyzwaniem dla nas wszystkich: użytkowników dróg oraz służb  
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.

Podział dróg na drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne sprawia, że różne instytucje 
odpowiedzialne są za stan techniczny i przejezd-
ność dróg. Przypominamy, że drogami krajowymi 
na terenie naszej gminy administruje Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi 
Rejon w Sieradzu (Sieradz, ul. Wojska Polskiego 
13), wojewódzkimi - Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Bełchatowie (Bełchatów, ul. Lipowa 67) oraz re-
jon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu (Sieradz, ul. 
Targowa 9), zarządcą dróg powiatowych jest Po-
wiatowy Zarząd Dróg w Łasku (Łask, ul. M. Ko-
nopnickiej 21), a gminnych – burmistrz Łasku.

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gmin-
nych na terenie Łasku w sezonie zimowym 
2011/2012 i 2012/2013 wygrał Zakład Usłu-
gowy DREWZEL z/s w Wojsławicach. Zakres 
zleconych robót obejmuje odśnieżanie i posypy-
wanie dróg, niektórych chodników, utrzymanie 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych 
w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz wy-
wóz nadmiaru śniegu, jeśli zajdzie taka koniecz-
ność. Do zwalczania śliskości nawierzchni dróg 
stosowana będzie mieszanka piaskowo – solna, 
a na chodnikach piasek. Usługi świadczone będą 
we wszystkie dni kalendarzowe.

Podczas prowadzenia akcji zimowej starania 
służb miejskich skoncentrowane będą w pierwszej 
kolejności na zapewnieniu przejezdności dróg, 
po których poruszają się autobusy komunika-
cji miejskiej oraz tych, które stanowią połączenie 
ważniejszych ciągów komunikacyjnych, tj. Plac 11 
Listopada, Plac Dąbrowskiego, ulice: Narutowicza, 
Kolejowa, Wiejska, Utrata, Karpińskiego, Konono-
wicza, Rodziny Bujnowskich, Reymonta, Kościel-
na, Kościuszki, Sobieskiego, Polna, Skłodowskiej 
-Curie, Wróblewskiego, Kosynierów, Berlinga, 

Spółdzielcza, Jodłowa, Dębowa, Jesionowa, Jarzę-
binowa, Cisowa, Orzechowa, Szkolna, Bohaterów 
Września, Podleśna, Przemysłowa, a w Kolumnie: 
Toruńska, Sadowa, Śląska, Krakowska, Harcerska, 
Piaskowa, Piękna, Łączna i Dolna. Zadaniem fir-
my odpowiedzialnej za akcję zimową jest utrzyma-
nie na tych ulicach płynnej komunikacji w każdych 
warunkach atmosferycznych.

Pozostałe ulice w Łasku i w Kolumnie 
odśnieżane będą przy intensywnych bądź dłu-
gotrwałych opadach, przy czym zakres usług 
i szczegółowa lokalizacja robót uzgadniana bę-
dzie na bieżąco z pracownikami Wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miej-
skiego, w zależności od potrzeb. Tam też należy 
zgłaszać ewentualne potrzeby i uwagi dotyczące 
zimowego utrzymania dróg na terenie Łasku 
(tel. 43 6768351, 43 6768305).  

Akcja zimowa na drogach wiejskich pro-
wadzona będzie równolegle. Teren gminy został 
podzielony na dwie strefy, a linią rozgraniczającą 
te strefy jest droga krajowa nr 14 przebiegają-
ca przez naszą gminę. Pierwsza strefa obejmuje 

sołectwa położone na północ od drogi nr 14, 
druga – sołectwa leżące w części południowej. 
Wykonawcy zobowiązani są do podjęcia działań 
na drogach wiejskich w przypadku wystąpienia 
złych warunków na drogach, uniemożliwiają-
cych płynną komunikację samochodową. Akcję 
zimową na drogach wiejskich koordynuje Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzę-
du Miejskiego (tel. 43 6768349).

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach 
spoczywających na właścicielach nieruchomości, 
którzy stosownie do zapisów ustawy  z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Łask, zobowiązani są 
do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości”. Należy pamiętać również o ko-
nieczności  usuwania śniegu, lodu oraz nawisów 
śnieżnych i sopli lodowych z obiektów budowla-
nych – zadanie to spoczywa na właścicielach lub 
zarządcach obiektów.

                                          A. Olejniczak

Pomoc głodującym
Zarząd Rejonowy PCK w Łasku z udziałem wo-

lontariuszy  z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 i nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 i Liceum 
Ogólnokształcącego w Łasku przeprowadził w tutej-
szych marketach  akcję pod hasłem „Kampania walki 
z głodem”.  Celem jej  było pozyskanie artykułów spo-
żywczych na przygotowanie paczek żywnościowych 
oraz  pieniędzy na wykupienie obiadów w stołówkach 
szkolnych dla najbiedniejszych dzieci.

Mieszkańcy Łasku okazali się niezwykle  

życzliwi i otwarci na potrzeby biednych dzieci, 
bowiem udało nam się pozyskać artykuły spo-
żywcze i środki finansowe na kwotę 2.183,88 
złotych. Dzięki temu Zarząd Rejonowy PCK 
przygotował 100 paczek, które trafiły do 7 szkół 
oraz będzie dożywiał dwójkę dzieci z PG nr 2 
w okresie od listopada br. do stycznia 2012 r.

PCK w Łasku serdecznie dziękuje ludziom 
dobrej woli za życzliwość wsparcie naszego 
przedsięwzięcia.

                                      Joanna Cyganek
                                        prezes Zarządu
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Nagrody dla pedagogów 
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, obchodzony jest corocznie 1� paź-

dziernika.  Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 1� października 1773 r. 
To święto państwowe jest uroczyście obchodzone w instytucjach związanych z edukacją. 

Wspomniane święto jest okazją do nagradza-
nia wyróżniających się dla edukacji osób. Minister 
Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, 
srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji 
Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Eduka-
cji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. Na uroczystościach organizowanych z tej 
okazji wręczane są także odznaczenia i wyróżnienia 
kuratorów oświaty dla pracowników oświaty.

19 października br. podczas uroczystości 
zorganizowanej przez sieradzką delegaturę Kura-
torium Oświaty ponad dwieście osób z siedmiu 
powiatów województwa łódzkiego otrzymało 
nagrody i odznaczenia z rąk wicewojewody łódz-
kiego Krystyny Ozgi i łódzkiego kuratora oświa-
ty Jana Kamińskiego. Gala odbyła się w teatrze 
Miejskim w Sieradzu, a występami ubarwili ją 
uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. 

Wśród wyróżnionych i nagrodzonych byli dy-
rektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, dla 
których powiat łaski jest organem prowadzącym. 

Odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż 
Zasługi – otrzymał Krzysztof Ziętala, dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Łasku. Według ustawy z 1992 r. Krzyż Zasłu-
gi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla 
państwa lub obywateli spełniając czyny przekracza-
jące zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszą-
ce znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Może 
być nadany także za ofiarną działalność publiczną 
czy ofiarne niesienie pomocy oraz działalność cha-
rytatywną. Dyrektor Ziętala otrzymał również 
nagrodę łódzkiego kuratora oświaty za osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pięciu pracowników naszych szkół otrzymało 
odznaczenie państwowe - Medal za Długoletnią 
Służbę, które jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej w służbie państwa. Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę otrzymała Jolanta Trepka 
z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Srebrne 
Medale za Długoletnią Służbę otrzymały: Elżbieta 
Szkudlarek, Dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych 
w Ostrowie oraz Joanna Dąbrowska, Małgorzata 
Lebioda i Małgorzata Trybuchowska, nauczycielki 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku. 

                          dokończenie na str. 10

Usuwanie i przechowywanie pojazdów
Nowe zadania własne powiatu łaskiego w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów 

usuniętych z drogi na naszym terenie realizowane są przez wyłonionego w postępowaniu 
przetargowym przedsiębiorcę Mariusza Kołasińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Transportowe – Pomoc Drogowa, mającego swoja siedzibę w Woli Łaskiej ��.

Uroczystości 
w Poznaniu
9 listopada br. starosta łaski Cezary 

Gabryjączyk wziął udział w uroczystych 
obchodach 5. rocznicy przyjęcia samolotu 
wielozadaniowego F-16 na wyposażenie Sił 
Zbrojnych RP oraz w uroczystości wręczenia 
sztandaru 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Obie uroczystości odbywały się w Po-
znaniu. Po mszy św. odprawionej w Kolegia-
cie Poznańskiej, na Starym Rynku, nastąpiła 
ceremonia wręczenia sztandaru 31. Bazie 
Lotnictwa Taktycznego. Uroczystości towa-
rzyszył pokaz musztry paradnej Kompanii 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz prze-
lot samolotów nad Starym Rynkiem.  

Z tej okazji na ręce dowódcy sił powietrz-
nych, gen. broni pil. Lecha Majewskiego oraz 
dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 
gen. brygady pil. Włodzimierza Usarka staro-
sta łaski złożył serdeczne gratulacje i wyrazy 
uznania dla wszystkich pełniących służbę w si-
łach powietrznych Polski oraz dla pracujących 
przy samolotach F-16. Pogratulował również 
31. Bazie Lotnictwa Taktycznego otrzymania 
sztandaru. Służącym w siłach powietrznych 
RP złożył życzenia zdrowia, pomyślności, 
a także siły i hartu ducha tak potrzebnego 
w tej trudnej, ale wspaniałej służbie.

ŚLUBOWANIE KADETÓW
Liceum Ogólnokształcące - ,,klasa mundurowa” funkcjonuje w Zespole Szkół 

Ogrodniczych w Ostrowie już czwarty rok i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Uczniowie realizują założenia innowacji pedagogicznej, w ramach której uczestniczą 
w sztukach walki, strzelectwie, ratownictwie medycznym. Poznają specyfikę działania 
służb mundurowych poprzez uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami wojska, 
policji, straży pożarnej, w biwaku integracyjnym, wycieczkach dydaktycznych, m.in. 
do Dęblina, Szczytna, Sieradza czy Tomaszowa Mazowieckiego. Bogata i atrakcyjna 
oferta przyciąga do szkoły kolejnych pasjonatów służb mundurowych.

10 listopada 2011 br., w przeddzień Naro-
dowego Święta Niepodległości, w Zespole Szkół 
Ogrodniczych w Ostrowie 36  uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego z ,,klasy mundurowej” złożyło 
uroczyste ślubowanie, którego słowa rozbrzmiewa-
ły w całej szkole: ,,Ślubuję stać na straży godności 
i dobrego imienia Szkoły, strzec honoru kadeta(…) 
kierować się zasadą tolerancji, szanować poglądy, 
przekonania i godność osobistą innych (…)”

 Młodzi pasjonaci służby wojskowej, poli-
cyjnej i pożarniczej powtórzyli słowa przysięgi 
i podkreślili, że z godnością będą nosić dumne 
miano kadeta, że będą przestrzegać zasad i obo-
wiązków ucznia, a przede wszystkim sumiennie 
i rzetelnie uczyć się i przygotowywać do egzami-
nu maturalnego, by w przyszłości być dobrymi 
obywatelami swojej Ojczyzny. 

                          dokończenie na str. 10

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu określa uchwała Rady Powiatu Łaskiego 
z 15 września br. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 304). Stosowną opłatę należy przekazać na rachunek 
bankowy powiatu łaskiego nr 04926300000515254420050001 w Banku Spółdzielczym 
w Poddębicach o/ Łask lub uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.                                                                Łukasz Piech
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Nagrody dla pedagogów 
dokończenie ze str. 10
Odznaczenie resortowe – Medal Komisji 

Edukacji Narodowej - otrzymał Tadeusz Sadziń-
ski z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 
Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania, w szczególności w za-
kresie działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży 

oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Nagrodzonym i wyróżnionym pracownikom 

szkół składamy serdeczne gratulacje. Dziękując 
za wytrwałe działania dla dobra dzieci i mło-
dzieży, życzymy dalszych sukcesów i powodzenia 
w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych 
z rozwojem młodego pokolenia Polaków. 

                                 Marzena Lorencka 

ŚLUBOWANIE 
KADETÓW

dokończenie ze str. 9
Uczniowie otrzymali legitymacje i prawo 

posługiwania się tytułem ,,kadeta”. W tak waż-
nym dniu kadetom towarzyszyli przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji wspierających 
działalność szkoły, nauczyciele i dumni rodzi-
ce, którzy z zadowoleniem spoglądali na swoje 
umundurowane dzieci.

Ważnym ogniwem uroczystości była akade-
mia przygotowana przez drugoklasistów, w któ-
rej motywem przewodnim stała się martyrologia 
polskiej młodzieży walczącej o niepodległość 
Rzeczpospolitej.

Zwieńczenie programu stanowiła defilada 
kadetów, którzy pod dowództwem Stanisława 
Banacha paradowali po szkolnym boisku i pre-
zentowali umiejętności z zakresu musztry.

Teraz już tylko pozostaje zaprzysiężonym 
kadetom potwierdzić postawą i zachowaniem, 
że zasługują na reprezentowanie uczniowskiej 
społeczności z Ostrowa. 

                  Ewa Ołownia

CHODNIK PRZY 
POŁUDNIOWEJ

W ubiegłym miesiącu na łamach „Pano-
ramy Łaskiej” informowaliśmy o inwestycji  
dotyczącej przebudowy chodników w Łasku. 
W listopadzie zakończono jeden z etapów tej 
inwestycji zaplanowany do realizacji w 2011 r.  
Dokonano przebudowy chodnika przy ul. Po-
łudniowej w Łasku na odcinku od ul. 9 Maja 
do ul. Jana Pawła II.  Wykonawcą zadania była 
firma STACH – BRUK z Piorunówka. Wartość 
zadania wyniosła 70.580,24 zł. 

                                    Małgorzata Klawe

Scieżki rowerowe w Podgórzu Zatoka autobusowa w Woli Kleszczowej
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PASOWANIE NA UCZNIÓW
To było święto nie tylko pierwszaków, ale i całej szkoły. Pasowanie na ucznia odbywa się tylko raz  

w roku i jest wydarzeniem, które pozostaje w pamięci na całe życie. Właśnie 13 października br. w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku odbyła się taka uroczystość.

 Odświętnie ubrane dzieci w sali gimnastycznej z przejęciem 
deklamowały wiersze i śpiewały piosenki. Tańczyły także trzy tańce 
ludowe   w strojach krakowskich. Pierwszy publiczny występ pierw-
szoklasistów bardzo się podobał. Gromkimi brawami doceniono wy-
soki poziom artystyczny prezentacji oraz zaangażowanie dzieci, ich 
rodziców i wychowawczyń. Po występie  w obecności sztandaru szkoły 
dzieci ślubowały, że będą sumiennie wypełniać obowiązki uczniów 
oraz godnie reprezentować swoją placówkę. Następnie dyrektor Rena-
ta Nowicka dotykając ołówkiem ramienia wszystkich dzieci, pasowała 
je na uczniów. 

Pod koniec uroczystości wychowawczynie Ewa Ignaczak i Jadwi-
ga Rojszczak wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy oraz upominki 
przygotowane przez kolegów i koleżanki    z klasy drugiej i sklepik 
szkolny. Dzieci otrzymały także książeczki SKO z symboliczną złotów-
ką. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, który przy-
gotowali rodzice.                                                ZSPiGP w Buczku

Kulinarne dziedzictwo  
Inspiracją do zorganizowania takiego spotkania była potrzeba zachowania w pa-

mięci zwyczajów kulinarnych naszych prababć i babć. Czasy, w których przyszło im 
żyć, nie należały do najłatwiejszych, dlatego też zmuszały ich do przyrządzania potraw 
z dostępnych w domu produktów. Na spotkanie w bibliotece zostały zaproszone panie 
z Czestkowa, Woli Buczkowskiej, Petronelowa, Luciejowa i Buczku, które podzieliły 
się wspomnieniami ze swojego dzieciństwa i młodości. 

Pomimo różnego miejsca zamieszkania pań, okazało się, że w naszej gminie przyrządzało się podobne 
potrawy. Z nostalgią wspominały kluski z mąki żytniej podawane z kwasem z kapusty, „żelazne” kluski za-
piekane na blasze oraz polewkę z zsiadłego mleka. Podczas spotkania panie doszły do wspólnego wniosku, 
że najchętniej jedzono zacierki z dynią na mleku oraz kluski ziemniaczane nadziewane marchwią. 

Te dwie potrawy zostały przygotowane dla wszystkich uczestników spotkania, a dla nas młodych 
gospodyń jest to dowód, że warto czerpać z tradycji kulinarnych naszej gminy.

Uzupełnieniem spotkania była prelekcja Jadwigi Liberskiej-Łuczak z Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Bratoszewicach na temat produktów tradycyjnych i regionalnych Polski.  

Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowanie wszystkim paniom, dzięki którym mogliśmy 
takie spotkanie przygotować.                                                          Biblioteka Gminna w Buczku 

SPOTKANIE Z POETKĄ
Sobotni jesienny wieczór, sala buczkowskiego GOKiS oświetlona blaskiem świec. 

W atmosferze nostalgii Gminna Biblioteka zorganizowała wieczór poetycko-muzyczny 
z udziałem poetki Marii Duszki i barda Zbigniewa Paprockiego. Pani Maria Duszka jest 
sieradzanką, pracuje jako bibliotekarka, prowadzi kolo literackie „Anima” w Sieradzu.

W sobotę 22 października występowała w Bucz-
ku jako poetka. Podczas spotkania zaprezentowała 
swoje wiersze z ostatniego tomiku „Galeria Świat” 
oraz utwory z przygotowanego do druku zbioru. Były 
to wiersze o miłości, o życiu, nie zabrakło również 
tekstów zabawnych, humorystycznych. W naszej kro-
nice bibliotecznej poetka pozostawiła wpis:

       powiesiłam w mojej szafie 
                   twoją marynarkę 
          wszystkie moje ubrania
               chcą być blisko niej

Może ten wiersz stanie się też mottem 
wszystkich zakochanych szczęśliwie i tych, któ-
rym uczucie poskąpiło radości.

Poezja Marii Duszki przeplatała się z pio-
senkami wykonywanymi przez Zbigniewa Pa-
prockiego. Dźwięk gitary i balladowy głos sie-
radzkiego pieśniarza dostarczył wielu wzruszeń 
zebranej publiczności. Usłyszeliśmy utwory Wła-
dysława Broniewskiego z muzyką pana Zbignie-
wa oraz kilka autorskich kawałków. Najbardziej 
podobała się wszystkim piosenka „Iskiereczka” 

poświęcona matce. To był magiczny wieczór, pe-
łen spokoju, ciepła i wrażliwości. 

Piękną dekorację sali przygotowała dla bi-
blioteki pani Monika Krakowska, której bardzo 
dziękujemy.

               Biblioteka Gminna w Buczku           
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STRAŻAK NUMER 1
Listopad zawsze skłania do zadumy i refleksji nad mijającym czasem. Pierwszego listopada wspominamy naszych najbliższych, 

jedenastego - bohaterów czasu powstań, niewoli narodowej i wojny. Mało czasu zostaje na rozejrzenie się za wzorcem osobowym 
żyjącym obok nas, który może być przykładem dla młodzieży, a i nas zmusi do zastanowienia się nad wartościami w życiu.

Przykładem człowieka zaangażowanego 
społecznie, ale i skromnego jest Józef Woźniak, 
mieszkaniec Woli Buczkowskiej w gminie Bu-
czek, obchodzący w dniu 11 listopada swoje 100 
urodziny. Szczęśliwą i towarzyszącą przez całe ży-
cie panu Józefowi cyfrą jest jedynka. Urodził się 
11.11.1911 r., mieszka pod nr 11, otrzymał jako 
pierwszy legitymację Honorowego Obywatela 
Gminy Buczek, oczywiście z nr 1.                     

O godz. 11.11 w dniu 11.11 tuż po mszy św. 
odprawionej w intencji jubilata wójt gminy Buczek 
i zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP Broni-
sław Węglewski, prezes OSP w Woli Buczkowskiej 
Mirosław Grącki, delegacje pocztów sztandaro-
wych i braci strażackiej ze wszystkich jednostek 
gminnych, orkiestra strażacka i rodzina powitali 
dostojnego jubilata na uroczystości przygotowanej 
w budynku strażnicy OSP w jego miejscowości.

Do druha Józefa Woźniaka skierowali listy 
gratulacyjne z okazji jubileuszu: poseł do Parla-
mentu Europejskiego dr Wojciech Olejniczak, 
poseł Mieczysław Łuczak oraz marszałek wo-
jewództwa łódzkiego Witold Stępień. Były też 
kwiaty, liczne upominki oraz listy gratulacyjne 
od strażaków z całej gminy, powiatu i od władz 
samorządowych.                                         

Śpiewom z życzeniami 200 lat, bo 100 lat już 
nie wypada, życzeniom i gratulacjom od delegata 
wojewody, władz samorządowych, KRUS, druhów 
OSP i rodziny – rzec by można - nie było końca. 
Jubileusz 100-lecia urodzin pana Józefa  zgromadził 
w sali OSP  wielopokoleniową rodzinę, druhów 
strażaków, licznych gości, ale przede wszystkich do-
starczył wszystkim obecnym i samemu Jubilatowi 
wielu niezapomnianych wrażeń.  

Kim jest druh Józef Woźniak i dlaczego 
mieszkańcy sołectwa i druhowie OSP z wielkim 
szacunkiem odnoszą się do Jubilata i taką radoś-
cią rozmawiają z nim. Urodził się 11 listopada 
1911 r. w Woli Buczkowskiej.  Gdy miał 3 lata, 
podczas I wojny światowej na terenie dzisiejszej 
Ukrainy zginął mu ojciec. Kilka lat później, kie-
dy Józef miał 11 lat, matka ponownie wyszła 
za mąż, a jego wychowywał dziadek. W wieku 
21 lat w 1932 roku ożenił się z Walerią Boro-
wiecką. W tym samym roku został powołany 
do czynnej służby wojskowej. Służył w Korpusie 
Ochrony Pogranicza niedaleko Wilna. W 1933 
roku urodził mu się pierwszy syn, który zmarł 
w wieku 2 miesięcy. Niestety Józef nie dostał 
nawet przepustki na pogrzeb syna. Służbę woj-
skową zakończył w 1934 roku. Rok później 
urodził mu się drugi syn, który zmarł w wieku 
2 lat. W 1937 roku rodzi mu się trzeci syn - 
Stanisław. Gdy w 1939 roku wybucha II wojna 
światowa,  3 września Józef, jako rezerwista zgła-
sza się do 28 Pułku Piechoty w Łodzi, z którym 
wyrusza w kierunku Warszawy. Pierwszą walkę 
stoczyli w okolicach Brzezin, następną pod Górą 
Kalwarią, gdzie atakowani byli przez lotnictwo 
i piechotę niemiecką. Z Góry Kalwarii wędrują 

do Warszawy, a następnie do Garwolina i Lub-
lina. W okolicach Chełmna jego pułk zostaje 
zaatakowany z dwu stron przez armię niemiecką 
i rosyjską. Józef dostaje się do niewoli niemie-
ckiej, w której przebywa do lipca 1945 roku. 
- Okupacje całą, prawie 6 lat, spędziłem w III 
Rzeszy, w Saksonii w Bad Dürrenberg koło Mer-
seburga, byliśmy tam tanią siłą roboczą, rano 
do pracy, i tak do wieczora.  Ból i tęsknota za  oj-
czyzną i rodziną. Okupacja, lata niewoli to ciężki 
czas, ale w Polsce po wojnie wcale nie było łatwo, 
czas wytężonej pracy, budowy dróg kamienno-
żwirowych - to nie to, co dziś za wójta Węglew-
skiego, wszędzie asfalt - żeby była elektryczność 
najmowałem podwody i sam jeździłem końmi 
po słupy elektryczne na kolej do Łasku, jeden to 
mi nawet spadł na nogi - wspomina pan Józef.

Następnym polem działalności społecznej 
pana Józefa  po powrocie w rodzinne strony 
w 1945 roku,  była Ochotnicza Straż Pożarna  
w Woli Buczkowskiej, gdzie właściwie z chwilą 
wstąpienia zostaje zastępcą naczelnika. - Nale-
żałem do OSP jako czynny strażak od 1945 r. 
Z 1946 na 1947 rok przerobiliśmy poniemiecki 
barak na drewnianą remizę, która pełniła funk-
cję strażnicy OSP. 

W 1947 roku przychodzi na świat jego kolej-
ne dziecko - córka Teresa. Od tego roku Józef Woź-
niak pełni też nieprzerwanie przez 47 lat funkcję 
sołtysa. W 1952 roku Józef zostaje wybrany naczel-
nikiem OSP i funkcję tę sprawuje do 1994 roku.
- Strażnica była wtedy nie tylko miejscem, gdzie 
przechowywaliśmy sprzęt strażacki, ale obiek-
tem, w którym odbywały się zabawy i uroczy-
stości wiejskie. Poprzez zabawy, przez lata gro-
madziliśmy pieniądze na prawdziwą, murowaną 
strażnicę. Udało nam się tego dokonać w la-
tach 1966-67, trochę pieniędzy dołożyło PZU, 
a resztę to czyn społeczny druhów ochotników 
pod kierunkiem moim i Józefa Kobielewskiego, 
ówczesnego prezesa OSP  w Woli Buczkowskiej.

W międzyczasie pełni wiele różnych funk-
cji społecznych: w GS Buczek,  Banku Spół-

dzielczym, jako kurator społeczny opiekuje się 
osobami, które miały problemy z prawem, jest 
członkiem Rady Gminy, członkiem kolegium 
do spraw wykroczeń. Pytany o inne osiągnięcia 
wspomina program melioracji. - Udało nam 
się też jako jednej z ostatnich wsi zmeliorować 
podmokłe grunty, melioracja była w programie 
państwowym,  ale wymagała też zaangażowania 
rolników i mojego jako sołtysa.                                                              

Historia lubi zataczać koła, bo dziś w do-
bie nowoczesnego zmodernizowanego rolnictwa 
i dopłat, trudno się z problemem melioracji upo-
rać właściwie  w całym kraju.

W 1994 roku w wieku 83 lat zrzeka się 
wszystkich funkcji społecznych. Zostaje je-
dynie honorowym członkiem OSP. W 2007 
roku umiera mu żona, której pogrzeb odbył się 
w 75. rocznicę ich ślubu. Józef Woźniak za swo-
je niewątpliwie wielkie zasługi był wielokrotnie 
odznaczany. Uhonorowany został wszystkimi 
odznaczeniami strażackimi, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i wieloma inny-
mi odznaczeniami. Jest pierwszym Honorowym 
Obywatelem Gminy Buczek.  

Józef Woźniak, jak łatwo zauważyć, ma jesz-
cze jedną cechę, której chyba nam  w większości 
brakuje: nie narzeka. Pytany o zdrowie – dodaje 
po cichu: - Wszystko jest w porządku, tylko cza-
sem nogi bolą i kręgosłup, ale chciałbym dożyć 
111 lat. Całe życie pracowałem w rolnictwie, 
pola nie było dużo, około 5 ha, ale siew zbóż, 
sadzenie ziemniaków, uprawy i zbiory, a także 
trzoda chlewna, krowy, koń i  działalność spo-
łeczna dla wsi i straży,  wypełniała mi całe życie. 

Dziś wraz z życzeniami wójta Bronisława 
Węglewskiego zawartymi w treści listu gratulacyj-
nego od braci strażackiej i samorządu gminnego  
z  wdzięcznością i wielkim szacunkiem  za lata 
pracy społecznej i służby  życzymy drogiemu 
i szlachetnemu Jubilatowi  wielu spokojnych, 
radosnych chwil, zdrowia, pomyślności w życiu 
osobistym i rodzinnym   oraz kolejnych 100 lat!

                                  Andrzej Zieliński
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AZBEST WCIĄŻ 
GROŹNY

Jeśli posiadasz azbest - masz obowiązek składać corocznie informację o wyrobach 
zawierających ten szkodliwy produkt. Kto nie dopełnia powyższego obowiązku pod-
lega karze grzywny. Kara grozi także za nielegalne i niewłaściwe usuwanie azbestu.

Zgodnie z rozporządzenia ministra gospo-
darki z 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wykorzy-
stywane wyroby zawierające azbest, wykorzystu-
jący wyroby zawierające ten produkt dokonuje 
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawie-
rających azbest, i informację pisemną na ten te-
mat przedkłada corocznie w terminie do dnia 31 
stycznia burmistrzowi Łasku. 

Azbest jest minerałem włóknistym stoso-
wanym jeszcze niedawno do produkcji m.in. 
materiałów budowlanych. Mikroskopijnej wiel-
kości włókna azbestowe łatwo dostają się do płuc 
i wówczas stanowią przyczynę groźnych chorób. 
Wdychanie pyłu azbestowego jest realnym za-
grożeniem dla zdrowia, gdyż może powodować 
chorobę płuc zwaną azbestozą jak i choroby no-
wotworowe.

Pył azbestowy jest niewidoczny dla oka 
i niewyczuwalny w dotyku, co dodatkowo zwięk-
sza ryzyko narażenia na jego działanie większej 
liczby osób. Jedynym sposobem uniknięcia za-
grożenia powodowanego przez azbest jest prze-
ciwdziałanie pyleniu azbestu i świadomość ist-
niejącego zagrożenia. W związku z powyższym 
należy sprawdzić gdzie w domu występują mate-
riały zawierające azbest (np. pokrycia dachowe, 
płyty elewacyjne i balkonowe, przewody komi-
nowe, płytki podłogowe PCW).

Jeśli posiadany wyrób zawierający azbest jest 
w dobrym stanie, nie posiada pęknięć,   ułamań 
lub innych uszkodzeń to można nadal ten wyrób 
użytkować. Wyroby zawierające azbest należy za-
bezpieczać poprzez ich pokrywanie substancjami 
impregnującymi.

Miejsce występowania wyrobu zawierają-
cego azbest należy zgłosić burmistrzowi. Na-

leży także przeprowadzać przegląd stanu tych 
wyrobów, a wypełniony formularz  oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyro-
bów zawierających azbest należy złożyć powiato-
wemu inspektorowi nadzoru budowlanego. 

Jeżeli wyrób zawierający azbest jest uszko-
dzony, np. popękany, należy go jak najszybciej 
usunąć. Nie wolno samodzielnie usuwać azbestu, 
może to wykonać firma, która posiada zatwier-
dzony przez starostę program gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi. Natomiast usunięte 
wyroby zawierające azbest można składować tyl-
ko na specjalnie przygotowanych do tego celu 
składowiskach. Zdemontowane wyroby zawiera-
jące azbest stanowią odpady niebezpieczne i za-
kazane jest ich ponowne użycie.

                      Małgorzata Gawlikowska
               Wydział Ochrony Środowiska 
                                        i Rozwoju Wsi 
                          Urząd Miejski w Łasku 
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Gdy opadną 
liście…

Któż z nas nie lubi spędzać wolnego 
czasu na łonie natury! Niestety, lato jest 
już tylko miłym wspomnieniem. Space-
rując brzegiem rzeki pośród złotej jesieni 
możemy dostrzec, że po beztroskim wy-
poczynku pozostało coś więcej niż kilka 
fotografii w rodzinnym albumie. Znika-
jąca roślinność odsłoniła smutny i wstyd-
liwy krajobraz naszej mentalności. Tam, 
gdzie jeszcze niedawno rosła gęsta trawa 
i niedostępne zarośla dziś piętrzą się pla-
stikowe sztućce, talerzyki, butelki oraz 
inne relikty sielskich grillów i ognisk. 

Swoistym śmietnikiem stał się dawny bar 
„Pod bykiem”, a raczej to, co z niego pozostało. 
Budynek został bowiem rozkradziony, a instala-
cja elektryczna i druty zbrojeniowe powyrywane 
przez zbieraczy złomu. Kultowe niegdyś miejsce 
przemieniło się w pomnik leniwych wczasowi-
czów, gdzie z czystym sumieniem gromadzą swo-
je odpadki. Jedyne, co może cieszyć, to fakt, że 
owe śmieci nie zostały porozrzucane po lesie czy 
też nie wylądowały w rzece.

Brak poszanowania dla natury jest nie tylko 
problem lokalnym, ale prawie całego dzisiejsze-
go świata. To zatrważające, że przy całym naszym 

umiłowaniu przyrody tak mało o nią dbamy. 
Czy naprawdę tak trudno jest po sobie posprzą-
tać? A może niektórym  z nas zwyczajnie się nie 
chce? Jakakolwiek próba zwrócenia uwagi, czy 
też zainicjowania dyskusji najczęściej spotyka się 
z ignorancją lub zobojętnieniem. Bezmyślność, 
nygusostwo, brak odpowiednich wzorców czy 
po prostu powszechne poczucie bezkarności? 
Wiosną podczas roztopów znów pojawi się wy-
soka woda, a bystry nurt Grabi zmyje zalegające 
na jej brzegach śmieci. Rzeka jednak nie zmyje 
wstydu osób, które je tam pozostawiły.

                                Michał Janiszewski
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BARWY JESIENI W BIBLIOTECE
Jesienią w łaskiej bibliotece dla dzieci zapanowała istna moda na... jesień. Szarugę dnia, uporczywie nasilające się chłody  

i padający z nieba smutek próbowaliśmy oswajać na wiele sposobów. 

Po pierwsze – zorganizowaliśmy cykl spe-
cjalnych zajęć pt. „Barwy jesieni”, by docenić 
dary, jakie o tej porze roku przynosi nam ziemia, 
a także inne dobre strony jesiennego sezonu, np. 
imponujące krajobrazy w prawdziwie ciepłych 
tonacjach. Przebijając się poprzez gąszcz liści, 
kasztanów, podziwiając skoczność wiewiórki 
i urodę jesiennego lasu poznawaliśmy zjawisko 
babiego lata, zastanawialiśmy się, gdzie odlatu-
ją bociany (nasze łaskie też) i dlaczego jesienią 
zbieramy grzyby. Na koniec każdego jesiennego 
spotkania wiedza dzieci została zweryfikowana 
przy pomocy sympatycznych zgadywanek – i jak 
się okazało –  nasi milusińscy odpowiadali na py-
tania śpiewająco! 

Dowiedzieliśmy się także, jak wygląda jesień 
oczami dzieci – dzięki liściastym pracom małych 
artystów, a także poprzez abstrakcyjne kolaże, 
tworzone na kanwie jesiennych motywów. Prace 
te sprawiły, że w czytelni dla dzieci zrobiło się 
naprawdę malowniczo! 

Jesienne spotkania w bibliotece nie mogły-
by się obyć bez głośnego czytania. Czytelników 
wprowadzaliśmy w nastrój zadumy za pomocą 
wzruszającego opowiadania „Serduszko” Wło-
dzimierza Dulemby. W ten subtelny sposób 
zasygnalizowaliśmy najmłodszym istotę zbli-
żającego się dnia Wszystkich Świętych. Na te 
refleksyjne spotkania zaprosiliśmy milusińskich 
z Przedszkola nr 3, uczestników Środowisko-
wego Domu Samopomocy i Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej oraz podopiecznych Świetlicy 
Środowiskowej. Należycie uczciliśmy również 
Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania, za-
praszając do biblioteki specjalnego gościa – Ewę 
Buss. Bohaterka spotkania przeczytała cztero-
latkom z Przedszkola nr 3 opowieść o perype-
tiach zwierzątek: jelonka Bambiego, zajączka 
Tuptusia, skunksa Kwiatka i wielu, wielu innych 
sympatycznych leśnych stworzeń. Głośne czyta-
nie lektury (zwłaszcza przez tak miłą osobę jak 
Pani Ewa) wzbudziło spore zainteresowanie dzie-
ciaczków, rozśmieszyło je, a przede wszystkim 
- skłoniło do zastanowienia nad zachowaniem 
poszczególnych bohaterów.

Gdy w nasze kolorowe progi zawitała Pani 
Jesień, przyszła także pora na świętowanie 85. 
urodzin jednej z najbardziej lubianych postaci 
na świecie – Kubusia Puchatka. 14 października 
ten sympatyczny jubilat dostał od przedszkola-
ków z „Misiaczka” mnóstwo upominków. Każde 
dziecko narysowało dla niego zapaloną świeczkę 
na miodowym torciku, no i oczywiście zaśpiewa-
ło głośne życzenia „Sto lat!”. W zamian goście tej 
urodzinowej imprezy otrzymali małe CONIECO 
w postaci pysznych cukierków i seansu rodem ze 
Stumilowego Lasu – rzecz jasna – z Misiem o Bar-
dzo Małym Rozumku w roli głównej. Czytelnicy 
obejrzeli pokaz multimedialny, przedstawiający 
historię powstania słynnych książek A. A. Mil-
ne, a tym samym historię pochodzenia postaci 
Puchatka, Krzysia, Prosiaczka, itd. Tradycyjnie 

na koniec bibliotecznego spotkania – milusińscy 
szczerzyli ząbki do wspólnej fotografii – tego dnia 
wyjątkowo - z wielkim pluszowym, brzuchatym 
bohaterem. A teraz nasza wystawa będzie cieszyć 
czytelników w sąsiadującej Bibliotece Pedagogicz-
nej z okazji Międzynarodowego Dnia Misia.

Po trzecie: od września w bibliotece dla dzie-
ci realizujemy specjalną ofertę edukacyjną pod 
hasłem: „Podróż do źródeł, czyli MITOLOGIA”. 
Misja naszej biblioteki polega na wtajemniczaniu 
czytelników w świat mitów, bogów, a także po-
chodzenia poszczególnych zjawisk... Dzięki nim 
uczestnicy poznają nie tylko wyobrażenia wybra-
nych bogów, ale także dowiadują się skąd według 
mitologii wzięły się cztery pory roku, co oznacza-
ją związki frazeologiczne typu pięta Achillesowa 
czy syzyfowe prace, albo dlaczego należy słuchać 
przestróg rodziców (by nie skończyć tak jak Ikar 
lub Kora). Tym razem wiedzę o bogach czerpa-
li uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz          

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
Ponadto – już od początku jesieni – na ścia-

nach Galerii pojawiły się prace plastyczne Marioli 
Moryto – jednej z uczestniczek Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łasku. Radosna kolory-
styka obrazów przenosi nas w barwniejszy świat, 
taki, który mimo szarzejącego pejzażu za oknem 
– skutecznie poprawia nastrój. Zobaczyć możemy 
również wspólne prace dzieci z Przedszkola Pub-
licznego nr 4 („Misie” prowadzone przez panią 
Annę Piotrowską) oraz dzieci z klasy III Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łasku powstałe podczas zajęć 
integracyjnych na temat „Drzewa liściaste jesienią” 
w ramach projektu edukacyjnego „Z uśmiechem 
do szkoły”,  przeznaczonego dla dzieci pięciolet-
nich, mającego na celu poznanie szkoły, elimino-
wania lęku związanego z podjęciem w przyszłości 
roli ucznia. Zresztą – przyjdźcie i zobaczcie sami.

                       Agnieszka Bartoszczyk
                                      Anna Sobczak
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE 
W ŁASKIM PARKU 

Zakończono kolejną inwestycję w zabytkowym Parku Miejskim w Łasku w ramach zadania pod nazwą ,,MIASTO PRZYJA-
ZNE ŚRODOWISKU – REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ŁASKU W CELU OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁ-
TOWANIA POSTAW EKOLOGICZNYCH ”.

Inwestycja polegała na wykonaniu alejek 
oraz ścieżki dydaktycznej. Wykonano ciąg ko-
munikacyjny w najbardziej interesujących miej-
scach przyrodniczych. Roślinność parku to wiele 
gatunków drzew i krzewów oraz roślin bioce-
notycznych wchodzących w skład flory i fauny. 
Ścieżka dydaktyczna składa się z 4 przystanków 
oznaczonych tablicami informacyjnymi. Przy-
stanki te są zlokalizowane w miejscach najbar-
dziej urokliwych i interesujących przyrodniczo.

Przystanek 1 . ,,Przy starorzeczu”
Położony we wschodniej części parku sta-

nowi dziś jego naturalną granicę. Ta część par-
ku jest najbardziej dzika. Staw i jego otoczenie 
porasta naturalna roślinność, z udziałem wie-
lu interesujących gatunków. Na południowy 
wschód od zbiornika (starorzecza) rozwinął się 
płat wilgotnego łęgu olszowego z bardzo gęstym 
podszytem. Na brzegach zbiornika możemy za-
obserwować liczne gatunki roślin wodnych i szu-
warowych. Starorzecze  ze względu na swój natu-
ralny charakter oraz dobrze rozwiniętą roślinność 
brzegową  jest miejscem rozrodu ptaków.
Przystanek � . ,,W cieniu wiekowych drzew”

Drzewostan w sąsiedztwie przystanku jest 
zróżnicowany. Obok dominujących ilościowo 
klonów zwyczajnych, rosną – grab zwyczajny, 
lipa drobnolistna, klon jawor, wiąz szypułko-
wy, olcha czarna i lipa szerokolistna. Szczegól-

nie okazałe rozmiary osiągają rosnące tu wiązy 
szypułkowe. W pobliżu przystanku rośnie wiąz 
– pomnik przyrody, o obwodzie 340 cm. Wiąz 
jest jednym z najpospolitszych drzew na terenie 
parku. Kilkanaście okazów posiada obwód więk-
szy niż 230 cm, a najgrubsze drzewo na terenie 
parku ma obwód 390 cm. Już poza parkiem, 
w pobliżu ul. Objazdowej, przy historycznym 
wejściu do parku, rośnie imponujący okaz wiązu 
o obwodzie zbliżonym do 6 metrów. Na zachód 
od ścieżki przebiega stara aleja grabowa. Drzewa 
posiadają bardzo interesujące, malownicze formy 
i są wyjątkowo okazałe jak na ten gatunek- naj-
grubsze mają obwody przekraczające 220 cm.

Przystanek 3 . ,,Na kopcu”
Wyniesiony ponad powierzchnię kopiec 

stanowi wyróżniający element kompozycyjny 
parku. Od zachodu prowadzi do niego piękny 
grabowy szpaler. Z kopca mamy interesujące 
wglądy na krajobraz parku. Drzewostan w oto-
czeniu kopca jest dość zróżnicowany. W głębi, 
na wschód od kopca widoczne jest starorzecze, 
z wielką wyspą gęsto porośniętą przez krzewy, 
wśród których dominuje dziki bez czarny. Wo-
kół starorzecza rosną olchy czarne o dużych roz-
miarach – największe mają ponad 230 cm obwo-
du. Olcha czarna jest najliczniej występującym 
drzewem na terenie parku. Ogółem stwierdzono 
tu 382 drzew tego gatunku. W runie występu-

ją liczne gatunki związane z lasami liściastymi. 
Miejscami dominuje delikatna trawa. Wśród ro-
ślin runa bardzo licznie pojawiają się siewki klo-
nów oraz lipy drobnolistnej. W runie i na krze-
wach zauważyć można jasne skorupy naszego 
największego ślimaka – winniczka.

Przystanek � . ,,Na grobli przy stawie”
Na południe od przystanku znajduje się 

zagospodarowany staw, otoczony interesującymi 
gatunkami drzew. Przy pn. – wsch. narożniku 
oraz na zachód od stawu rosną okazałe wierzby. 
W sąsiedztwie stawu rosną też: wiąz szypułkowy, 
olcha czarna oraz wierzba pięciopręcikowa. Ro-
ślinność stawu nie jest bardzo bogata. Przy brze-
gach możemy zaobserwować pałkę szerokolistną, 
trzcinę pospolitą oraz turzycę błotną. Na połu-
dniowy zachód od przystanku - fragment drzewo-
stanu parkowego z dominacją jesionu wyniosłe-
go. Jest to stosunkowo młody drzewostan około 
30-40 letni. Po północnej stronie grobli, którą 
biegnie ścieżka, znajduje się obniżenie stanowiące 
współczesne dno doliny Grabi. U podstawy grob-
li, na wysokości przystanku rozwinęło się intere-
sujące zbiorowisko o cechach bagiennego lasu ol-
chowego. Na grobli rośnie okazały dąb czerwony 
- gatunek pochodzący z Ameryki. W otoczeniu 
przystanku runo jest bujne i bogate w różnorod-
ne gatunki. Wokół stawu w wilgotnym runie żyją 
bardzo liczne żaby. Zbiornik jest miejscem rozro-
du płazów – wiosną można zaobserwować tysiące 
kijanek, przede wszystkim ropuchy szarej.

Realizacja wspomnianej inwestycji kosz-
towała ponad 394 tysiące złotych (zarówno 
1 jak i 2 etap), z czego środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  to dotacja 
w wysokości ponad 335 tysięcy złotych (ok. 85 
% wydatków kwalifikowanych projektu). Jest to 
największe zabytkowe założenie parkowe w mie-
ście. Park zasługuje na szczególna ochronę, ideą 
projektu była modernizacja parku miejskiego 
połączona z szeroką edukacją ekologiczną. Dzię-
ki właściwej edukacji ekologicznej możliwe bę-
dzie uwrażliwienie mieszkańców miasta i osób 
korzystających z jego walorów rekreacyjnych. 
Właściwa kultura ekologiczna i ekologiczny tryb 
życia są szansą na zachowanie naturalnej bioróż-
norodności zieleni miejskiej w Łasku.  Realiza-
cja projektu wpłynie nie tylko na zachowanie 
różnorodnej roślinności  Parku Miejskiego, ale 
i na ochronę doliny  niezwykle ważnego cieku 
wodnego – Grabi, będącego zielonymi płucami 
miasta.

                          Krzysztof Nowakowski
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Przynajmniej 150 lat…
�1 października w trakcie IX sesji Rady Gminy pożegnano oficjalnie Sławomira Tralewskiego, który 

pełnił funkcję sekretarza gminy przez ostanie 17 lat.  Swojego sekretarza pożegnał wójt Jerzy Kotarski, 
przewodniczący Rady Gminy –  Wacław Ułański, pozostali radni, kierownicy jednostek, sołtysi. 

Pożegnanie choć 
oficjalne przebiegało 
w bardzo miłej i ciepłej 
atmosferze, gdyż wszy-
scy obecni czuli się bar-
dzo związani z sekreta-
rzem Tralewskim, który 
wielokrotnie wspierał 
ich dobrą radą, trafnym 
spostrzeżeniem i  wie-
loletnim doświadcze-
niem. Po odczytaniu li-
stu gratulacyjnego przez  
wójta głos zabrał były 
już sekretarz. Wspominał swoje związki z gmi-
ną od samego początku swej zawodowej pracy. 
Podkreślał, jak ważne jest kultywowanie bogatej 
tradycji naszej Ziemi Sędziejowickiej, pielęgno-
wanie tradycji powstania styczniowego, okresu 
wojny i okupacji. Apelował, aby  podtrzymywać  
współpracę między wszystkimi jednostkami  

gminnymi i instytucjami, bo „w jedności siła”. 
- Sędziejowice są wtedy silne, kiedy dobrze pro-
speruje Zespół Szkół Rolniczych – powiedział. 
- Dołóżmy więc wszelkich starań,  aby nadal ta 
szkoła była chlubą naszego regionu.

Słuchacze byli bardzo wzruszeni przemo-
wą swego Sekretarza. Jerzy Kotarski życzył Mu 

Pożegnanie sekretarza  S.  Tralewskiego… …i powitanie jego następcy

„przynajmniej 150 lat życia”… Jednocześnie 
wójt i radni wraz z sołtysami  powitali  nowego 
sekretarza gminy  Mirosława Potasiaka.  Życzyli 
wytrwałości i sukcesów w pracy, wyrażając na-
dzieję, że wspólna praca z następcą S. Tralew-
skiego będzie równie owocna.

                                                        (BM)

Przez ciernie aż do gwiazd
„Nie okłamałem chmur, nie oszukałem wiatru, nie okaleczyłem niczyich marzeń 

– dzięki Wam nauczyciele!”  -  oto motto  tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. 

Dyrektor Barbara Gawor wita wszystkich 
zgromadzonych. Gratuluje nagrodzonym nauczy-
cielom, a w szczególności Teresie Smolak, która 
otrzymała nagrodę kuratora, i życzy dalszych suk-
cesów w kształtowaniu osobowości uczniów. 

Sekretarz gminy Mirosław Potasiak wraz 
z inspektorem ds. oświaty Kamilą Tokarek, 
przewodniczącym Rady Gminy Wacławem 
Ułańskim i Danielem Angermanem wręczają 
nauczycielom: Dorocie Woźniak, Agacie Wdo-

wińskiej i Januszowi Kopce nagrody wójta 
oraz nagrodę dyrektorowi szkoły Barbarze 
Gawor. Przedstawiciele rady rodziców:  Paweł 
Buczkowski i Mariola Kozieł składają wszyst-
kim pracownikom  oświaty najwspanialsze 
życzenia. Uczniowie śpiewają zabawne i trafne 
piosenki  dla  pani dyrektor, polonistów, mate-
matyków, geografa, biologów, itd. Przepraszają 
za to, że wielu młodych ludzi nie szanuje tych, 
którzy przekazują im swoją wiedzę i nie zdają 
sobie sprawy, jak wielkie mają szczęście.                                                                                         

                                                     AW

Magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam!
Pasowanie pierwszaków na uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 

to wydarzenie, które sprawia, iż maluchy zaczynają czuć się odpowiedzialne za własne postępowanie i  stają się ważną cząstką  
społeczności, jaką jest szkoła.

Sala gimnastyczna wypełniona uczniami i ich 
rodzicami, koleżankami i kolegami ze starszych klas, 
szeregi równo ustawionych, galowo ubranych po-
staci, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wchodzi 
poczet sztandarowy. Pada komenda: „Do hymnu!”. 
Dzieci z przejęciem śpiewają „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Następnie pierwszaki  unoszą przed siebie 
prawą rękę w kierunku sztandaru  i ślubują przyno-
sić zaszczyt szkole, rodzicom i ojczyźnie, przyrzekają 
szanować  sprzęt szkolny oraz obiecują używać ma-
gicznych słów: przepraszam, dziękuję i proszę. 

Dyrektor szkoły  Barbara Gawor podnosi   
w górę wielki  barwny ołówek i kolejno kładzie na ra-

mionach dzieci, wypowiadając słowa: „Pasuję cię na 
ucznia”. Wójt gminy Jerzy Kotarski  składa uczniom 
gratulacje, życzy sukcesów edukacyjnych i mówi, że są 
przyszłością gminy. Przewodniczący Rady  Rodziców  
Paweł Buczkowski  również gratuluje pierwszakom 
i  składa życzenia. Podziwiamy występy artystyczne  
i kunszt recytatorski  prawdziwych uczniów. Oczy ro-
dziców i dziadków wypełniają się łzami wzruszenia. 

Dzieci ustawiają się do pamiątkowej fotogra-
fii: klasa I a – wychowawca Nina Korcowicz i ucz-
niowie: Łukasz Banach, Oliwia Brydniak, Kornel 
Chojnacki, Olga Dymińska, Mateusz Florczak, 
Natalia Głowinkowska, Adrian Jabłoński, Piotr 

Kaczmarek, Igor Korcewicz, Adam Kowalski, 
Anita Kozieł, Dawid Koziróg, Mateusz Kozłow-
ski, Natalia Krawczyk, Kacper Krawczyk, Natalia 
Lis, Bartłomiej Ostojski, Mateusz Paliwoda, Adam 
Papuga, Rafał Pawelski, Krystian Piotrowski, Lilia-
na Rejniak, Dominik Rubajczyk, Klaudia Rulko, 
Martyna Sobala, Mikołaj Struzik, Jakub Urbaniak, 
Miłosz Wawrzyniak, Jakub Zemła oraz zastępczyni 
dyr. Maria Krawczyk, Barbara Gawor, kier. GBP 
Beata Magdziak, Jerzy Kotarski, proboszcz parafii 
w Marzeninie Jerzy Dominowski, Paweł Buczkow-
ski, zastępczyni dyr. Anna Szymańska.

                                dokończenie na str. 18



18

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

MAGICZNE 
SŁOWA...

dokończenie ze str. 17
Klasa I b – wychowawca Ewa Barczyńska 

i uczniowie: Julia Angerman, Wiktoria Białek, 
Mateusz Buczkowski, Edyta Celeban, Angelika 
Chudobińska, Jakub Derbich, Wiktor Gorczy-
cki, Filip Gorządek, Kinga Jarosławska, Pauli-
na  Kaczorowska,  Angelika Kajdana, Nikodem 
Kałuda, Seweryn Krakowiak, Szymon Ładziak, 
Aniela Łuczczak, Kamil Nowak, Adam Sobala, 
Malwina Sobala, Marcel Sobczak, Alan Stępień,  
Maksym Szafoni, Igor Węglewski, Justyna Ży-
chlińska. 

                                Agata Wdowińska   

NAJSTARSZY 
GRÓB 

Mało kto zapewne jest świadom, z jakie-
go okresu pochodzi najstarszy grób na sędzie-
jowickim cmentarzu. Prawdopodobnie jest to 
grobowiec Jana Alojzego Kozaneckiego i  Teo-
filii z Grochowalskich Kozaneckiej. Małżonko-
wie zostali pochowani tutaj w 1894 i 1895 r., 
a więc jeszcze w epoce modernizmu. Grobem 
bardzo troskliwie opiekują się potomkowie ad-
ministratorów sędziejowickiego majątku: Broni-
sława Kozanecka–Dąbrzalska oraz łódzki poeta  
(fraszkopisarz) Witold Smętkiewicz, syn Wandy 
Kozaneckiej.  Alojzy Kozanecki wraz z małżonką 
był administratorem tutejszego majątku (po  ge-
nerale Łuzanowie) w latach 1859-1894. Potom-
kowie wspomnianych zmarłych właśnie teraz 
odnowili rodzinny grobowiec.               (BM)

W HOŁDZIE PAPIEŻOWI
16 października 1978 r. cały świat usłyszał: „Habemus Papam” (mamy papieża). 

Dlatego od kilku już lat w październiku obchodzimy w Kościele  Niedzielę Papieską, 
a w szkołach odbywają się uroczystości ku czci Jana Pawła II. Dziś nie ma go już 
wśród nas, ale żywa jest pamięć o nim i o Jego słowach.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
im. Powstańców1863 r. w Sędziejowicach 
odbyła się wzruszająca akademia poświęcona Ja-
nowi Pawłowi II,  dzięki któremu świat usłyszał 
o Polsce. Na tle dekoracji, z przesłaniem papieża: 
„Stanowicie obietnicę lepszego jutra, wpatruję się 
w was z drżeniem, ale i z ufnością”, przygotowano 
studio telewizyjne. Dziennikarka – Agata Klink 
rozmawiała  z zaproszonymi gośćmi. W ten oto 
sposób usłyszeliśmy relacje osób, które obcowa-
ły z Karolem Wojtyłą. Chór śpiewał pieśni, w tle 
rozbrzmiewał akompaniament pianina w wyko-
naniu nauczyciela muzyki Andrzeja Szymczaka. 
Wsłuchiwaliśmy się w słowa papieskie prezen-
towane przez młodzież: „Nie lękajcie się! Nie lę-
kajcie się tajemnicy Boga, nie lękajcie się Jego 
miłości i nie lękajcie się słabości człowieka, ani 
też jego wielkości. Człowiek nie przestaje być 

wielki nawet w swej słabości”, „Młodość to nie 
tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowia-
dający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem 
czas dany każdemu człowiekowi  i równocześnie 
zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szu-
ka on odpowiedzi na podstawowe pytania, szu-
ka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego 
projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć 
budować”, „ Człowiek szuka miłości, bo w głębi 
serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęś-
liwym”, „To, co nas łączy, jest większe od tego, co 
nas dzieli”. 

Na zakończenie dyrektor szkoły Barbara 
Gawor podziękowała nauczycielom  kateche-
tom: Violetcie Czapińskiej i Urszuli Malinow-
skiej, uczniom oraz muzykowi za akademię peł-
ną duchowej i intelektualnej głębi  i  zaprosiła 
wszystkich do pamiątkowej fotografii. 

                                                               ŚLUBUJĘ...
W Zespole Szkół w Marzeninie od-

była się uroczystość ślubowania uczniów 
kl. I. Wspaniale przygotowaną uroczy-
stość  (wychowawczyni  Dorota Jawor-
ska i rodzice) zaszczycili swą obecnoś-
cią:  wójt Jerzy Kotarski,  inspektor d.s. 
oświaty Kamila Tokarek, ks. proboszcz 
Jerzy Dominowski. 

16 pierwszoklasistów zaprezentowało boga-
ty program artystyczny zakończony uroczystym 
pasowaniem. Oto lista  uczniów kl.I: 

Antczak Mikołaj, Bartczak Zuzanna, Cybu-
lak Małgorzata, Domańska Wiktoria, Frątczak 
Kacper, Jackowska Natalia, Kowalczyk Daria, 
Malarz Martyna, Niewiadomski Bartek, Para-
dowski Mikołaj, Paśka Krystian, Pściuk Jakub, 
Raszewski Adam, Świstek Paweł, Sagan Mikołaj 
i Zwolińska Wiktoria                              (KJ)
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93 LATA TEMU
93 lata minęły od chwili, kiedy to po ponad 1�0-letnich zaborach Rada Regencyjna przekazała  

marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad podległymi jej wojskami. Był to jednocześnie 
symboliczny początek istnienia II Rzeczypospolitej. Symboliczny dlatego, gdyż podstawy ustrojowe  
i granice młodego państwa polskiego ukształtowały się ostatecznie dopiero w 19�1 roku. 

W historii powszechnej dzień 11 listopada 1918 r. zapisał się przede 
wszystkim jako data zakończenia I wojny światowej, natomiast my, Polacy 
kojarzymy go jako moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów. 
Od 1989 roku dzień 11 listopada, podobnie jak w okresie międzywojen-
nym, jest naszym polskim świętem narodowym. Z tej też okazji, w piątek 
11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające te 
jakże ważne dla nas Polaków wydarzenia sprzed lat, upamiętniające trud, 
poświęcenie i oddanie sprawie niepodległości ojczyzny. 

Tegoroczne  widawskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości  

miały dość skromny, ale jednocześnie podniosły charakter. W przeddzień 
święta w szkołach odbyły się uroczyste akademie, natomiast 11 listopa-
da obchody rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem 
Jerzym Sylwestrem Woźniakiem i przewodniczącym Rady Gminy – Ire-
neuszem Płóciennikiem, wspólnie z druhami OSP i harcerzami, złożyli 
kwiaty i wieńce oraz zapalili znicze na grobach powstańców i żołnierzy 
poległych za Ojczyznę w I i II wojnie światowej, spoczywających na miej-
scowym cmentarzu parafialnym.                                                   AK

BRYLANTOWA ROCZNICA
75-lecie swojego istnienia obchodziło (1� listopada br.) Koło Gospodyń Wiej-

skich w Wielkiej Wsi. Z tej ważnej dla całej wsi okazji panie zorganizowały jubileu-
szową uroczystość. Wziął w niej udział m.in. wójt Jerzy Sylwester Woźniak, przewod-
niczący Rady Gminy Ireneusz Płóciennik i sekretarz gminy – Marek Kowal. 

Na początku wszyscy wysłuchali historii 
działalności koła gospodyń, którą przedstawi-
ła  Grażyna Dzimińska, przewodnicząca Koła.  
KGW w  Wielkiej Wsi powstało w 1936 roku 
z inicjatywy Kamili Kościelskiej, która została 
jego pierwszą przewodniczącą. Podczas swojej 
75-letniej działalności podejmowało wiele ini-
cjatyw, mających na celu integrację środowiska 

wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także nie-
sienie pomocy rolnikom i ułatwienie życia sobie 
samym – gospodyniom wiejskim. Szczególnie 
w pierwszych latach działalności koła, biorąc 
pod uwagę ówczesne warunki życia, pomoc ta 
była istotna. Ważnym elementem działalności 
KGW było organizowanie szkoleń i kursów, któ-
re kształciły i wypełniały kobietom wolny czas. 

Były to m.in. kursy gotowania, 
wypieków, czy robótek ręcznych. 
Organizowano konkursy, zabawy 
i loterie oraz świadczono pomoc 
ludziom jej potrzebującym. Panie 
uczestniczyły także w różnego ro-
dzaju imprezach, wystawach, tar-
gach czy prezentacjach. 

Dziś KGW w Wielkiej Wsi 
jest organizacją skupiającą ponad 
30 kobiet. Panie są w różnym wie-
ku, czynne zawodowo i emerytki, 
ale wszystkie bez wyjątku są młode 
duchem, aktywne i twórcze. Chęt-
nie biorą udział w organizowa-
nych spotkaniach, wykazując tym 

samym zadowolenie ze swego udziału w życiu 
społeczności wiejskiej. Panie prowadzą aktyw-
ną działalność nie tylko na rzecz mieszkańców 
Wielkiej Wsi, ale również reprezentują wioskę 
w gminie i powiecie, a także chętnie uczestniczą 
w życiu swojej parafii.

Uroczystość jubileuszu Koła  stała się pre-
tekstem do uhonorowania  byłych przewodni-
czących oraz pań najbardziej zaangażowanych 
w pracę społeczną. Wyrazem podziękowań dla 
długoletnich działaczek KGW były statuetki 
i listy gratulacyjne wręczone przez wójta J. S. 
Woźniaka i przewodniczącego Rady I. Płócien-
nika. Były kwiaty i życzenia, szampan i toasty, 
były śpiewy i tańce do białego rana. Nie obyło 
się także bez występów artystycznych  Teresy 
Wójcik – lokalnej twórczyni, wykonującej włas-
ne wiersze, piosenki i skecze przygotowane spe-
cjalnie na tę uroczystość.

                                      Anna Krześniak
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Pomagajmy 
potrzebującym!

Już po raz kolejny w okresie od 1� 
listopada do 5 grudnia Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Widawie or-
ganizuje zbiórkę „Gwiazdka dla wszyst-
kich dzieci”, mającą na celu przekaza-
nie drobnych paczek i upominków dla 
dzieci z rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej. 

Wszystkie ofiarowane dary można prze-
kazywać do GOPS lub składać do specjalnych 
kartonów wyłożonych w placówkach handlo-
wych na terenie Widawy.  Corocznie akcja 
cieszy się dość dużym zainteresowaniem ludzi 
dobrej woli, którzy chętnie okazują swoją po-
moc najbardziej potrzebują. Tym wszystkim, 
którzy nam pomogli i w dalszym ciągu poma-
gają, należą się wielkie słowa podziękowania. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tych 
trudnych czasach każdy z nas ma własne 
problemy, ale jednocześnie obok nas żyją ci, 
którym pomoc jest niezbędna. Z pewnością 
ludziom tym należy pomagać.  Przy okazji 
pragniemy również rozwiać wszelkie obawy 
darczyńców o to, czy przekazane środki będą 
przeznaczone na cel, na który są zbierane, czy 
informacje o sytuacji materialnej wielu osób 
są prawdziwe itd. Z tym wszystkim zawsze 
się liczymy i chcemy Was, drodzy Darczyń-
cy zapewnić, że to, co ofiarowujecie, zosta-
je przekazywane tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebne. Z naszej strony oraz wszystkich 
obdarowanych podziękowania już dziś należą 
się każdemu z osobna…

                                   GOPS Widawa

PREZENT DLA BRZYKOWA
Nareszcie jest! Długo oczekiwana przez pacjentów Brzykowa i okolic przychodnia po około półrocznym remoncie i moder-

nizacji została otwarta. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz tamtejszej parafii - ks. Piotr Siech, zaś uroczystego przecięcia 
wstęgi - wójt Jerzy Sylwester Woźniak, wspólnie z p.o. kierownika SP ZPOZ w Widawie – Sławomirem Zapartem. Uroczystość, 
aczkolwiek skromna, zgromadziła tłumy mieszkańców ciekawych zmian, jakie nastąpiły w zmodernizowanym obiekcie. Wszyscy, 
zarówno personel ośrodka jak i mieszkańcy nie kryli zadowolenia z efektu prac. 

- Mam nadzieję, że dziś otwarta placówka pod-
niesie poziom usług zdrowotnych, gdyż  jed-
nym z celów jest dobro pacjenta. Zapewnienie 
właściwych warunków pracy i opieki medycznej 
na wysokim poziomie jest zadaniem trudnym, 
jednak postaramy się sprostać oczekiwaniom za-
równo pacjentów jak i personelu. Życzę też pań-
stwu, abyście nie musieli zbyt często z nich ko-
rzystać – mówił wójt J. S. Woźniak. Wspomniał 
również o problemach, jakie należało pokonać 
aby dziś cieszyć się z efektów pracy.  

Pani Janina Kobierzycka – lekarz rodzinny 
tej przychodni, na ręce wójta złożyła podzięko-
wania w imieniu swoim,  współpracowników 
oraz pacjentów, za podjęcie decyzji o remoncie 
i modernizacji obiektu, wyrażając swoje nie-
ukrywane zadowolenie z warunków, w jakich 

przyjdzie jej świadczyć pomoc dla pacjentów. 
Słowa podziękowań za trud i zaangażowanie 
skierowała również do wszystkim, którzy przy-
czynili się do wybudowania obiektu, a była to 
inwestycja trudna, wymagająca wielu starań 
i zabiegów licznego grona osób. - Jesteśmy 
niezmiernie szczęśliwi, gdyż na ten moment 
czekaliśmy bardzo długo - powiedziała kończąc 
swoje wystąpienie. 

Były także kwiaty i podziękowania od nie 
ukrywających zadowolenia przedstawicieli spo-
łeczeństwa w osobach radnych: Iwony Mamzer 
i Jana Polaka oraz sołtys Syleny Sztangret. 

Prace remontowo-modernizacyjne przy 
obiekcie rozpoczęto w maju, a ich koszt opie-
wał na kwotę 434 900 zł. Przez ten czas pacjenci 
przyjmowani byli w zaadaptowanych na ten cel 
pomieszczeniach należących do OSP Brzyków. 
Łącznie z przychodni korzystają mieszkańcy 10 
okolicznych miejscowości, czyli w sumie ok. 
1400 zadeklarowanych pacjentów. Opieką oto-

czą ich: lekarz rodzinny Janina Kobierzycka, pie-
lęgniarka środowiskowa Jadwiga Matuszkiewicz 
oraz rejestratorka medyczna  Halina Bednarek.

Mamy nadzieję, że od tej chwili nie tylko 
warunki pracy personelu przychodni, ale i zdro-
wie pacjentów ulegną dużej poprawie! 

                                                            AK

Uznanie dla pedagogów
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w gminie Widawa obchodzono skrom-

nie, lecz uroczyście. W każdej ze szkół w gminie odbyły się uroczyste akademie, pod-
czas których pracownikom oświaty składano życzenia i wręczano kwiaty.  W godzi-
nach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury licznie zgromadzili się czynni  
i emerytowani pracownicy oświaty,  zaproszeni przez wójta gminy. Obejrzeli program 
słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Widawie . 

W obchodach  Dnia Edukacji Narodowej 
wzięli udział przedstawiciele władz gminy: wójt Jerzy 
Sylwester Woźniak, przewodniczący Rady Gminy 
Ireneusz Płóciennik oraz wiceprzewodniczący Rady 
- Sebastian Rychlik. Zarówno wójt jak i przewodni-
czący Rady wyrazili szacunek i podziw dla trudnej 
i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Życzyli pra-
cownikom oświaty dużo cierpliwości i wytrwałości 
oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 

Następnie wręczyli kwiaty wszystkim zgromadzo-
nym na sali nauczycielom i pracownikom oświaty 
oraz zaprosili przybyłych gości na poczęstunek. 

Święto stało się okazją do spotkania wszyst-
kich pracowników oświaty gminy. Dla wielu 
z nich była to chwila do wspomnień, wzruszeń 
i refleksji. Spotkanie minęło w ciepłej, sympa-
tycznej i miłej atmosferze. 

                                             ZS Widawa
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NIE MA DRUGIEGO ŁASKU…
Powiedzmy sobie na wstępie: nie ma takiego drugiego miasta jak Łask. Dlatego wszystko, co w nim się dzieje i co zamierzamy 

zmieniać w przyszłości, musi uwzględniać specyfikę Łasku. Dotyczy to także przyszłej kompleksowej rewaloryzacji Starówki.

Współczesny świat bardzo różnie podcho-
dzi do zabytkowych kompleksów staromiejskich, 
ale jedna cecha jest wspólna: wszędzie docenia 
się to, co zostawiły nam minione pokolenia. 
Zupełnie odrębną sprawą jest jednak potrak-
towanie owego „kodu przeszłości” i ostateczna 
wizja zabytkowych centrów miast.

W dawnym Karl-Marx-Stadt, czyli dzi-
siejszym Chemnitz, istniało niegdyś zabyt-
kowe centrum, które podczas słynnych nalo-
tów dywanowych aliantów podczas II wojny 
światowej przestało faktycznie istnieć. Niem-
cy chcieli jednak za wszelką cenę przywrócić 
klimat dawnego miasta i zrobili to. Niestety, 
daleko im do polskiego stosunku do przeszło-
ści i naszej szkoły konserwatorskiej. W efekcie 
stare centrum przypomina trochę cukierkowe 
uliczki ze studia filmowego. Gdy rozmawia-
łem na ten temat z Niemcami, byli zachwy-
ceni tymi uliczkami i kamieniczkami, zwracali 
uwagę na zupełnie inny klimat niż w nowych 
centrach miast. I dobrze!

Polacy, mający już niejako we krwi rodzi-
mą szkołę konserwacji, znaną nie tylko w kra-
ju ale i na świecie, dlatego zapewne poprzecz-
kę stawiają znacznie wyżej. Nas satysfakcjo-
nuje nie tylko odmalowana elewacja starej 
kamieniczki, ale i detal, klimat, odtworzone 
dzieje obiektu, do tego w szerokim kontekście 
środowiskowym i historycznym. Dopiero to 
wszystko razem tworzy niepowtarzalny klimat 
starego centrum Krakowa, Zamościa, Torunia 
czy nawet Warszawy. W naszym regionie też 
nie brakuje miast, w których dokonano sporo 
dla uratowania zabytkowych centrów.

Ktoś zapyta: jak to zrobili inni, jak przy-
wracają dawno substancję zabytkową dla no-
wych potrzeb?

Oto Piotrków Trybunalski – miasto, 
w którym narodził się polski parlamenta-
ryzm, gdzie odbywały się sejmy, synody i ob-
rady Trybunału Koronnego, gdzie obierano 
królów i zapadały decyzje w najważniejszych 
sprawach dla Rzeczypospolitej. Ukształtowało 

się tu średniowieczne centrum, które w ciągu 
wieków ulegało licznym przekształceniom. 
Gdy w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku zaczęto myśleć o rewaloryzacji Starów-
ki, specjaliści stanęli przed problemem: co 
i jak należy ratować. Nie brakowało głosów, 
że np. należy odbudować ratusz stojący nie-
gdyś na głównym rynku, zburzony w XIX w. 
przez znienawidzonego namiestnika carskie-

go. Pomysł wydawał się idealny, szczególnie 
w okresie obchodów 400-lecia Trybunału 
Koronnego (1978 r.), jako że w owym bu-
dynku obradował niegdyś ten najwyższy sąd 
Rzeczypospolitej. Gdy jednak sprawę wzięli 
na warsztat specjaliści, okazało się to posu-
nięciem bezsensownym, bo ów ratusz stał 
niegdyś wśród zupełnie innej zabudowy ryn-
ku – znacznie niższej,  Zatem gdyby teraz 
zrekonstruowano ów ratusz, zniknąłby on ni-
czym w jakiejś studni w otoczeniu wysokich 
XIX-wiecznych kamieniczek. Ten przykład 
pokazuje dobitnie, z jak delikatną materią 
mamy do czynienia.

Piotrkowianie zatem ów ratusz zrekon-
struowali na płycie rynku, ale tylko wynosząc 
kilkadziesiąt centymetrów nad poziom, zazna-
czając fundamenty dawnej siedziby Trybunału 
Koronnego. Uporządkowali też nawierzchnię 
rynku, odrestaurowali część kamieniczek. Naj-
więcej wysiłku włożono w rewitalizację najstar-
szej pierzei południowej, gdzie dziś znajdują 
się eleganckie lokaliki gastronomiczne i sklepy. 
Sporo grosza pochłonął też system informacji, 
czyli liczne tabliczki dotyczące poszczególnych 
obiektów czy fragmentów Starówki. 

                           dokończenie na str. ��

Piotrków Trybunalski, ulica Sieradzka – zlikwidowano na niej krawężniki,  
całą nawierzchnię uliczek Starówki jak i  rynku wyłożono płytami i kostką z granitu.  

W tym stylu urządzono także ulicę Zamkową wiodącą z rynku do Zamku Królewskiego.

Centrum piotrkowskiej Starówki – dawny ratusz zaznaczono wyniesionymi nieco nad poziom 
płyty rynku fundamentami, jest to miejsce wielu wydarzeń i imprez kulturalnych.
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dokończenie ze str. �1
Oczywiście ograniczono wjazd pojazdów 

na Starówkę, choć żyje tu kilkaset rodzin i znaj-
duje się sporo placówek handlowych i usługo-
wych. Naszych handlowców uspokoję: ich kole-
dzy z Piotrkowa nie mają problemów z dostawa-
mi towarów, a nawet dojazdem gości weselnych 
do restauracji znajdujących się w rynku. 

Wielki program porządkowania Starówki 
jeszcze trwa i zapewne potrwa jeszcze dziesięcio-
lecia, bo wymaga nie tylko wielu nowatorskich 
rozwiązań, ale i pieniędzy. Niektóre rozwiązania 
są dyskusyjne, inne szokują, ale generalnie widać 
troskę o zachowanie starej substancji miasta dla 
przyszłych pokoleń.

W Kutnie – mieście ze znacznie uboższą  
metryką, nie posiadającym takiej Starówki jak 
choćby Łask czy Sieradz, postanowiono wykre-
ować starą reprezentacyjną część, ograniczoną 2 
znaczącymi budowlami – starą świątynią i daw-
nym ratuszem pełniącym dziś rolę muzeum re-
gionalnego. Łączącą je ulicę Królewską zamie-
niono na deptak wyłożony granitową kostką. 
Pojawiła się mała architektura, trochę zieleni, 
a w odremontowanych kamieniczkach – cukier-
nie i kawiarnie przyciągające nie tylko turystów. 
Program rewitalizacji ulicy Królewskiej realizo-
wano wiele lat, bo sporo kosztował i wymagał 
wielkiego wysiłku ze strony samorządu. Dziś 
nie znajdzie się mieszkaniec miasta, który po-
wiedziałby, że były to pieniądze stracone. Kutno 
ma swoją oryginalną Starówkę, deptak, miejsce 
spotkań i chluby. 

W przypadku Kutna dodać trzeba jeszcze 
jedną informację: te stare kamieniczki wzdłuż 
ulicy Królewskiej były wcześniej podobne 
do wielu z naszego Łasku – bez solidnych fun-
damentów, z walącymi się dachami, brzydkimi 
elewacjami. Powoli je wyremontowano, nieraz 
od podstaw, ale bez całkowitego burzenia i usu-
wania. „Plomby”, które pojawiły się na wolnych 
placach, dopasowano do istniejącej zabudowy. 
To wszystko – dodajmy – nie działo się żywio-
łowo, całym procesem sterowano pod nadzorem 
konserwatora zabytków, z udziałem i pomocą 
miasta.

Bliższy nam Sieradz  też jest dobrym przy-
kładem do naśladownictwa. Gdy w 1975 r. 

NIE MA DRUGIEGO ŁASKU…
„wybuchło” woj. sieradzkie, centrum nowej 
jego stolicy nie miało nawet kanalizacji. Trzeba 
było czekać kilkadziesiąt lat, by to się radykalnie 
zmieniło. Zaczynano od remontu kapitalnego 
kilku kamieniczek, po drodze były badania ar-
cheologiczne, wymiana płyty rynku, odmiana 
funkcji wielu obiektów. Efekt już można oglą-
dać, choć do finału jeszcze daleko.

Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy 
wiekowej Łęczycy, ze starym zamkiem, licznymi 
obiektami sakralnymi, zabytkowymi kamienicz-
kami i ratuszem stojącym na rynku. Łęczyca nie 
jest miastem bogatym, ale udało jej się uporać 
ze Starówką. Uporządkowano płytę rynku, poja-
wiły się elementy małej architektury, wyremon-
towano dawny ratusz i cześć kamieniczek. Tu 
na rynek można wjechać samochodem, a nawet 
go zaparkować. Podobnie jak w przypadku nasze-
go miasta brakuje programu użytkowania wielu 
obiektów i nadania im nowej funkcji, uwzględ-
niającej potrzeby m.in. turystów. A Łęczyca jest 
przecież znaczącym ośrodkiem na szlaku tury-
stycznym choćby z racji pobliskiego Tumu.

I jeszcze Zduńska Wola – miasto z rodowo-
dem XIX-wiecznym, nie dysponujące tradycyjną 

Starówką. Istnieje pomysł odbudowania ratusza 
stojącego w centrum miasta i nadania temu frag-
mentowi Zduńskiej Woli nowej funkcji. Doce-
lowo ma się to wiązać z uporządkowaniem za-
budowy centrum i stworzeniem  czegoś na wzór 
Starówki Piotrkowa czy choćby Sieradza. Wyma-
gać to będzie sporych pieniędzy.

Czy istnieje potrzeba uporządkowania 
centrum Łasku i stworzenia reprezentacyjnej 
najstarszej części miasta? Moim zdaniem tak, 
choćby dlatego, by wykorzystać potencjał tkwią-
cy w naszym mieście, a dotąd mało znany i eks-
ponowany. Potrzebne to jest nie tylko z powodu 
F-16 i Amerykanów, którzy będą chcieli poznać 
bliżej miasto swojego pobytu, ale i łaskowian. 
Powinniśmy być dumni z przeszłości Łasku, 
delektować się urodą Starówki przyciągać przy 
okazji przybyszów z całego świata.

W ostatnich latach gospodarze Łasku doce-
niali kompleks staromiejski, o czym świadczy nie 
tylko nowy Pomnik Niepodległości, ale i stwo-
rzenie wizji Starówki. Teraz pojawiła się szansa 
na zapoczątkowanie konkretnych zmian. To za-
ledwie pierwszy krok…

                                        Stanisław Barcz

Fragment starego centrum Zduńskiej Woli

GALA 
W ŁASKU

W  Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łasku 
odbyła się (22 października br.) gala MMA - Mi-
strzostwa Polski federacji Ring XF, pod patro-
natem burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. 
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem 
w naszym mieście tym bardziej, że brał w nich 
udział  zawodnik miejscowy Mateusz Kukieła,  
trenujący w klubie shidokaj.

                                                         (PK)
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RADNI W KOLEGIACIE

Ten remont jest teraz oczkiem w gło-
wie nie tylko gospodarza parafii probosz-
cza kolegiaty ks. Mariana Ciupińskiego, 
ale i mieszkańców Łasku, którzy z wiel-
kim zainteresowaniem obserwują postęp 
prac konserwatorskich. A że wszystko 
odbywa się „na żywym organizmie”, bo 
przecież świątynia nadal funkcjonuje, 
łaskowianie na bieżąco śledzą roboty re-
montowe. Także „Panorama” towarzyszy 
konserwatorom i podpatruje  zarówno 
same roboty jak i pojawiające się bez-
ustannie nowe problemy.

Na szczęście zarówno gospodarzowi świą-
tyni jak i konserwatorom z kierownikiem Kazi-
mierzem Gdakiem na czele z firmy CIAŁBUD 
nie brakuje cierpliwości. To wielki plus! Doce-
niają to także gospodarze miasta, bo przecież 
kolegiata jest sztandarowym zabytkiem  Ziemi 
Łaskiej. Radni nie odmawiają więc i wsparcia fi-
nansowego, bo potrzeby są olbrzymie. Szczegól-
nie potrzeba pieniędzy na zabytki tzw. ruchome, 
czyli np. freski, obrazy, ołtarze itp. Szacuje się, 
że właśnie na nie potrzeba ponad 3 mln zł. Prze-
kracza to możliwości finansowe parafii, dlatego 
nie obejdzie się bez pomocy samorządu.

Właśnie problemy z finansowaniem prac 
konserwatorskich i wsparciem ich przez samorząd 
stały się pretekstem do wizyty radnych w kole-
giacie. Samorządowcy z burmistrzem Gabrielem 
Szkudlarkiem na czele postanowili przyjrzeć się 
remontowi świątyni i z ust osób najbardziej kom-
petentnych wysłuchać opinii o  postępie robót, 
problemach konserwatorskich i potrzebach finan-
sowych. Zatem na spotkanie z radnymi przybył 
m.in. ks. prałat  Ireneusz Kulesza z ramienia Kurii 
Archidiecezji Łódzkiej odpowiedzialny za nadzór 
finansowy nad inwestycją i proboszcz ks. kanonik  
Marian Ciupiński.

Radnych interesuje aktualny stan zaawan-
sowania robót. Są już tynki zewnętrzne na części 

barokowej, powstały ceglane cokoły w części go-
tyckiej, wymieniono pokrycie wież, jeszcze przed 
zimą wymieniona zostanie stolarka okienna. 
Wykonano też skomplikowane roboty osuszają-
ce mury. Naprawiono mury okalające świątynię 
i dawny przykościelny cmentarz, a także scho-
dy. Cały czas trwają też prace we wnętrzu. Pod-
czas tych robót odkryto m.in. stare malowidła 
ścienne. Zapadła decyzja o zmianie kolorysty-
ki świątyni, w której znów jak przed wiekami 
dominować będzie róż. Trwa remont organów 
i oryginalnego chóru.

Konserwatorzy bezustannie mają do czynie-
nia z zagadkami. Gdzie znajdowało się aż 16 oł-
tarzy, jakie malowidła zdobiły niegdyś kolegiatę, 
jak wyglądało dawniej otoczenie świątyni? – to 
tylko niektóre z pytań  zadawanych przez ludzi 
zajmujących się remontem kolegiaty.

Ks. Kulesza, który pochodzi z Łasku i z ra-
cji chrztu w murach świątyni jest z nią związany 
szczególnie, mówi o randze kościoła w Łasku. 
W archidiecezji nie jest to najstarsza świątynia, 
ale z pewnością należy do grupy najcenniejszych. 
Dlatego jako jedna z trzech wytypowana została 
do tak gruntownego i kosztownego remontu do-
finansowywanego w 85 procentach przez Unię 

Europejską. Podczas prac remontowych sporo 
nowości odkryto i zabezpieczono dla przyszłych 
pokoleń.  Dlatego potrzebne są dodatkowe środki 
szczególnie na ratowanie zabytków ruchomych.

By nie wdawać się w skomplikowane prob-
lemy konserwatorskie wspomnijmy jedynie 
o kaplicy św. Anny – dotąd zaniedbanej, jakby 
w cieniu tej drugiej z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Łaskiej  pochodzącym z XVI w., a przywie-
zionym do Lasku przez samego prymasa Jana 
Łaskiego. Właśnie w tej  niedocenianej dotąd 
kaplicy odkryto stare freski. Po remoncie kaplica 
pięknem dorównywać będzie drugiej kaplicy.

Codziennie w murach świątyni pracuje 50-
80 osób, w tym około pół setki konserwatorów. 
To dużo. Wykonują mrówczą pracę konserwa-
torską, przywracając dawne piękno zabytkowej 
świątyni. Na szczęście zainstalowano już cen-
tralne ogrzewanie i po raz pierwszy w murach 
kościoła nikt nie będzie marznął podczas zbliża-
jących się chłodów.

Wszelkimi fachowymi informacjami służą 
radnym panie konserwatorki, np. Wanda Zawi-
stowska, Krystyna Wadzyńska i Malgorzta Paź-
dziora-Satler. Dla nich mury łaskiego zabytku 
nie mają już niemal tajemnic.

Radni z zadowoleniem opuszczają kolegiatę. 
Zakres robót i rozmach prac konserwatorskich 
rzeczywiście jest imponujący. Z przywracania 
dawnej urody zaniedbanej już przecież świątyni 
zadowolony jest również burmistrz Szkudlarek. 
Gdy kilkadziesiąt minut później podczas sesji 
Rady Miejskiej mówi o potrzebie dofinansowa-
nia prac konserwatorskich, nie ukrywa dumy  
z faktu, że Łask jako jeden z trzech ośrodków 
województwa doczekał się tak znaczącego zaan-
gażowania unijnego i Archidiecezji, dlatego po-
piera pomysł wspierania finansowego tego wiel-
kiego zadania. Gdy przychodzi do głosowania 
i przyznania pieniędzy na prace konserwatorskie 
– nikt nie wyraża sprzeciwu.   

                                     Stanisław Barcz
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„Kominek” (na lepsze) 
odmieniony 

Z wielką satysfakcją odnotowujemy wszystkie zmiany na lepsze zmierzające do pro-
mowania naszego regionu i podnoszenia standardu bazy turystycznej i gastronomicznej. 
Dlatego wspominamy o „Kominku”, który ostatnio zmienił się radykalnie na lepsze.

Przede wszystkim dużo lepiej wygląda sala, z której korzystają głównie konsumenci złaknieni 
smacznego jadła. Także część hotelowa poddana została remontowi i kuracji odmładzającej. Właści-
cielka hotelu Dorota Grobelna zadbała też, by należytego kształtu nabrała sala konferencyjna, a także 
zaplecze sanitarne całego obiektu. Z hotelu jednorazowo może korzystać 28 osób, zaś z sali bankieto-
wej – nawet 100. Podkreślmy jeszcze jedno – ceny zarówno za posiłki jak i nocleg nie są tu wygóro-
wane (75 zł pokój jednoosobowy, 70-90 zł – dwuosobowy. Naprawdę smaczne pierogi można zjeść 
za 10 zł. Polecamy polskie potrawy.

D. Grobelna zapowiada dalsze korzystne zmiany w restauracji i hotelu, wszak Łask staje się coraz 
bardziej znany i przyjeżdża do miasta coraz więcej gości także z zagranicy.                            (ER) 

Festiwal miniaturowych cudeniek
Łaskowianin Łukasz Farny od dzieciństwa pasjonuje się lotnictwem. W jego domu niemal na każdym kroku zobaczyć można 

piękne modele różnorodnych maszyn. Jak sam mówi, o tej nietypowej miłości zadecydowały geny, bo miał w rodzinie pilota… 
Jego tata wykonywał modele, robił je także dziadek.

Takich pasjonatów jak on jest wielu. Potrafią 
miesiącami wyszukiwać literaturę, ściągać plany 
i materiały z odległych krajów, by potem godzi-
nami rekonstruować miniaturowe detale. Choć 
bazują na plastikowych modelach wykonywanych 
przez najlepsze firmy Japonii czy Chin, potrzebna 
jest olbrzymia praca i inwencja, by te cacka na-
brały imponującego kształtu. Liczy się tu przede 
wszystkim precyzja, ale i doświadczenie. Jeśli ko-
goś nie stać na cierpliwość i dociekliwość – w tej 
branży nigdy nie osiągnie sukcesu.

Łukasz z kilkoma kolegami: Dariuszem 
Jakubczakiem, Ireneuszem Balcerzakiem i Bo-
gusławem Rywakiem postanowili zorganizować 
w Łasku Festiwal Modeli Redukcyjnych. Skrzyk-
nęłi takich samych pasjonatów jak oni i zaprosili 
ich niedawno do Zespołu Szkół Ogrodniczych 
w Ostrowie. Przyjechało ponad 100 modelarzy 
z całego kraju, którzy zaprezentowali ponad 350 
medeli – od samolotów z różnych epok poczy-
nając, a na samochodach i maszynach budowla-

nych kończąc. Niektóre z tych cacek zaprezento-
wane na wystawie zapierały w piersiach dech! 

Aż trudno sobie wyobrazić, że modele mogą 
być tak precyzyjne. Jeden z miniaturowych żoł-
nierzy obsługujących pojazd gąsienicowy miał 
milimetrowe słuchawki wyglądające jak praw-
dziwe, zegary w innym samolocie powinno się 
oglądać przy pomocy lupy. A wszystko wykona-
ne z zegarmistrzowską precyzją.
- Złożenie modelu jest często stosunkowo proste, 
natomiast jego pomalowanie wymaga wielomie-
sięcznej pracy. Podobnie jest także wtedy, gdy re-
konstruuje się skomplikowane okablowanie jakie-
goś miniaturowego pojazdu – wyjaśnia Ł. Farny

Na wspomnianej wystawie nie zabrakło 
modeli Farnego. Dziś oprócz samolotów zajmuje 
się on również bronią pancerną, czyli pojazdami 
kołowymi i gąsienicowymi. Jego koledzy, współ-

organizatorzy Festiwalu, także mają swoje spe-
cjalizacje: Jakubczaka - pasjonuje współczesne 
lotnictwo, Balcerzaka - lotnictwo z czasów II wojny 
światowej, zaś Rywaka - wszystko po trochu.

Festiwal w Ostrowie podobał się nie tylko 
licznym pasjonatom modelarstwa, którzy zapre-
zentowali swoje cacka, ale i „kibicom”, bo prze-
cież ziemia łaska od dziesięcioleci gości pilotów 
i ich prawdziwe podniebne maszyny, a więc nie 
brakuje tu miłośników lotnictwa. Stąd wsparcie 
festiwalu także przez wojsko i licznych sponso-
rów z „Metalotermem” na czele.

Co dalej? Farny już dziś bierze się za orga-
nizowanie kolejnego Festiwalu. Może kolejna 
edycja odbędzie się w samym Łasku…

                                                           (P)
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Wynika to z upodobań właścicieli, ale i gustów 
klientów, którzy coraz więcej jeżdżą po świecie, 
poznają różne smaki i coraz częściej zamawiają 
lekkie potrawy znad Morza Śródziemnego.

Pani Aneta i jej mąż Tomasz Hajdukiewiczowie od początku wiedzieli, czego chcą. Jeszcze we Wrocławiu podczas studiów 
odwiedzali dziesiątki lokali gastronomicznych i podglądali nie tylko kuchnie i jej walory, ale i urządzenie kawiarni i restaura-
cji. Te gastronomiczne ciągoty nie wzięły się zresztą znikąd – Józef i Marianna Hajdukiewiczowie, dziadkowie p. Tomasza mieli 
 w Łasku pierwszą po wojnie restaurację, także inni członkowie rodziny doskonalili kunszt gastronomiczny. Podobnie było  
w rodzinie pani Anety. Wspomniana restauracja dziadków pana Tomasza po jakimś czasie zniknęła z pejzażu miasta, bo ówczesna 
władza nie tolerowała raczej prywaciarzy, ale gdzieś w genach potomka pozostała chęć powrotu do restauracyjnej branży.

- Od dziecka chciałem mieć własną restaurację, 
podobnie zresztą jak Aneta – opowiada pan To-
masz. - W 1993 roku tu gdzie dziś znajduje się 
duma małżonków Hajdukiewiczów istniały dwa 
sklepy: spożywczy i tekstylny. Gdy nabyliśmy 
ten budynek przy ul. Polnej 21, zaczęliśmy roz-
glądać się za jakimś nietypowym wyposażeniem. 
A że obydwoje lubimy dawne klimaty, na gieł-
dach staroci zaczęliśmy zbierać nogi do sta-
rych maszyn do szycia. Nasza podróż poślubna 
do Paryża stała się też okazją do podglądania 
niewielkich sympatycznych lokalików i z tego 
wszystkiego narodziła się też nazwa  „Retro”.  
2 września 2000 roku ruszyła tu kawiarnia, 
z czasem uruchomiliśmy też restaurację.
- Oczywiście na początku nasz lokal wyglądał 
trochę inaczej – wspomina pani Aneta. – Później 
zaczęliśmy myśleć o jego powiększeniu i rozbu-
dowie. Ostatnio powstała niewielka dodatkowa 
salka na około 20 osób, a starej bryle  budynku 
z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku nadaliśmy 
trochę nietypowego charakteru. Na szczęście 
cały czas mogliśmy liczyć na pomoc rodziców.

„Retro Cafe i Restauracja” to dziś swoi-
sty okręt flagowy gastronomii na ziemi łaskiej. 
Zarówno mieszkańcy grodu nad Grabią, jak 
i przybysze z kraju i zagranicy, chętnie zaglą-
dają do tego lokaliku, bo panuje tu nietypowy 
klimat, a i oferta szefa kuchni jest nie do po-
gardzenia. Dominuje kuchnia polska i włoska. 

- Tu jak na dłoni 
widać zmieniające 
się gusty gastrono-
miczne klientów 
– mówi pani Ane-
ta. – Ludzie chcą 
smacznych lekkich 
sałatek, smakuje im 
też pizza. Dostoso-
wujemy się do tych 
upodobań tym bar-
dziej, że gościmy 
coraz więcej całych 
rodzin, które tu 
przychodzą na przy-
kład  na obiady.
- Co smakuje łasko-
wianom? Na przy-
kład danie firmowe, 
czyli sałatka z grilo-
wanym kurczakiem, 
ale i pizza robiona 
trochę inaczej niż 
w większości lokali - 
mówi pan Tomasz.

Dos tosowy-
wanie się do upo-
dobań klientów to 
w gruncie rzeczy 
bezustanne wpro-
wadzanie nowoś-

ci. W końcu października pojawiła się kolejna 
wielka niespodzianka dla klientów. Jaka? Trzeba 
zajrzeć do „Retro”…

                                                           (P)

W KLIMACIE „RETRO”
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WAŻNIEJSZE  IMPREZY W GRUDNIU
Kulturalne

Sportowe

„Cztery pory 
roku” w ŁDK

Już po raz piąty Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Łasku był organizatorem 
konkursu plastycznego, skierowanego 
do osób niepełnosprawnych z wojewódz-
twa łódzkiego. W tym roku odbywał się 
pod hasłem  „Cztery pory roku”. Patro-
nat nad kolejną edycją objął burmistrz 
Łasku - Gabriel Szkudlarek.

Pozytywny odbiór konkursów organizowa-
nych w latach ubiegłych, zarówno przez twórców, 
ich opiekunów, terapeutów oraz środowisko lokalne 
utwierdza nas w przekonaniu, iż organizacja dzia-
łań twórczych, wystaw i wernisaży jest potrzebna 
i społecznie akceptowana. Znakomite jury, które-
mu  przewodniczyła  Ewa Kantorczyk, miało dużo 
poważnych dylematów i rozterek przy decyzjach 
o rozdziale nagród i wyróżnień, ponieważ  poziom 
prac jak zawsze był wysoki. 6 września br. odbyło 
się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone 
do konkursu. Nadesłano blisko 200 prac z 24 placó-
wek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

 Jury dokonało oceny nadesłanych prac plastycznych 
i przyznało równorzędne nagrody  w  3 kategoriach:

w kategorii malarstwo
Kinga Klikauer – Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy S.I. „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, 
Jacek Kobla – WTZ w Urzeczu, Caritas Diece-
zji  Łowickiej, Krzysztof Fogel – Dom Pomocy 
Społecznej w Przatówku, Małgorzata Każuro 
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi, 
ul. Karolewska  70/76, Ewa Lodzińska – WTZ 
w Urzeczu, Caritas Diecezji  Łowickiej, Mariola 
Moryto – ŚDS w Łasku

w kategorii rysunek 
Mariusz Moros – WTZ w Sieradzu, Katarzyna 
Supeł –WTZ przy S.I. „Zgoda” w Konstanty-
nowie Łódzkim, Maria Marciniak – WTZ przy 
S.I. „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, To-
masz Wróblewski – ŚDS w Łodzi, ul. Karolew-
ska 70/76, Małgorzata Każuro – ŚDS w Łodzi, 
ul. Karolewska 70/76, Andrzej Krawczyk – ŚDS 
w Sędziejowicach

w kategorii tkanina i aplikacja
Elwira Jagiełło – WTZ w Łasku, Jarosław Kali-
nowski – ŚDS w Łodzi, ul. Karolewska 70/76, 
Jan Trzeciak – ŚDS w Dąbrowie Widawskiej, 
Agata Moder – WTZ w Łasku, Irena Cychowska 
– ŚDS w Łasku, Piotr Domagała – ŚDS w Sę-
dziejowicach.

Jury przyznało dodatkowo 2 wyróżnienia dla:
Piotra Wójtowicza  - Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Bełchatowie, Ewy Dobrzelak – Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Bełchatowie.

Goście zaproszeni na wernisaż mieli niecodzien-
ną okazję do bezpośredniego spotkania ze sztuką osób 
niepełnosprawnych, często bardzo głęboką w wymo-
wie i profesjonalną, zmuszającą nie tylko do zadumy. 
Wystawę oglądać można do końca listopada w Galerii 
z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury.

Zdjęcia z wystawy – na str. 27
                                       Maria Lipowska

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa prac ceramicznych  
Donaty Lesińskiej grudzień   ŁDK     ŁDK, TPZŁ

2. Wystawa pokonkursowa szopek 
bożonarodzeniowych

9.12.2011 
– 2.01.2012

Biblioteka 
Publiczna  
w Łasku

Biblioteka 
Publiczna  
w Łasku

3.
Wykład Uniwersytetu III Wieku

pt. „Jestem sobą”, wygłosi  
dyr. Mariola Kowalska

13 ŁDK ŁDK 

4. „Spotkajmy się przy choince”  
- wystawa

 14.12.2011-
15.01.2012

BP w Sieradzu 
filia  w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

5. Koncert orkiestry dętej ŁDK
 w kolegiacie łaskiej 26 kolegiata  

w Łasku ŁDK 

6. Spektakl pt. „Łaski bez” 3 i 4 ŁDK ŁDK

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask – Sobieski 46 Lublin 3 hala sportowa PG 

nr 2 w Łasku ŁMLKS 

2.  Otwarty Turniej Mikołajkowy  
w karate 17(18)  ZSP nr 2  

w Łasku 

ŁKSW 
„Oyama 
Karate” 

3. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask – AZS LSW Warszawa 17 hala sportowa  

PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

4. Mistrzostwa KMLiK SM 17  
modeli halowych 18 sala sportowa  

SP nr 1 w Łasku

KMLiK ŁDK
SP nr 1  
w Łasku

5.
VII Świąteczny Turniej 
w Halowej Piłce Nożnej 

„III Memoriał Czesława Mirosa” 
 18 hala sportowa PG 

nr 2 w Łasku

Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa”, 
Powiatowa 

Rada Sportu 

Z miasta i regionu
ZAKRĘCONA AKCJA - to nazwa inicjatywy charyta-
tywnej Biblioteki Publicznej - Filii dla dzieci. Akcja polega 
na zbieraniu plastikowych nakrętek przeznaczonych do recy-
klingu, dzięki którym przyczyniamy się do zakupu wózków 
inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. 
Dziękujemy zatem wszystkim darczyńcom.
BIBLIOTEKA Publiczna – Filia dla dzieci organizuje 
interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci pt. „Fun 
English w bibliotece”. Chętnych serdecznie zapraszamy.  
W grudniu zapraszamy m.in. na poetycko-muzyczne spot-

kanie z   sieradzkim bardem, autorem książeczki dla dzieci 
Zbigniewem Paprockim, a także wystawę poświęcona 110. 
rocznicy urodzin i 45. rocznicy śmierci Walta Disneya 
ZŁODZIEJ paliwa w Zduńskiej Woli – zatankował 
paliwo za około 300 zł i uciekł w kierunku Łodzi, lecz 
już w Okupie, gdzie łas y policjanci zorganizowali blo-
kadę, został zatrzymany. Złodziejem okazał się miesz-
kaniec Ksawerowa, poszukiwany przez policję za liczne 
przestępstwa, łącznie z rozbojem. Teraz przyjdzie mu 
zapłacić rachunek nie tylko za skradzione paliwo.
ŚMIERĆ w Przyrownicy, gmina Wodzierady - w tam-
tejszym młynie z 4 kondygnacji z nieznanych powo-
dów spadł 40-letni mężczyzna i zginął na miejscu.
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BIESIADA POD ZŁOTYM LIŚCIEM
W Łaskim Domu Kultury gościli seniorzy niemal z całej Polski (5 bm.). W XVII Spotkaniach Amatorskich Zespołów Ar-

tystycznych Seniorów pn. Biesiada pod Złotym Liściem wzięło udział 19 zespołów, m.in. z Pabianic, Zelowa, Buczku,  Łęczycy, 
Radomska, Skierniewic, Koluszek i Szadku. Nie mogło oczywiście zabraknąć „Rydza” z ŁDK i „Echa Leśnego” z Ośrodka Kultury 
w Kolumnie. Konkurs jak zwykle przebiegał w atmosferze dalekiej od zaciętej rywalizacji. Dla wszystkich na Biesiadzie liczyła 
się dobra zabawa i możliwość zaprezentowania się przed publicznością. Jury doceniło postęp, jaki uczyniło wiele występujących 
zespołów od poprzedniej edycji Biesiady.

Laureatem GRAND PRIX tegorocznych Spotkań został zespół 
„Wrzos” z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku. W katego-
rii zespołów wokalnych I nagrodę otrzymali „Gałkowianie” z Gałkówka,  
II nagrodę – zespół „Akord” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach, 
a III nagrodę – zespół „Zygmuntowiacy” z Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach. W kategorii zespołów teatralnych i kabaretowych I nagrodę 

przyznano kabaretowi „Spóźniony Zapłon”, a drugą nagrodę kabaretowi 
„Rydz” z ŁDK. Przyznano także wyróżnienie specjalne dla Zespołu Pieś-
ni Dawnej „Jarzębina” z Pęczniewa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!                                                             mk

Na zdjęciach: zespół „ Wrzos” z MGOK w Szadku  i kabaret „Rydz”  
z ŁDK.

„Cztery pory roku” w ŁDK
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