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Zachęcamy mieszkańców do 
oddania głosu na gminę Łask. Jako 
lokalizację masztu wskazano plac 
Szarych Szeregów w Kolumnie. 
Zrewitalizowana przestrzeń będzie 
w niedalekiej przyszłości pełnić nie 
tylko funkcję rekreacyjną. Maszt  
z polską flagą z pewnością podnie-
sie prestiż i rangę miejsca.

Do sukcesu potrzeba minimum 
500 głosów.

Głosy można oddawać na stronie: 
www.gov.pl/web/bialoczerwona

Głosowanie trwa do 11.11.2020 r.
Liderem lokalnej akcji jest  

Sylwester Florczak.
MJ

„POD bIAłO-CZERWONĄ” – ZAgłOSUJ NA gMINĘ łASk

Z okazji święta naszej jednostki wojskowej serdecznie 
pozdrawiam Was i członków Waszych rodzin. To dzięki Waszemu 
rzetelnemu wykonywaniu obowiązków służbowych nasza Baza 
należy do przodujących w Siłach Powietrznych. Jest ona mocnym 
ogniwem w systemie obronnym Rzeczypospolitej. Sukces naszej 
jednostki, to sukces całego personelu Bazy. Dziękuję Wszystkim 
za wkładany trud, zdyscyplinowanie i dyspozycyjność oraz życzę 
Wam dużo wytrwałości, samozaparcia i oddania w osiąganiu 
zadań służbowych. Dziękuję również Waszym rodzinom  
za wsparcie, jakie otrzymujecie w codzienniej służbie.

Słowa te wypowiedział dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
płk pil. Tomasz Jatczak podczas uroczystej zbiórki z okazji święta Bazy. 
Kilkunastu żołnierzy i pracowników resortu obrony uhonorowano meda-
lami resortowymi, nagrodami rzeczowymi i wyróżnieniami.

Jak stwierdził rzecznik prasowy 32. BLT kpt. Michał Kolad, w tym 
roku obchodzono święto w nieco innej odsłonie, ale jest nadzieja, że już 
w przyszłym roku będzie można otworzyć bramy lotniska dla wszystkich 
miłośników lotnictwa oraz wspólnie podziwiać pokazy lotnicze.

(P)

Ś W I Ę t O  3 2 .  b L t

Trzeciego października w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Inki 
– Danuty Siedzikówny odbyły się zawody modeli halowych z napędem gumowym. 
Łaskowianka Marianna Pęgowska uzyskała III miejsce w Pucharze Polski.

Były to ostatnie zawody eliminacyjne do Pucharu Polski w tych kategoriach. Wcześniej od-
były się takie zawody w Kłomnicach (16 lutego) i w Grodkowie (23 sierpnia). Suma punktów 
zdobytych w tych trzech imprezach dała lokatę w Pucharze Polski. Kategoria A-6 jest rozgrywana 
bez ograniczeń wiekowych, lecz z koniecznością posiadania licencji sportowej, wyodrębnia się 
juniorów młodszych.

Najlepsi zawodnicy otrzymali Puchary Burmistrza Łasku w kategoriach: A-6, A-6 Junior 
młodszy oraz A-6/M. Impreza była wsparta finansowo przez gminę Łask.

Gratulacje dla łaskowianki!
Andrzej Pikosz

MARIANNA PĘgOWSkA
tRZECIA W PUCHARZE POLSkI

Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag 
w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależeć będzie jednak od mieszkańców gminy, która dołączy do projektu. 
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O ocenę sytuacji epidemiologicznej 
w powiecie i przygotowania do pandemii 
w okresie jesienno - zimowym zapytaliśmy 
państwowego powiatowego inspektora sani-
tarnego w Łasku Marka Graczyka.

Poinformował nas, że działania związa-
ne z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS 
CoV-2 prowadzone są przez pracowników 
Sanepidu zgodnie z procedurami. Ponadto 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Łasku zmieniono organizację pra-
cy poprzez rozszerzenie godzin pracy w so-
botę i niedzielę, w celu zwiększenia dostęp-
ności oraz zapewnienia lepszej komunikacji 
z mieszkańcami. W drugiej połowie sierpnia 
zwizytowano placówki oświatowe w celu 
oceny przygotowania ich do nowego roku 
szkolnego.

„Z uwagi na odnotowywaną zwiększoną 
zachorowalność na grypę oraz infekcje grypo-
pochodne w okresie jesienno - zimowym PPIS 
w Łasku rekomenduje przestrzeganie podsta-
wowych zasad higieny pośród dzieci i mło-
dzieży oraz zaleca poddanie się szczepieniom 
przeciwko grypie. W szczególności dotyczy to 
osób starszych” – pisze M. Graczyk.

W połowie miesiąca sytuacja epidemio-
logiczna w Łódzkiem skomplikowała się, 
wiele miast, łącznie z Łodzią, znalazło się 
w tzw. czerwonej strefie, co oznacza ostrzej-
szy reżim sanitarny.

W powiecie łaskim na razie sytuacja 
jest względnie dobra. 12 bm. kwarantanną 
domową objętych było 376 osób, nadzo-
rem epidemiologicznym – 14, osób z do-
datnim wynikiem było 28, 4 znajdowały 
się w szpitalu, ozdrowiały dotąd 54 oso-
by, zgon od marca odnotowano 1.

Apelujemy do mieszkańców o stosowa-
nie zasad obowiązujących w okresie pan-
demii (maseczki, odległość społeczna, de-
zynfekcja, ograniczone kontakty). Dbajmy 
szczególnie o seniorów.

(P)

kORONAWIRUS 
NIE UStĘPUJE
Jeszcze w wakacje wydawało nam 
się, że  koronawirus ustępuje i nic 
poważnego nam nie grozi. Myliliśmy 
się. Teraz widać jak na dłoni,  
że wirus wciąż jest groźny i atakuje  
ze zdwojoną siłą nie tylko w Polsce, 
ale na całym świecie.

PAMIĘć W CZAS PANDEMII
Każdego roku o tej porze za-
palamy znicze i wracamy pa-
mięcią do tych, którzy odeszli. 
W tym roku będzie podobnie, 
choć czas pandemii zmusza 
nas od stosowania reżimu sa-
nitarnego, a ponadto towarzy-
szy nam najzwyklejszy ludzki 
strach. Wirus bowiem nie li-
czy się z niczym, atakuje nie-
spodziewanie i zbiera tragicz-
ne żniwo.

Mimo trudnego czasu, pa-
miętajmy o najbliższych – i tych 
znajdujących się na cmentarzu, 
i tych żywych. Nasi przodkowie 
też mieli do czynienia z zaraza-
mi, ale zawsze po morowym po-
wietrzu przychodził czas spokoju 
i radości…

Do badania wytypowano 40 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych funkcjonu-
jących w gminie. Próba pn. „Tajemniczy Klient 

W dniach 17 i 18 września br. na zlece-
nie gminy Łask w punktach sprzeda-
ży  napojów alkoholowych realizowa-
no program kontrolno-szkoleniowy 
pn. „Zakup kontrolowany”. Inicjato-
rem tych działań była Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Łasku. Akcja przeprowa-
dzona w ramach realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy

 RAFAŁA
oRleWSKIeGo

Pogrzeb odbędzie się 29 października 2020 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 10.30, wy-
prowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz na-
stąpi z kaplicy cmentarnej.

ZMARł RAFAł ORLEWSkI
17 października 2020 r. zmarł w Piotr-
kowie Trybunalskim  Rafał orlewski 
– poeta, harcerz, wychowawca wielu 
pokoleń młodzieży. Urodził się w Przy-
byłowie k. Łasku w 1934 roku, przez 
wiele lat związany był z Kolumną. Choć  
od kilkudziesięciu lat mieszkał w Piotr-
kowie Trybunalskim, nigdy nie krył sen-
tymentu do rodzinnej ziemi łaskiej, cze-
mu dawał wyraz w swojej twórczości li-
terackiej i poetyckiej. Był autorem wie-
lu książek i artykułów publikowanych 
m.in. na łamach „Panoramy”.

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

poetę i pisarza, harcerza, wychowawcę 
wielu pokoleń młodzieży,

autora książek i artykułów,
wielkiego przyjaciela ziemi łaskiej,

zmarłego 17 października 2020 roku
w Piotrkowie Trybunalskim.
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ZDANIEM bURMIStRZA

Pewna część Polaków kwestionuje wpro-
wadzone obostrzenia, wobec czego mandaty 
idą w tysiące (ich ilość). Niestety, jak zwykle 
część z nas zna się na wszystkim. Jeżeli jed-
nak specjaliści, często wybitni, przekonują 
do noszenia maseczek to rozsądek, skrom-
ność, ale także przyzwoitość, a nade wszyst-
ko poczucie odpowiedzialności za siebie 
i innych nakazują stosowanie się do zaleceń 
lekarzy.

PoDZIĘKoWANIe
27 września br. w parafii pw. św. Fausty-

ny Kowalskiej w Łasku świętował jubileusz 
40-lecia kapłaństwa ks. prałat Ireneusz Kule-
sza. Łaskowianin, który niewątpliwie swoją 
ciężką pracą wpisał się na trwałe w historię 
archidiecezji łódzkiej. Po święceniach ka-
płańskich pracował w kilku parafiach jako 
wikariusz. 2 kwietnia 1990 biskup łódzki 
powołuje diecezjalną Caritas i mianuje jej 
pierwszym dyrektorem ks. Kuleszę. Dzięki 
zabiegom ks. dyrektora tysiące potrzebują-
cych różnorakiego wsparcia otrzymuje po-
moc. Tysiące dzieci korzysta z wypoczynku 
– głównie letniego.

Powstają ośrodki Caritas. Kierowana jest 
pomoc dla rodzin z Litwy, Białorusi Ukrainy 
oraz dla ofiar Czarnobyla. W 1995 r. orga-
nizuje Zespół Domowej Opieki Hospicyj-
nej, przynosząc ulgę w cierpieniu i opiekę 
osobom terminalnie chorym. To w najwięk-
szym skrócie pokazane efekty pracy ks. Dy-
rektora i jego zespołu. Pamiętajmy, że jest 
to trudny czas przemian, czas ogromnego 
bezrobocia i rosnącego ubóstwa, gdy dzieci 
żebrały na głównej łódzkiej ulicy. W 2001 r. 
zostaje proboszczem parafii archikatedral-
nej. Daje się poznać jako wielki opiekun za-
bytków. Władze państwowe, a także samo-
rządowe Łodzi dostrzegają zasługi księdza 
i nagradzają wieloma medalami i wyróżnie-
niami, w tym nadaną przez ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego odznaką „Za 
Opiekę nad Zabytkami”. W 2005 r. Ojciec 
Św. Jan Paweł II nadaje księdzu godność 
prałata. Od 2012 roku przewodniczy komi-
sji do spraw budowlanych i konserwator-
skich archidiecezji łódzkiej, a ponadto pełni 
kilka innych ważnych funkcji w strukturach 
kościoła łódzkiego.

Koronawirus atakuje. latem wydawało się, że pandemia za nami, że trudny 
czas wiosenny się nie powtórzy. Niestety, kilka dni temu ilość wykrytych 
zachorowań w ciągu doby przekroczyła 8 tys. I ilość ta szybko rośnie. 

Ks. prałat Ireneusz Kulesza był głów-
nym pomysłodawcą projektu Łask – Łódź 
– Piotrków Trybunalski – ku demokracji, 
humanizmowi, wielokulturowości – stwo-
rzenie trzech centrów idei. W ramach tego 
projektu dzięki wsparciu unijnemu oraz 
archidiecezjalnemu (swój udział miała 
także gm. Łask) nasza wspaniała kolegia-
ta przeszła kapitalny remont wart ponad 
11 mln zł.

Drogi Księże Prałacie, za Twoją troskę 
o rodzinne miasto, za umieszczenie Łasku 
obok Łodzi i Piotrkowa, za osobisty wysiłek 
w realizacji wymienionego projektu dzięku-
jemy i niech Pan Bóg błogosławi w posłudze 
kapłańskiej na dalsze lata.

PoWRÓT Do TeMATU
A oto zapowiedziany miesiąc temu wy-

kaz moich wystąpień do różnych organów 
i podmiotów w sprawie funkcjonowania firm 
gromadzących i przetwarzających odpady 
komunalne.

Wykaz wystąpień Burmistrza Łasku 
w sprawie interwencji dotyczących dzia-
łalności firm przetwarzających odpady 
w Woli Łaskiej oraz Gorczynie:

1. Interwencje podejmowane w związku 
z działalnością firm przetwarzających odpa-
dy w Gorczynie:
  a) w 2015 r.
    - sprawa OŚR.1511.7.2015 - wniosek 

o interwencję oraz odpowiedź z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego

  b) w 2017 r.
    - sprawa OŚR.1511.4.2017 - wnioski 

o interwencję oraz odpowiedź z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Łodzi 
Delegatura w Sieradzu i pism starosty 
łaskiego

    - OŚR.6236.1.2017 - decyzja kończąca 
postępowanie w sprawie usunięcia od-
padów

  c) w 2018 r.
    - sprawa OŚR.1511.1.2018 - wniosek 

o interwencję oraz odpowiedź Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Łodzi Delegatura w Siera-
dzu

  d) w 2019 r.
    - sprawa OOG.1510.3.2019 - wniosek 

o interwencję oraz odpowiedź Starosty 
Łaskiego i 2 odpowiedzi z Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Łodzi Delegatura w Sieradzu

  e) w 2020 r.
    - sprawa OŚR.1511.12.2020 - wniosek 

o interwencję do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Ło-
dzi Delegatura w Sieradzu. 

2. Interwencje podejmowane w związku 
z działalnością firm przetwarzających odpa-
dy w Woli Łaskiej:
  a) w 2013 r.
    - sprawa OŚR.1511.3.2013 - wniosek 

o interwencję oraz 2 odpowiedzi z Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Łodzi Delegatura w Sie-
radzu

    - informacja ze spotkania w dniu 
17.10.2013 r. służb publicznych po 
pożarze na terenie zakładu w Woli Ła-
skiej, zorganizowanego przez burmi-
strza Łasku

    - sprawa OŚR.033.21.2013 - 3 wnioski 
o interwencję oraz 4 odpowiedzi Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łasku

  b) w 2019 r.
    - sprawa OŚR.1511.3.2019 - wniosek 

o interwencję z notatką służbową oraz 
5 odpowiedzi z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Ło-
dzi Delegatura w Sieradzu

    - sprawa OŚR.033.14.2019 - wniosek 
o interwencję oraz odpowiedź Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łasku

  c) w 2020 r.
    - sprawa OŚR.1511.12.2020 - wniosek 

o interwencję do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Ło-
dzi Delegatura w Sieradzu, zaproszenia 
na spotkanie w dniu 30 lipca 2020 r.

17 października 2020 r.   
  Gabriel Szkudlarek



NOWA StRAżNICA OSP 
POWStAJE W OkUPIE MAłYM
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Rozpoczęcie budowy 
było możliwe dzięki duże-
mu zaangażowaniu prezesa 
Zbigniewa Sowały, członków 
OSP oraz lokalnej społeczno-
ści.

Tutejsza OSP ma dłu-
gą i bogatą tradycję sięga-
jącą roku 1922. Wówczas, 
w trudnych latach między-
wojennych zbudowano sie-
dzibę dla strażaków, i tak jak 
obecnie ofiarność mieszkań-
ców odegrała olbrzymią rolę. 
Chociaż budynek jest wyko-
rzystywany do dziś, to lata 
swojej świetności ma już za 
sobą. Jednostka pod wzglę-
dem technologicznym z roku 
na rok się rozwija, a obecna 
strażnica ogranicza możliwo-
ści dzielnych druhów goto-
wych wyruszyć na każde wezwanie. 

W pierwszej kolejności rozważany był re-
mont starego obiektu, ale dostosowując go do 
współczesnych potrzeb i wymogów, nakłady 
przewyższyłyby koszt budowy nowego obiek-
tu, zatem z powodów ekonomicznych ten po-
mysł został odrzucony. 

Druhowie ochotnicy, wspólnie z nowym 
prezesem, będącym jednocześnie radnym 
miejskim, zaangażowali się w pozyskiwanie 
środków na realizację ambitnych planów. Do 
swojej szczytnej inicjatywy przekonali wie-
le osób, w tym burmistrza Łasku i radnych 
miejskich. Obojętni nie pozostali mieszkań-
cy Okupa. Widząc, jak wiele serca i pracy 
wkładane jest w pomysł nabierający realnych 
kształtów nie tylko w myślach ludzi, podob-
nie jak prawie 100 lat temu, zaczęli aktywnie 
wspierać starania strażaków. Pomoc przy-
brała różne formy: wsparcie finansowe, de-
klarowanie chęci pomocy podczas budowy. 
Gorące słowa wsparcia również motywowały 
inicjatorów do dalszej walki o realizację wy-
znaczonego celu.

Wszystkie podjęte starania przyniosły wy-
mierne korzyści w postaci budżetu własnego 
z robocizną przekraczającego 100 tys. zł, wspar-
cia gminnego w wysokości 20 tys. zł na przygo-
towanie dokumentacji i 290 tys. zł na pierwszy 
etap budowy. Dzięki zapewnieniu finansowania 
zaraz po zakończeniu prac projektowych budowa 
ruszyła pełną parą i z dnia na dzień widać postę-
py. Zgodnie z planem do końca br. inwestycja ma 
zakończyć się na etapie stanu surowego otwarte-
go. Projekt nowej strażnicy wykonała firma Nobo 
Architekci Chinalski Bielawski Sp. j., a prace bu-
dowlane wykonuje F.H.U. „Bud-Gips” Zbigniew 
Borek. 

W okupie, na gminnej działce położonej przy głównej drodze, od pewnego czasu 
można zaobserwować szybko pnące się w górę mury. Jeśli ktoś zastanawiał się, co tam 
powstaje, to informujemy, że będzie to nowa siedziba strażaków ochotników. 

Zgodnie z informacjami udzielonymi 
przez prezesa Z. Sowałę, strażacy nie spo-
czywają na laurach i prowadzą intensywne 
działania zmierzające do pozyskania kolej-
nych środków na realizację dalszych etapów 
inwestycji. Wystąpili z wnioskami o wspar-
cie do Komendy Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej i do Zarządu Głównego Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Skierowali również 
oficjalną prośbę do burmistrza Łasku Ga-
briela Szkudlarka o zapewnienie w przyszło-
rocznym budżecie środków na zakup stolarki 
okiennej i drzwiowej. Na ocieplenie i ogrze-
wanie budynku planowane jest pozyskanie 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 

- Chcemy, aby budynek był nowoczesny, 
spełniał wymagania XXI w., służył strażakom, 
którzy będą mogli wykonywać swoje zadania 
w odpowiednim komforcie. Mamy nadzieję,  
że pozwoli na lepsze przygotowanie się dru-
hów do wezwań, na które zawsze szybko re-
agują, by nieść pomoc ludziom. Warto zauwa-
żyć, że w projekcie zostały uwzględnione rów-
nież potrzeby społeczności Okupa, obiekt ma 
służyć mieszkańcom jako miejsce zebrań, spo-
tkań i imprez okolicznościowych – powiedział 
prezes Zbigniew Sowała.

Biorąc pod uwagę, ile pracy zostało już 
włożone w ten projekt, pozostaje mieć tylko 
nadzieję, że zarówno gospodarze gminy, jak 
i pozostałe instytucje nadal będą wspierały tę 
szczytną inicjatywę, a strażacy doczekają się 
siedziby z prawdziwego zdarzenia.

Darowizna na cele statutowe oSP (bu-
dowa nowej strażnicy) Bank Spółdzielczy  
w Poddębicach o/Łask, numer rachunku 
14926300000500216320050101.

SeSJe RAD - zaplanowaną na 28 bm. se-
sję Rady Miejskiej w Łasku poświęcono m.in. 
zmianom w budżecie, wodzie i odpadom ko-
munalnym, sieci szkół i granicom obwodów, 
granicom aglomeracji, zmianom studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, a także sprawozdaniu 
komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontro-
li gospodarowania środkami z budżetu gminy 
Łask w ŁDK w 2019 r. 

16 bm. radni Rady Powiatu zajmowali się 
m.in. zmianami w tegorocznym budżecie, pod-
jęli też uchwałę w sprawie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

NAGRoDĄ im.  Jarosława Iwaszkiewi-
cza uhonorowano poetę, krytyka literackiego, 
publicystę i wydawcę Andrzeja Dębkowskie-
go z Zelowa, przyjaciela Łasku. Otrzymał ją 
w Stawisku z rąk prezesa Związku Literatów 
Polskich Marka Wawrzkiewicza. Gratulujemy!

PRZYSIĘGĘ wojskową w 32. Bazie Lot-
nictwa Taktycznego elewów służby przygo-
towawczej połączono ze Świętem Żołnierza 
Rezerwy, obchodzonego w tym roku po raz 
pierwszy.

FRANCISZeK WAleNToWSKI – wiel-
ki przyjaciel grodu nad Grabią i człowiek zasłu-
żony dla polskiej oświaty, wychowawca wielu 
pokoleń młodzieży, zmarł 12 października br. w 
wieku 91 lat. Pochowany został na cmentarzu w 
Mościcach. W 2012 roku na łamach „Panora-
my” publikował cykl swoich wspomnień. 

STolICe krajów nadbałtyckich w foto-
grafii – taką wystawę można oglądać w Galerii 
pod Korabiem w Bibliotece Publicznej w Ła-
sku, będzie czynna do połowy grudnia br.

SPIS Powszechny Rolny trwa już od  
1 września br. Niestety, pandemia z pewnością 
nie ułatwia bezpośrednich kontaktów rachmi-
strzów z rolnikami, ale istnieją inne możliwo-
ści zebrania szczegółowej informacji o stanie 
naszego rolnictwa. Nikt nie może odmówić 
udzielenia takiej informacji. 

WIATY PRZYSTANKoWe - kolejne 
pojawiły się w gminie Łask. Dwie z nich sta-
nęły na trasie Łask - Kolumna (drugi most od 
Łasku), a trzecia przy ul. Narutowicza. Pasaże-
rowie mają powody do zadowolenia. Przypo-
mnijmy, że w maju br. łaski samorząd zamon-
tował 26 nowych wiat przystankowych.

WANDAlI u nas nie brakuje – ostatnio 
pseudokibice nie oszczędzili  nawet nowych 
wiat autobusowych zainstalowanych w ramach 
unijnego projektu. Kto zapłaci za ich naprawę? 
My wszyscy…

AURA w październiku nie rozpieszczała 
nas - po kilku ładnych dniach zrobiło się chłod-
no i ponuro z temperaturami najwyżej 9 st. C, 
przez kilka dni padał deszcz. Na szczęście nie 
było u nas ani silnych wiatrów, ani podtopień. 
Jedynym plusem takiej aury był przybór wody 
w glebie, bo susze i stepowienie Polski w ostat-
nich latach to nie bajeczki dla grzecznych dzie-
ci... Po krótkotrwałym wysypie grzybów, bo-
rowiki i maślaki nagle zniknęły. Czy pojawią 
się jeszcze wraz z obiecywaną polską jesienią?
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Spiszmy się jak na rolników przystało!

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rol-
nym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospo-
darstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wo-
jewództwie łódzkim. Do uczestnictwa w ba-
daniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy 
gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, 
jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową 
formą zbierania danych jest samospis interne-
towy – przeprowadzany za pośrednictwem inte-
raktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. 

Dane zbierane w ramach Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:
- cech identyfikacyjno-adresowych użytkow-
nika i jego gospodarstwa rolnego 
- sprzedaży i zużycia wytworzonych produk-
tów rolnych
- struktury dochodów
- aktywności ekonomicznej
- sposobu użytkowania gruntów 
- powierzchni zasiewów, nawożenia 
- zastosowania środków ochrony roślin 
- pogłowia zwierząt gospodarskich 
- chowu i hodowli ryb
- budynków gospodarskich 
- maszyn i urządzeń rolniczych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy 
nie dokonali samospisu, nie mogą odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi w formie 
wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Udział w spisach powszechnych jest obo-
wiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odma-
wia wykonania obowiązku statystycznego albo 
udzielenia informacji w spisie powszechnym 
lub innym badaniu statystycznym, podlega 
grzywnie.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Stosowane przez statystykę publiczną na-
rzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeń-
stwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, 
zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych 
informacji. Wszystkie dostarczone przez re-
spondentów dane, objęte są tajemnicą staty-
styczną, co oznacza, że będą należycie i sta-
rannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu 
ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące pra-
ce spisowe są zobowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie gro-
żą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności 
do lat 5. Dane wynikowe są agregowane, tak by 
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych 
osób, ani gospodarstw rolnych.

Więcej informacji na temat spisu można 
uzyskać na stronie internetowej: 

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września 
i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infoli-
nię GUS: 22 279 99 99.

Gminny Komisarz Spisowy informuje,  
że w gminie Łask pracuje 4 rachmistrzów, któ-
rzy kontaktują się z Państwem z numeru telefo-
nu: 22 666 66 62.

Zweryfikować dane rachmistrza można po-
przez:

1. Gminne Biuro Spisowe w Łasku:
- w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30 
pod nr telefonów 43 676 83 44, 43 676 83 45, 
43 676 83 48, 43 676 83 49.
- po godzinach pracy Urzędu, tj. 15.30-20.00 
pod nr telefonu 43 676 83 48.

2. infolinię 22 279 99 99, która jest czynna 
przez 7 dni w tygodniu.

– zakup kontrolowany” składała się z dwóch etapów. Pierwszy polegał 
na dokonaniu we wskazanych punktach zakupu alkoholu przez „Tajem-
niczego klienta”, czyli osobę pełnoletnią, której wygląd i zachowanie 
wzbudzały pewne wątpliwości co do wieku. Przedmiotem próby zakupu 
było piwo, z uwagi na fakt, iż w opinii społecznej jest to środek stosun-
kowo niegroźny, często postrzegany jako zwykły napój. 

W drugim etapie nastąpiło szkolenie podsumowujące. Jego głów-
nym celem było uświadomienie konsekwencji wynikającej z nielegalnej 
sprzedaży alkoholu. Każdy punkt sprzedaży został podsumowany ko-
mentarzem trenera o charakterze zgodnym z wynikiem zakupu (wzmac-
niający pożądane postawy, lub negujący fakt złamania prawa, jakim jest 
sprzedaż alkoholu osobom nieletnim). Ponadto przypomniano zasady 
sprzedaży alkoholu, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców czy sprze-
dawców. Przy okazji realizacji szkolenia trener przeprowadził audyt 
punktów sprzedaży, który polegał na ocenie obecności stosownych in-
formacji w punkcie wskazujących na szkodliwość spożywania alkoholu, 
informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, sprzedaży 
pod zastaw i na kredyt, czy spożycia alkoholu w obrębie sklepu. 

„tAJEMNICZY kLIENt” Zwrócono również uwagę na zatrudnianie osób niepełnoletnich do 
podawania i sprzedaży napojów alkoholowych (oszacowanie wieku pra-
cowników).

Wynik powyższej akcji ukazał, że w 18 punktach spożywczych i ga-
stronomicznych „tajemniczy klient” nie miał większych kłopotów z do-
konaniem zakupu. W pozostałych 22 przypadkach sprzedawcy wykazali 
należytą czujność i przy sprzedaży napojów alkoholowych młodo wyglą-
dającą osobę prosili o okazanie dokumentu potwierdzającego jej rzeczywi-
sty wiek, a tym samym pełnoletniość. W trzech punktach z wytypowanych 
brakowało tabliczek informacyjnych związanych ze szkodliwością alko-
holu oraz o zakazie sprzedaży osobom nieletnim. Teren w obrębie sklepów 
był czysty. Nie zaobserwowano niepokojących sygnałów świadczących 
o spożywaniu alkoholu w pobliżu punktu sprzedaży (kapsli, pustych bu-
telek czy puszek po piwie). Sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe 
oraz certyfikaty poświadczające swój udział w szkoleniu.

Szczegółowe wyniki prowadzonych działań zostaną przekazane 
Komendzie Powiatowej Policji w Łasku z prośbą o wzmożenie działań 
prewencyjnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 
Łask. 

 Jolanta Nowak–Popławska
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
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Niedzielna uroczystość w Uniejowie zgro-
madziła rolników z całego województwa łódz-
kiego. Święto rozpoczęło się od mszy św. 
u stóp uniejowskiego zamku arcybiskupów 
gnieźnieńskich, której przewodniczył ordyna-
riusz diecezji włocławskiej ks. biskup Wiesław 
Alojzy Mering. Po mszy św. uroczysty koro-
wód przeszedł na teren przy Termach, gdzie 
rozpoczęły się uroczystości obrzędowe. 

Delegacja powiatu łaskiego wraz z sta-
rostą łaskim Piotrem Wołoszem, etatowym 
członkiem Zarządu Robertem Szczepaniakiem 
i przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich 
z powiatu łaskiego wzięła udział w uroczysto-

WOJEWóDZkIE ŚWIĘtO PLONóW
Dożynki Województwa Łódzkiego 2020 w tym roku odbyły się 20 września w Uniejowie. Głównym 
organizatorem święta plonów było województwo łódzkie wraz z Łódzkim Domem Kultury, 
przy współudziale diecezji włocławskiej, powiatu poddębickiego, miasta i gminy Uniejów. 
Gospodarzem dożynek był Grzegorz Schreiber - marszałek województwa łódzkiego. 

W hali sportowej Międzyszkolnego ośrodka Sportowego odbył się ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Seniorek o Puchar Starosty Łaskiego. Po niemal pięciu godzinach zmagań na łaskim parkiecie puchar 
powędrował do siatkarek libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki. 

Na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki ESPES Sparty Warszawa, natomiast na najniższym stopniu podium stanęły podopieczne Bogdana 
Lipowskiego - Łaskovia Łask.

Walczyły o puchar starosty

łASkOWIANkI NA PODIUM

- Jesteśmy zaskoczeni, że nasze serce tak szybko się zapełnia,  
akcja trwa niespełna miesiąc, a już trzy razy opróżnialiśmy pojemnik,  
aby zwolnić miejsce na kolejne nakrętki. Świadczy to o tym, że miesz-
kańcy chętnie uczestniczą w tego typu zbiórkach i chcą pomagać potrze-
bującym – mówi starosta Łaski Piotr Wołosz. 

Starostwo Powiatowe w Łasku przyłączyło się do akcji „Odkręcamy, 
pomagamy”, a zebrane środki pomogą w leczeniu małej Mai, która uro-
dziła się z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Rafał Szymczyk

SERCE PRZED StAROStWEM – POtRZEbUJĄCYM
Metalowa konstrukcja w kształcie serca stanęła przed 
Starostwem Powiatowym w Łasku. Mieszkańcy naszego powiatu 
mogą wrzucać do pojemnika nakrętki, a środki pozyskane z ich 
sprzedaży będą wspomagały leczenie chorych dzieci i ich rodzin.

ściach dożynkowych. Na święcie plonów pa-
nie z KGW z powiatu łaskiego zaprezentowały 
swoje popisowe wyroby kulinarne w konkur-
sie na najlepszą wytrawną potrawę lokalną. 
Panie z KGW „Sięganowianki” z Sięganowa 
przygotowały zupę „Meksykańska baba z dzia-
dem”, a panie z KGW Teodory przygotowały 

„Kurczak a’la kaczka”, potrawa ta zajęła dru-
gie miejsce w tym konkursie. KGW „Sięgano-
wianki” wzięły również udział w konkursie pn. 
„Słodkie smaki Łódzkiego” prezentując „Ser-
nik lawendowy”. Panie z KGW Wola Bałucka 

zaprezentowały wieniec dożynkowy, w kon-
kursie na ,,Najładniejszy Wieniec Dożynko-
wy”. Swoje wyroby prezentowały również Pa-
nie z KGW Leśnica.

Około godz. 16.30 rozpoczęły się występy 
muzyczne. Gwiazdami estrady wojewódzkich 
obchodów byli: Maciej Smoliński, zwycięż-
czynie programu The Voice Senior – Siostry 
Szydłowskie oraz triumfator ostatniej edycji 
The Voice Junior Marcin Maciejczak.

Po godzinie 18.30 wystąpił zespół Pectus, 
a o godz. 20.15 gwiazda wieczoru - Maryla  
Rodowicz.
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Od początku roku mimo trudności, jakie stawia przed nami pande-
mia, sukcesywnie Zarząd Powiatu Łaskiego, dbając o bezpieczeństwo 
użytkowników dróg, realizuje remonty nawierzchni w postaci nakładek 
oraz równania poboczy, koszenia trawy, wycinania i czyszczenia przy-
drożnych rowów. Za nami już kolejny, trzeci etap wykonywania nakła-
dek, które realizuje Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny. 

Łącznie w tym etapie zrealizowane zostało ponad 9270 m dróg 
w gminach powiatu łaskiego. W gminie Łask wyremontowano następu-
jące odcinki dróg: Wronowice - 2500 m, Wrzeszczewice - 475 m, Re-

F a t a l n y  s t a n  n i e k t ó r y c h  d r ó g  p o w i a t o w y c h  b y ł  u t r a p i e n i e m  w i e l u  m i e s z k a ń c ó w.  
N a  k i l k u  o d c i n k a c h  k i e r o w c y  m u s i e l i  z w a l n i a ć  n i e m a l  d o  z e r a . 

miszew - 200 m, Bałucz - Wola Bałucka - 700 m, Kopyść - 270 m oraz 
rondo na placu Gwiaździstym. Natomiast w gminie Sędziejowice wyre-
montowano nawierzchnie dróg: Grabia-Kolonia Sędziejowice - 1000 m, 
Rososza - 650 m, Kozuby - 185 m. Z kolei w gminie Widawa wyremonto-
wano następujące nawierzchnie: Patoki - 500 m, Chociw - Goryń - 955 m, 
Zawady - 780 m. W gminie Buczek remontu doczekały się następujące 
odcinki: Czestków - Pruszków - 400 m, Brodnia - Gucin - 660 m. Re-
montu doczekał się również chodnik w Zawadach i chodnik przy ulicy 
1 Maja w Łasku.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie ścian, ocieplenie cokołu
- ocieplenie połaci dachowej
- remont wentylacji mechanicznej wraz z mon-

MODERNIZACJA ZSP NR 1
Powiat łaski informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa 
instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 1 w Łasku –  etap I”.

tażem nowych urządzeń (m.in. nagrzewnicy, 
czerpni, wyrzutni)
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 
budynku
- instalacja odgromowa i oświetlenie elewacji.

Powiat łaski informuje, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. 
„Nasze Ekologiczne Pracownie” otrzymał dofinansowanie na utworzenie 
ekologicznych pracowni w następujących szkołach:
- Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie

EkOPRACOWNIE W SZkOłACH POWIAtOWYCH
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
- Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowi-
cach.

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 197.706,00 zł.

Niebawem rozpocznie się inwestycja pn. „Leśny 
Skwer w Kolumnie”. Prace przy upiększaniu Kolum-
ny zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym m.in. 
zostanie wybudowany chodnik, wykonana nawierzchnia 
utwardzona oraz przygotowany zostanie teren pod nasa-
dzenia, a następnie zamontowane zostaną ławki oraz ka-
mera 360 st. W etapie drugim zostaną posadzone drzewa 
i krzewy oraz powstanie  trawnik.

Wykonawcą zadania będzie firma Władysław Pisarek 
PPUH „TRANS BRUK”, a koszt inwestycji wyceniono 
na 227 754,00 zł.

W kOLUMNIE POWStANIE „LEŚNY SkWER”
- Pomysł na zagospodarowanie placu przy dworcu PKP w Kolumnie chodził za mną niemalże od początku kadencji, ale przez ten cały okres 
wciąż brakowało środków lub były w powiecie i gminach  ważniejsze do wykonania inwestycje. Dziś już mogę Państwa poinformować, 
że udało się pozyskać środki na remont wspomnianego placu. Powiat łaski otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w kwocie prawie 210.000,00 zł – poinformował starosta łaski Piotr Wołosz.

łASkOWIANkI 
NA PODIUM

Nagrody oraz trofea dla uczestniczek tur-
nieju wręczyła wicestarosta łaski Teresa Weso-
łowska.

Łaskie siatkarki w turnieju zagrały w skła-
dzie: Natalia Ślażyńska, Maja Malczewska, 
Dominika Skoneczna, Adrianna Domańska, 
Wiktoria Kubryn, Karolina Rejmończyk, Daria 
Kaczmarek, Kamila Rozwalak, Karolina Kul-
czyńska oraz Vasilisa Klezovich.

Szacowana wartość ww. zadania wynosi:  
1 205 982,51 zł.

Wartości dofinansowania z WFOŚiGW: 
303 730,00 zł  (w tym dotacja: 212 611,00 zł 
pożyczka: 91 119,00 zł).                              MJ
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Zadanie to dofinansowywane jest 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 Województwa Łódzkie-

go w wysokości 85%. Z tego programu skorzystać mogą mieszkańcy, 
którzy złożyli deklarację w 2016 roku i zakwalifikowali się do udziału 
w programie, ale z uwagi na ograniczoną liczbę instalacji nie otrzymali 
jej. W tym rozdaniu 3 instalacje przewidziane są również dla budynków 
użyteczności publicznej. Przypominamy, że to są już kolejne instalacje, 
gdyż w latach poprzednich zamontowanych zostało 80 i zarówno za te 
wcześniejsze, jak i obecnie instalowane mieszkaniec ponosi koszt tylko 
2 tys. zł netto.

Widząc duże zainteresowanie tymi urządzeniami, gmina przygoto-
wała projekt na kolejne 200 szt. ogniw. Niestety, pandemia COVID-19 
pokrzyżowało plany, gdyż Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru 
wniosków na ten program, przeznaczając środki na zabezpieczenie przed 
wirusem. Buczek ma nadzieję, że wraz z poprawą stanu epidemiologicz-
nego program zostanie wznowiony.

Buczek od lat stara się być gminą proekologiczną i oprócz tych 187 
ogniw fotowoltaicznych zainstalowano 101 lamp hybrydowych z pane-

kOLEJNA FOtOWOLtAIkA W gMINIE
Gmina Buczek w ramach działań proekologicznych podpisała 8 października br. umowę z firmą eko-
Solar Sp. z o.o. z Namysłowa na wykonanie 107 mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie 
mieszkańców gminy Buczek. Wartość umowy opiewa na kwotę 1,2 mln zł. 

W Buczku może stanąć maszt z biało-czerwoną flagą. Jego zakup de-
klaruje rząd, ale realizacja pomysłu zależy od mieszkańców gminy Bu-
czek. To oni zdecydują, czy skorzystać z propozycji udziału w projek-
cie „Pod biało-czerwoną”. By tak się stało, propozycję musi poprzeć co 
najmniej 100 mieszkańców, którzy oddadzą swój głos online. Miesz-
kańcy, którzy chcą poprzeć ten pomysł, mogą głosować do 11 listopa-

MIESZkAńCY, ODDAJCIE SWóJ głOS!
da. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w tej akcji i przyzna-
niu pieniędzy na postawienie masztu, komisja projektowa ma podjąć 
do 29 listopada.  

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Buczek do włączenia się 
w projekt i oddawania głosów!

Głosy można oddawać na stronie: www.gov.pl/web/bialoczerwona

Tekst tegorocznego dyktanda przygotowa-
ła polonistka z Buczku – Danuta Klemczak. 
Treść dyktanda przysporzyła piszącym nie-
mało problemów, nawet zwycięzcy popełni-
li błędy. Nagrody, które wręczył wójt gminy 
Buczek, powędrowały do: za zajęcie I miejsca 
– Joanny Hawełek (województwo śląskie), za 
II miejsca – Katarzyny Malinowskiej z Bucz-
ku oraz za zajęcie III miejsca – Marianny Ra-
dwańskiej z Łasku. Dla wszystkich zaintereso-
wanych zamieszczamy niżej tekst tegoroczne-
go dyktanda.

bUCZkOWSkIE DYktANDO
W nietypowym terminie odbyło się dyktando dla dorosłych, organizowane przez Bibliotekę Gminną,  
ale stawili się wszyscy miłośnicy tego wydarzenia oraz kilku nowych uczestników. Wśród piszących 
znalazły się osoby z  gminy Buczek, mieszkańcy Łasku oraz spoza województwa.

W hierarchii zdarzeń rad nierad półszep-
tem odtwarzał tamten czas. Co nieco przecież 
musiał  strzec  w  pamięci.  Koncentrował  się, 
choć umysł reagował z opóźnieniem, przytrzy-
mywał się, toż miał pod sobą od lat inwalidzką 
dwukółkę.

- Niechżeż pan da się namówić! – chrapli-
wym półgłosem żebrał absolwent krakowskiej 
Alma Mater,  a  jako  autochtoniczny mokoto-
wianin  walczył  o  wyróżnienie  Dziennikarza 
Roku.

Ach,  chciałby  poddać  się  tej  narracji 
i zmiażdżyć rozmówcę, ale nie da się tak szast-
-prast. Obdarzywszy spojrzeniem żółtodzioba, 
uspokoił  różowo-beżowo-zsiniałe,  trzęsące 
dłonie. Głęboki haust powietrza odrzucił nie-
widoczną półobejmę z głowy i stary rozpoczął 
melodeklamację.

- Pokonałem ponaddwudziestopięciome-
trową  studnię. Nade mną  łkała  rozżarzona 
Warszawa  i  naprzeciwko  hitlerowscy  cie-
miężcy. Współmałżonka  rozharatana  kara-
binem maszynowym leżała gdzieś na obrze-
żach  placu  Trzech  Krzyży. W  kwestii  prze-
trwania  takiegoż piekła,  ja  -judajski, wpół-

lami i wiatrakami, a także 280 pomp ciepła i 60 solarów - gdzie miesz-
kańcy ponosili koszt 500 zł, a resztę dofinansowała gmina.

Ponadto w dalszym ciągu gmina dofinansowuje budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków - dopłata wynosi 4 – 7 tysięcy złotych. 
W ciągu ostatnich kilku lat zainstalowano i dofinansowano już około 400 
takich oczyszczalni. Dodajmy, gmina jest w około 70% skanalizowana.

żywy  syn, w  swej  ortodoksji Żyd,  nie mogę 
mówić.

- Poproszę o szczegóły…
- Aż nadto pamiętam jej blond włosy, cu-

downy  chichot,  skrzenie  się  źrenic.  Nomen 
omen Róża. Do południaśmy chodzili po par-
ku, marząc o przejażdżce cadillakiem.

Uff…  wypił  niskokaloryczne  minilatte, 
przymknął  powieki;  wskazówka  drgała  wte 
i wewte.

Ileż odtamtąd się wydarzyło w życia ody-
sei…
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Mieszkańcy Grzeszyna już od sierpnia rozpoczęli przygotowania do 
tego dnia. Sołectwo zostało beneficjentem grantu z budżetu wojewódz-
twa łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego już w czerwcu przy-
jął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa na rok 2020 
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Łódzkiego  
w formie dotacji celowej. Pomoc przeznaczona była na dofinansowanie 
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach wiejskich. 

PIkNIk RODZINNY – MIĘDZYPOkOLENIOWE 
WAkACJE W SOłECtWIE gRZESZYN
W pierwszą niedzielę października w oSP w Grzeszynie odbył się piknik rodzinny dla sołectwa Grzeszyn 
oraz dla pobliskich miejscowości gminy Buczek. Impreza integracyjna była podsumowaniem projektu  
pn.: „Piknik rodzinny – międzypokoleniowe wakacje w sołectwie Grzeszyn”. 

Grant w wysokości 10.000 zł przyznano gminie Buczek dla projek-
tu sołectwa Grzeszyn. Za wspomnianą kwotę dotacji oraz wkład wła-
sny gminy zaplanowano i wykonano m.in.: altanę przy sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grzeszynie, zakupiono grilla, naczynia kuchenne oraz 
solidne drewniane stoły z ławkami. Całość inwestycji opiewa na kwotę 
12.550 zł, ale wiele prac, jak choćby pomalowanie i montaż altany, wy-
konano we własnym zakresie. Dzięki pani sołtys, radzie sołeckiej oraz 
mieszkańcom został również uporządkowany plac wokół OSP, posa-
dzono nowe drzewka, przygotowano miejsce na ognisko, zamontowano 
nowa bramę.

4 października br. podczas pikniku nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych - wójta Bronisława Węglewskiego, przewodni-
czącego Rady Gminy Andrzeja Zielińskiego wraz ze swoimi rodzinami. 
Piknik rodzinny miał na celu spotkanie się młodszego pokolenia wraz 
ze starszym pokoleniem. Nawet kapryśna tego dnia pogoda nie popsuła 
wspaniałej zabawy. Tego dnia każdy znalazł coś dla siebie. Na najmłod-
szych czekały gry, zabawy, dmuchany plac zabaw, animatorka zabaw KI-
RI-MIRI. Nie zabrakło słodyczy, owoców czy tez słodkich wypieków 
przygotowanych przez mieszkańców. Starsi bawili się przy grillu, ale w 

29 sierpnia br. w OSP Malenia podpisano stosowne dokumenty i przekazano samochód gaśniczy GCBA 5/24 
DAF. Od tej chwili poczciwy DAFik będzie służył druhom OSP Zamłynie w powiecie zduńskowolskim.

Sympatycznym druhom z Zamłynia strażacy z Maleni życzą bezawaryjnego sprzętu i jak najmniej wyjazdów.

bĘDZIE SłUżYł DALEJ

godzinach popołudniowych nie zabrakło tez muzyki i tańca. Miło było 
patrzeć jak wszyscy potrafią ze sobą rozmawiać i bawić się. 

 Piknik był jest dowodem na to, że warto wydać w sumie niewiel-
kie pieniądze na coś, co przynosi radość społeczności lokalnej i integru-

je ją zarówno wokół realizacji zadania, jak i poprzez wspólną zabawę. 
Najczęściej sprawcą i pomysłodawcą jest jedna osoba, która inspiruje  
i zachęca do działań innych, taką osobą była w tym wypadku sołtys Syl-
wia Bordowicz. Stare przysłowie mówi, że „by zapalić innych, trzeba 
samemu płonąć”. 

Władze samorządowe gminy składają gratulacje z okazji udanego 
przedsięwzięcia integrującego społeczność lokalną oraz serdeczne po-
dziękowania pomysłodawcom i wykonawcom projektu „Piknik rodzinny 
– Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn”.
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Drużyna Tęczy jest najbardziej bramkostrzelna w lidze, dotychczas 
snajperzy zdobyli 49 goli! Kilka wyników było bardzo wysokich, jak 
w meczu ze Słowianem Dworszowice Pakoszowe i Victorią Szadek wy-
grane - po 10:2, w meczu z KS Karsznice Zduńska Wola - 8:0 wygrała 
Tęcza, natomiast z LZS Brąszewice - 6:0 dla Tęczy. Najwięcej goli zdo-
byli Jacek Majda - 14, Dawid Liśkiewicz - 6, Dominik Gromada - 6, 
Dominik Janeczek – 4. Są to zawodnicy ofensywni. 

Obrońcy również strzelają bramki: Dawid Różycki - 4, Dawid Tom-
czyk - 2, Wiktor Marciniak - 1. Bardzo dobrze spisują się też bramkarze 
- Filip Adamczyk i Borys Szylberg dotychczas dali się łącznie pokonać 
12 razy, średnio tracąc zaledwie nieco ponad 1 gola na mecz. Siłą druży-
ny jest „szeroka ławka rezerwowych”, możliwość dokonywania roszad 
przez trenera Pawła Nowaka. Trener ma do dyspozycji w każdej formacji 
po kilku zawodników, dzięki temu może zmieniać ustawienie taktyczne 

tĘCZA bRODNIA LIDEREM
Znakomicie radzą sobie zawodnicy Tęczy Brodnia w nowym sezonie rozgrywkowym 2020/2021 w klasie 
okręgowej, grupa Sieradzka. Po rozegranych 9 kolejkach zanotowali 7 zwycięstw i dwa remisy. Z liczbą  
23 punktów prowadzą w tabeli i mają 3 punkty przewagi nad drugą Prosną Wieruszów.

Od 1 września br. w przedszkolu uczy się i bawi 124 przedszkola-
ków, w pięciu oddziałach o sympatycznych nazwach: Motylki, Biedron-
ki, Słoneczka, Pszczółki i Żabki. Przedszkole czynne jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 7-17. Opłaty za godziny ponad podstawę progra-
mową i wyżywienie nie są wysokie. Pobyt dzieci w zakresie realizacji 
podstawy programowej jest bezpłatny (5 godzin dziennie, od godz. 8 do 
13). Odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 
podstawę programową wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Przedszkolaki korzystają ze smacznych i zdrowych posiłków, przy-
gotowywanych na miejscu w stołówce SP w Buczku. Stawka wyży-
wienia wynosi 5,60 zł dziennie (1,50 zł śniadanie, 2,60 zł dwudaniowy 
obiad, 1,50 zł podwieczorek). Dbając o wszechstronny rozwój małych 
mieszkańców gminy wójt Bronisław Węglewski zapewnił realizację sze-
rokiego pakietu zajęć, zarówno tych rozwijających zdolności i inwencje 
twórczą - język angielski, rytmika z elementami tańca, zajęcia plastycz-
ne z elementami origami, jak i korygujących i kompensujących deficyty 
rozwojowe - zajęcia logopedyczne z terapią pedagogiczną, gimnastyka 
korekcyjna. 

Przedszkolaki wprowadzane są w świat matematyki poprzez kon-
tynuację innowacji pedagogicznej „Kolorowa matematyka dla smyka” 
opartej na zestawie pomocy dydaktycznych Kraina Liczb, biorą udział 
w dodatkowych projektach i programach edukacyjnych, m.in. „Piękna 
nasza Polska cała”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury ”, „Emo-
cja”, „Kreatywność budzi w nas muzyka”, „Czyściochowe przedszkole”, 
„Bezpieczne Przedszkole”. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzysta-
niem nowoczesnego sprzętu multimedialnego - tablic interaktywnych za-
instalowanych w każdej sali przedszkolnej. 

W PRZEDSZkOLU JAk W DOMU
We wrześniu 2013 r. Gminne Przedszkole w Buczku po raz pierwszy otworzyło swoje drzwi  dla małych mieszkańców 
gminy. Przez kolejne lata powiększała się baza lokalowa i  dydaktyczna placówki, przybyły nowe oddziały. 

W bieżącym roku szkolnym przedszkole realizuje projekt ekologicz-
ny „Małych buczkowiaków przygody z wodą” dofinansowany z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi. Celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej planety. Będzie ona kształtowana po-
przez eksperymenty, obserwacje, warsztaty edukacyjne, konkursy, wy-
cieczki edukacyjno-przyrodnicze, m.in. do Experymentarium do Łodzi, 
Lasu Łagiewnickiego oraz Rezerwatu przyrody Niebieskie Źródła. 

Gminne Przedszkole w Buczku to miejsce przyjazne dziecku pod 
każdym względem. Troska władz gminy o najmłodszych mieszkańców, 
odpowiednio wyposażone, kolorowe i estetyczne sale, plac zabaw, wy-
kształcona i oddana dzieciom kadra nauczycielska oraz cały personel 
przedszkola dają gwarancję właściwej opieki oraz nauki i zabawy dla 
wszystkich naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że pomimo istnie-
jącej sytuacji, ten rok będzie równie udany jak poprzednie. 

M.M.

w każdym momencie meczu w zależności od potrzeb, czy trzeba wzmoc-
nić siłę ataku czy formacje obronną. 

Atutem drużyny jest również młodość. 70 procent graczy nie skoń-
czyła jeszcze 24 lat, a kilku nawet 20 lat, Zawodnicy posiadający status 
juniora wywalczyli sobie miejsce w podstawowym składzie i pokazują, 
że nie oddadzą go bez walki. Całość wsparta kilkoma doświadczonymi 
starszymi graczami idealnie się dopełnia i razem tworzy monolit wspie-
rający się i walczący razem na boisku w każdym meczu. Poza boiskiem 
również utrzymuje się przyjacielska atmosfera. 

Do zakończenia rundy jesiennej pozostało jeszcze 5 kolejek. Jeśli utrzyma 
się taka dyspozycja drużyny oraz nie będzie kontuzji i pauzy za kartki zwią-
zane z przewinieniami w grze zawodników to jest ogromna szansa utrzymać 
pierwsze miejsce w tabeli i godnie reprezentować gminę Buczek w regionie. 

Pragniemy serdecznie podziękować Bronisławowi Węglewskie-
mu - wójtowi gminy Buczek, oraz komisji sportu za udzielenie dotacji 
i wsparcie finansowe naszego klubu.

 Zarząd KS Tęcza Brodnia
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Powierzchnia parku wynosi 7,76 ha. Najcenniejszym elementem 
parku jest starodrzew, który opiera się głównie na polskich, rodzimych 
gatunkach związanych z siedliskami wilgotnymi (olsy, łęgi i grądy). Naj-
starszymi drzewami są wiązy szypułkowe pamiętające czasy, gdy w par-
ku stał dwór rodu Łaskich. Prowadziła do niego aleja wiązów. Pozostałe 
gatunki to głównie graby, lipy, dęby, modrzewie, świerki i klony. We-
dług inwentaryzacji przeprowadzonej w 1988 r. w parku rosło 25 drzew 
uznanych za pomniki przyrody. Do dnia dzisiejszego zachowało się  
5 pomników przyrody: 2 lipy drobnolistne, 2 modrzewie europejskie  
i 1 olsza czarna. Najcenniejszymi elementami układu przestrzennego 
w parku są aleje: aleja wiązów prowadząca od ul. Objazdowej, aleje gra-
bowe w północnej i wschodniej części parku oraz aleja brzozowa w czę-
ści centralnej. 

Stan drzew, w szczególności tych starszych, wykazuje różnorod-
ne objawy chorobowe, takie jak ubytki wgłębne czy zamieranie gałęzi 
związane z naturalnym procesem starzenia. W celu poprawienia stanu 
sanitarnego i estetycznego drzew wykonywane były prace pielęgnacyj-
ne w koronach drzew. W ramach zadań dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych dokonano nowych nasadzeń nie tylko drzew, ale również 
krzewów i bylin, aby zwiększyć bioróżnorodność terenu. Zamontowano 
również 41 budek lęgowych.

Park wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego też na każde prace 
(również uprzątnięcie wywróconych i złamanych drzew) prowadzone na 
jego terenie wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. 

Park położony jest poza centrum miasta, na terenie w części podmo-
kłym, narażony na różne niekorzystne warunki atmosferyczne, np. silne 
wiatry, podczas których wiele drzew ulega wywróceniu czy złamaniu. 
Taka sytuacja miała miejsce po wichurze w sierpniu tego roku. Złamaniu 
i wywróceniu uległo 9  drzew, na które natychmiast złożono wniosek do 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi o wydanie zezwolenia 
na ich usunięcie. Wcześniej dokonano także przeglądu drzewostanu par-
kowego i wytypowano do usunięcia drzewa obumarłe i zagrażające, na 
które również został złożony wniosek. We wrześniu odbyły się oględziny 

Z tROSkĄ O PARk MIEJSkI
Park Miejski w Łasku jest parkiem podworskim z połowy XVIII wieku. Został wpisany do rejestru zabytków  
pod numerem 386/A/90 na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 25.06.1990 r. 

z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Łodzi i obecnie czekamy na zezwolenie na usunięcie drzew. Po uzy-
skaniu ww. zezwolenia drzewa zostaną usunięte i teren uporządkowany.

W 2011 r. wykonane zostały alejki w parku oraz powstała ścieżka edu-
kacyjna, której fragmenty, zgodnie z projektem, stanowią drewniane seg-
menty w systemie pomostów. Elementami kotwiącymi pomosty w gruncie 
są pale zagłębione w ziemi, na których spoczywają ramy z belek pokry-
te ryflowanymi deskami. W związku z tym, że z upływem czasu drewno 
ulega zniszczeniu, dlatego też wymieniono połamane i spróchniałe części 
pomostów. Niestety w trakcie prac remontowych zauważono pogorszenie 
stanu pozostałej części. Dodatkowo podczas silnego wiatru drzewo prze-
wróciło się na jeden z pomostów i został on poważnie uszkodzony. Dla-
tego też zadecydowano, że pozostała część również zostanie wymieniona 
i zadanie to chcemy zrealizować do końca 2020 r., aby wiosną można było 
bezpiecznie pospacerować w naszym zabytkowym parku.

Anna Kmieć
inspektor Urzędu Miejskiego w Łasku

W celu  stworzenia  przyszłym pokoleniom możliwości oglądania 
powyższych pamiątek przeszłości oraz, aby przybliżyć mieszkańcom 
naszego regionu postacie bohaterów oraz niezwykle ważne wydarzenia 
mające wpływ na to jak ukształtowały się dzieje naszego narodu, gmina 
Łask podejmuje działania polegające na utrzymaniu oraz celebrowaniu 
ich pamięci. 

Zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych utrzymanie mo-
gił i miejsc pamięci nie jest zadaniem własnym gminy, jednakże corocz-
nie porządkujemy groby zasłużonych i miejsca pamięci oraz wykaszamy 
cmentarz wojenny w Ulejowie. Pierwsze prace przeprowadzane są przed 
Świętami Wielkanocnymi oraz na rocznicę zbrodni katyńskiej, która przy-
pada na dzień 13 kwietnia. W dniu 1 września na rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej gospodarze gminy składają wiązanki kwiatów oraz zapalają 
znicze na grobach żołnierzy Września na cmentarzu parafialnym w Łasku. 
Dzień 17 września – rocznica agresji ZSSR na Polskę oraz 11 Listopada 
– Święto Niepodległości również nie pozostają zapomniane przez gospo-
darzy  gminy. Pamięć o naszych bohaterach czczona jest także w związku  
z 1 listopada, kiedy to tuż przed powyższym świętem burmistrz Łasku 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej składają wiązanki kwiatów oraz 
zapalają znicze na grobach wojennych oraz mogiłach  osób zasłużonych 
oraz w miejscach pamięci znajdujących się w gminie.  

Mariusz leszczyński 
inspektor Urzędu Miejskiego w Łasku

gRObY I MIEJSCA PAMIĘCI W gMINIE łASk
W gminie Łask znajduje się wiele grobów oraz miejsc pamięci, które przetrwały do dzisiejszych czasów  
i upamiętniają postacie oraz wydarzenia znaczące dla narodu i państwa polskiego. 
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Kredens, wodniarkę, stolik, taboret, skrzynię na drewno oraz stół 
muzeum przekazało do gruntownej renowacji. Po oczyszczeniu i zabez-
pieczeniu nowe eksponaty zyskały blask i pięknie prezentują się w sali 
etnograficznej. Warto wspomnieć, że stół został odnowiony, dzięki wpła-
tom 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na konto Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Sala etnograficzna w zmienionej aranża-
cji czeka już na zwiedzających. 

Łaskie muzeum cały czas otrzymuje różnego rodzaje dary - od histo-
rycznych zdjęć i dokumentów, po sprzęty i drobne wyposażenie gospodar-
stwa domowego. Pana Andrzeja Mandata placówka dopisuje do zacnego 
grona darczyńców i serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom. 

BP w Łasku - Muzeum Historii Łasku

NOWA ARANżACJA W MUZEUM
Pomimo epidemicznego spowolnienia i ograniczenia 
działalności, jedna z sal muzealnych przeszła prawdziwą 
metamorfozę. Możliwe to było dzięki mieszkańcowi 
Kolumny Andrzejowi Mandatowi, który bezinteresownie 
przekazał meble kuchenne sprzed ok. 70 lat. 

W piątek, 9 października br., odbyła się Noc Bibliotek organizowana 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Hasło przewodnie „Klimat na 
czytanie” nawiązywało do wyzwań współczesnego świata, tj. kryzysu 
klimatycznego i jego konsekwencji. 

Klimat to także nastrój, aura czy atmosfera, a o to już zadbały pra-
cownice placówki: Renata Grabowska, Joanna Miller i Magda Płosa. 
Bibliotekarki opracowały ciekawą oprawę i program. Wydarzenie miało 
miejsce w przestrzeni realnej oraz wirtualnej na profilu facebook biblio-
teki. Uczestnicy wzięli udział w odczycie poezji, pogadance dotyczącej 
klimatu, wykorzystując teatrzyk kamishibai „Dwa ptaszki” Juliana Bru-
dzewskiego rozmawiali o znaczeniu wody i wzajemnej pomocy w dro-
dze do sukcesu. Użycie pudła sensorycznego dało grunt do rozważań 
o zasadności segregacji i recyklingu odpadów. 

Odbyły się także warsztaty ekoplastyczne, podczas których dzieci 
wraz z rodzicami stworzyli las w szkle oraz ozdoby z przedmiotów, które 
w większości trafiają na śmietnik. Na finał wieczoru zaplanowano wspól-
ne oglądanie filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy” dedykowanego na te-
goroczną Noc Bibliotek. Film opowiada o budowaniu porozumienia i za-
chęca do wspólnego działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. 
Choć w bardzo ograniczonym gronie i przy zachowaniu reżimu sanitar-

AkCJE I AtRAkCJE W bIbLIOtECE
Październik to kolejny aktywny miesiąc w łaskiej książnicy. Placówka przystępuje regularnie  
do ogólnopolskich akcji oraz jest organizatorem i promotorem różnych wydarzeń.

nego plan na tegoroczną Noc Bibliotek został zrealizowany pomyślnie.
Przypominamy także o trwającej kampanii społecznej „Mała książka 

– wielki człowiek”, w której biblioteka bierze udział. Wszystkim dzie-
ciom urodzonym w latach 2014-2017, które zostaną czytelnikami biblio-
teki, będą wydane pakiety składające się z książki dla dziecka „Pierwsze 
czytanki dla…”, książki/informatora dla rodzica oraz karty na naklejki, 
po zapełnieniu której dziecko otrzyma dyplom.

Powyższa kampania została dofinansowana przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa i przypomina o korzyściach wynikających ze wspól-
nego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. 

Kolejnym wydarzeniem, które trwa w bibliotece, jest wystawa prac 
fotograficznych mieszkańca Kolumny zatytułowana „Stolice nadbałtyc-
kie w fotografii Marcina Dybalskiego”. Pan Marcin jest członkiem sto-
warzyszenia „Zielona Kolumna”, a także autorem wystaw: „Przystanek 
Woodstock 2013 & 2014”, „Przystanek Woodstock 2015”, „Konwalie”, 
„Koncerty 2014-2016”. Fotografie będzie można oglądać do 15 grudnia br. 
w Galerii pod Korabiem w bibliotece. Zapraszamy!

M.P., R.G.
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Co to jest tlenek węgla, zwany czadem?
Jest to gaz trujący, który w przypadku przedostania się do układu 

oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje od-
dychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na or-
ganizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i ży-
cia. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał. 

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są: 
-  bóle i zawroty głowy 
-  osłabienie
-  nudności
-  zaburzenia pamięci
-  utrata przytomności
-  śpiączka.

Ogrzewając pomieszczenia i chcąc ustrzec siebie i swoich bliskich 
przed zatruciem musimy pamiętać o następujących zasadach:

Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eks-
ploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym sa-
mym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym „cichym zabójcą”.

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów palnych - gazu, paliw płynnych 
i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbęd-
nej do całkowitego spalania. Tlenek węgla może być również produktem 
spalania gazu ziemnego. Czad jest gazem bardzo niebezpiecznym po-
nieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen 
łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobi-
ną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek 
oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do 
niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już 
wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powodu-
je po dwóch godzinach zgon. 

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż corocznie w Polsce 
z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera 
ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdy-
chanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do 
najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą: ból 
głowy; zaburzenia koncentracji; zawroty głowy; osłabienie; wymioty; 
konwulsje, drgawki; utrata przytomności; śpiączka; zaburzenia tętna; 
zwolniony oddech.

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-
zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomiesz-
czeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są: wadliwe 
lub niesprawne urządzenia grzewcze; niewłaściwa eksploatacja urządzeń 
grzewczych; niesprawne przewody kominowe w budynków; niedrożna 
wentylacja pomieszczeń; pożary.

Jak się uchronić przed zatruciem tlenkiem węgla: przeprowadzać 
kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów komino-
wych i systematycznie je czyścić; systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. przez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej 
- jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki; 
nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;  upewnić się, że użyt-
kowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich 
zgodnie z instrukcją producenta; w przypadku wymiany okien na nowe, 

CZAD I OgIEń - ObUDź CZUJNOŚć
okres jesienno-zimowy niesie ze sobą zagrożenia pożarowe i zatrucia tlenkiem węgla.

a) posiadać prawidłowo wykonaną instalację kominową i wentylacyjną
b) zapewnić stały dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin
c) właściwie eksploatować urządzenia gazowego i zapewnić ich dobry 
stan techniczny.

Musimy pamiętać, że na właścicielach domów i na zarządcach 
budynków spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń 
grzewczych, kominów i przewodów wentylacyjnych oraz ich systema-
tyczne przeglądy.

Straż pożarna od wielu lat prowadzi akcje mające na celu uświado-
mienie społeczeństwu zagrożeń, związanych z nieostrożnym obchodze-
niem się z ogniem oraz zagrożeniem, jakie niesie ze sobą tlenek węgla, 
wraz z policją prowadzą akcje informacyjne rozsyłają plakaty. Pomimo 
tylu ostrzeżeń w dalszym ciągu zdarzają się przypadki podtruć, a nawet 
zgonów, których przyczyną był czad. 

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo naszych bliskich jest w naszych rękach.
Zespół Bezpieczeństwa obywateli UM w Łasku

bEZWONNY ZAbóJCA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, realizując zadania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„Czad i ogień. obudź czujność”, przypomina, że w okresie jesienno-zimowym, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. 

sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, 
ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą 
szczelność; często wietrzyć pomieszczenie, których odbywa się proces 
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien; zainstalować czujni-
ki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których 
odbywa się proces spalania; w wypadku zaobserwowania objawów ta-
kich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki,  
że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych w obiektach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub ga-
zowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spali-
nowych:
1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy 
w roku
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 
dwa razy w roku
3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicz-
nych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stano-
wią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotli-
wość nie wynika z warunków użytkowych.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie 
i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. Więcej informacji na temat 
prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną akcji „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!” dostępnych jest na stronie www.straz.gov.pl

st. kpt. Kamil Perliński 
KP PSP Łask
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Miał sporządzić krótkie podsumowanie działalności PSD w Łasku, 
ale praca rozrosła się. 14 miesięcy zbierania materiałów, przeglądania 
pożółkłych już dokumentów i zaangażowania do tej pracy rodziny, za-
owocowało ostatecznie spisaniem bogatej kroniki łaskiego Oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jak słusznie pisze we wstępie 
prezes ZG PSD Anna Śliwińska, publikacja „napawa podziwem i dumą. 
Przede wszystkim ze względu na opisane w niej aktywności i podejmo-
wane przedsięwzięcia, ale także ze względu na sposób ich opisania przez 
Autora. Szczegóły przytoczone z niesamowitą wręcz precyzją, opisane 
w sposób chronologiczno – kronikarski napawają podziwem. Mieć takie-
go zdolnego człowieka w swoich szeregach to skarb”.

A jak to było z początkami łaskiego Koła Stowarzyszenia Chorych 
na Cukrzycę PRL? Inicjatywa wyszła od prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego w Sieradzu Stanisława Iwana. Narodziny odbyły się 29 grudnia  
1988 roku w budynku Poczty Polskiej przy ul. Żeromskiego w Łasku. 
Pierwszym prezesem Koła nr 3 w grodzie nad Grabią została Danuta 
Gawrońska. Kilka miesięcy wcześniej, latem, ukazuje się, wówczas, 
jeszcze wtedy bardzo siermiężny, kwartalnik „Diabetyk”.

Już wówczas B. Stachowski zwraca uwagę na różnorodne problemy 
całego środowiska diabetyków, choćby związane z niskiej jakości igieł 
i strzykawek. A problemy cukrzyków to zaledwie fragment tego, czym 
żyją Polacy. Autor nie stroni od szerokiego tła społecznego i gospodar-
czego, malując w gruncie rzeczy panoramiczne dzieje ostatnich trzech 
dekad.

Na fali odnowy życia gospodarczego i politycznego w kraju w końcu 
lat osiemdziesiątych Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL staje się 

30 LAt łASkIEgO ODDZIAłU PSD
Najnowsza  książka  Bogusława  Stachowskiego

Bogusław Stachowski jest nie tylko człowiekiem niezwykle zaangażowanym w pracy społecznej na rzecz środowiska ludzi chorych na 
cukrzycę, ale jest też tytanem pracy. Niedawno wydał swoim sumptem książkę niezwykłą - nosi ona tytuł „30. letnia Historia Łaskiego 
oddziału PSD.  Nie warto cukrzycy oddawać życia walkowerem!” Na ponad dwustu stronach przedstawił ludzi i ich walkę z cukrzycą.

Polskim Stowarzysze-
niem Diabetyków. Łaski 
Oddział zmienia się bez-
ustannie, ale jest wciąż 
bardzo aktywny. W 1991 
roku liczy prawie 150 
członków.

Stowarzyszenie ma 
też wielu przyjaciół i so-
juszników. Stachowski 
nie ukrywa ich nazwisk. 
W obchodach jubileuszo-
wych z okazji 20-lecia 
Koła uczestniczy m.in. 
starosta łaski Cezary 
Garbyjączyk, jest też 
społecznik i lekarz, prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej Robert Bartosik, 
szefowa ŚDS Maria Li-
powska, o łaskich diabe-
tykach pamięta również nieobecny z przyczyn obiektywnych burmistrz 
Gabriel Szkudlarek, są także przedstawiciele służby zdrowia, aptek, firm 
współpracujących z PSD. Prezes Irena Wołosz ma wielką satysfakcję, 
podsumowując działalność Koła, przez które w ciągu dwóch dekad prze-
winęło się ponad 240 osób.

To zaangażowanie i wspieranie widoczne jest także podczas obcho-
dów 30-lecia PSD w styczniu 2019 roku. Patronat honorowy nad uroczy-
stościami obejmuje burmistrz G. Szkudlarek, ale lista przyjaciół i spon-
sorów jest bardzo długa…

Kronikarski zapis ma swoje prawa, co Stachowski podkreśla na każ-
dym kroku. Pod datą 12.06.2019 r. widnieje zapis: „W związku ze zgo-
nem w dn. 08.06.2019 r. śp. Józefa Bartosa, Zarząd Oddziału M-P PSD 
w Łasku powierzył obowiązki sekretarza zarządu Reginie Nowakow-
skiej”. I nieco dalej kilka słów o J. Bartosie: „W strukturach łaskich dia-
betyków ceniony za otwartość, bezinteresowność, duży zmysł organiza-
cyjny, a także umiejętność szybkiego nawiązywania bliskich kontaktów 
oraz obrony do końca słusznych racji”.

Łascy diabetycy nie mają łatwo. Choć dziś leczenie cukrzycy jest na 
znacznie wyższym poziomie niż przed 30 laty, choroba ta wciąż odbija 
się na życiu diabetyków. Działanie w stowarzyszeniu jest swoistą terapią, 
ale i sprawdzianem na kolejnym trudnym etapie życia. Diabetycy już 
czterokrotnie zmieniali lokal, wielu z nich odeszło z tego świata, przez 
szeregi PZD w Łasku przeszło 260 cukrzyków (rekordowo 157 człon-
ków w 1992 r.).

B. Stachowski – jak sam pisze – już na wczesnym starcie w doro-
słe życie został obciążony nieuleczalną chorobą – cukrzycą. Mimo to 
nie zrezygnował z pasji społecznego działania, a Polskie Stowarzyszenia 
Diabetyków stało się poligonem doświadczalnym i miejscem realizacji 
idei samopomocowej. Jest człowiekiem wielu zainteresowań – pasjonu-
je się sportem, kocha muzykę, kolekcjonuje winylowe płyty długograją-
ce, a także wizytówki i książki. Przez lata służył w wojsku, ale choroba 
zmieniła jego życie. W 2012 roku zadebiutował powieścią „Życie Nie 
Jest Sielanką”. Radością życia łaskowianina jest żona Małgorzata, syn 
Rafał i córka Joanna, a także wnuk Aleksander. 

Ktoś życzył B. Stachowskiemu, by jego książka trafiła do łaskiego 
muzeum i zapewne tak się stanie, bo jest to kompendium wiedzy o lu-
dziach, medycynie i lecznictwie w grodzie nad Grabią na przełomie wie-
ków. Dla mnie cenne są także spostrzeżenia i komentarze autora dotyczą-
ce kraju po transformacji z końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

(RP) 

         Bogusław Stachowski
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Zdzisław Wegenko był niezwykle ciepłym 
i serdecznym człowiekiem. Profesjonalistą z 
wielkim wyczuciem taktu, momentu, chwi-
li. Współpracował z Łaskim Domem Kultury 
od 1989 roku, kiedy to właśnie powstała Gru-
pa Literacka „Na Progu” (pierwszy wydany 
zeszyt nosił tytuł „Proszę Boga o oklaski”), 
nawiązująca swoimi tradycjami do legendar-
nej Grupy Literackiej „Grabia’ 59”. Uwiel-
biał młodzież. Poświęcał wiele uwagi i tro-
ski młodym poetom. Doskonały mentor, 
świetny instruktor. Zarażał swoim optymi-
zmem, błyskotliwością i dowcipem. Ra-
zem z powstaniem Łaskiego Uniwersytetu 
Trzeciego do „Na Progu” dołączyli również 

SMUtNA JESIEń DLA łASkIEgO DOMU kULtURY
23 września br. w wieku 77 lat zmarł Zdzisław Wegenko. lider i założyciel Grupy literackiej „Na Progu”, autor 
scenariuszy do spektakli Grupy Teatralnej „Pospolite Ruszenie”. Wielki przyjaciel Łaskiego Domu Kultury. Poeta, 
absolwent polonistyki UŁ, mający na swoim koncie współpracę z legendarnym Teatrem Satyry „Pstrąg”.

seniorzy. Do 2020 roku powstało ponad  
50 zeszytów i tomików poezji. Wspólnie or-
ganizowaliśmy wieczorki poetyckie, na które 
zawsze tłumnie przybywali łaskowianie. 

Ostatni zeszyt poezji „Wierszopisanie 7” 
ukazał się w maju 2020 roku. W ostatnich 
dniach października ukaże się książeczka „Ba-
jeczki ŁASKoteczki”. Jest to wspólny projekt 
„Na Progu” oraz sekcji malarskiej ŁUTW – za-
danie realizowane z funduszy gminy Łask we 
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej. 

Jesienią ubiegłego roku minęło 30 lat od 
momentu powstania Grupy Literackiej „Na 
Progu”. Czas mijał, chcieliśmy wspólnie  

Zdzisław Wegenko, łodzianin, przez 30 lat związany był z łódzkim Pałacem Młodzieży. 
Do Łasku przyjeżdżał chętnie, znakomicie czuł się wśród tutejszej młodzieży. 

To zdjęcie wykonane zostało w maju 2017 roku podczas wieczoru autorskiego w Łodzi, 
który zgromadził nie tylko miłośników jego poezji, ale i rodzinę oraz przyjaciół

Zdzisław Wegenko

ze Zdzisiem przygotować wielkie, adekwatne 
do wymiaru sukcesu wydarzenie. Brakowało 
nam terminów, a to jeszcze poprawki, a to jesz-
cze poczekajmy na sfinalizowanie kolejnych 
wierszy. Później nastały dziwne, niepewne 
czasy. Wieść o Twojej chorobie… Brakło nam 
odrobiny czasu, żeby podsumować wspólnie 
ten wspaniały okres.

Od czasów „Grabi’ 59”, przez „Na Progu” 
trwa nieprzerwanie łańcuch pokoleń łaskich 
poetów i poetek. Słowo i poezja, zarówno kie-
dyś jak i dziś znajduje w Łaskim Domu Kultu-
ry swoją „Itakę”. Naszym zadaniem jest, aby 
dalej nieść myśl, nadzieję i wiarę, że warto 
działać na rzecz kultury. Dziękujemy za ten 
wspaniały czas, Zdzisławie.

dyrekcja i pracownicy ŁDK

Dzięki hojności Państwa, pozyskaliśmy na 
odnowę i restaurację grobów łaskiej nekropo-
lii łącznie 45 521,61 zł, z których wydatkowali-
śmy dotychczas 42 848,77 zł (w tym, 2 999,99 zł  
w bieżącym roku – na tablice informujące 
o odnowionych mogiłach).

Pozwoliło to nam odnowić mogiłę 
z XVIII i XIX w. właścicieli  Łasku i infu-
łatów  łaskich, których trumny złożone były 
w podziemiach kolegiaty łaskiej, uporządko-
wać teren i odświeżyć nagrobek Marii Prosku-
ro-Suszynskiej z rzeźbą Chrystusa z krzyżem 
z 1908 r., odrestaurować  nagrobek z 1892 r. 
kniazia (księcia) Sergija Dmitriewicza Czaga-
dajewa oraz dwa nagrobki przy kaplicy cmen-
tarnej: Władysława Suchorskiego  - właści-
ciela dóbr Orpelów, zm. w 1875 r. i księdza 
Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata ła-
skiego, zm. w 1871 r.

kWEStA NA łASkIM CMENtARZU
Zbiórkę pieniędzy na taką skalę nie można 

było przeprowadzić bez szerokiego grona wo-
lontariuszy, których z roku na rok było coraz  
więcej. W ubiegłym roku kwestowało łącz-
nie 51 osób, w tym członkowie: Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Łaskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych, OSP, przedstawiciele  
władz miasta i powiatu,  radni, harcerze i inni 
wolontariusze.

Przed nami kolejne wyzwanie. Serdecznie 
prosimy o włączenie się do planowanej zbiór-
ki, która tym razem, ze względu na pandemię, 
będzie miała ograniczony charakter. Nie będzie 
zbiórki z puszkami na datki na cmentarzu, jed-
nakże będzie można przekazywać pieniądze do 
puszki znajdującej się w łaskim muzeum.

Zatem odwołanie zbiórki na cmentarzu ze 
względów sanitarnych, nie oznacza zaprze-
stanie naszej akcji ratowania zabytkowych 

Po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  zamierza przeprowadzić kwestę na rzecz ratowania 
zabytków na łaskim cmentarzu. Ze względu na pandemię będzie ona miała inny charakter.

nagrobków. Zatem wspieranie akcji Towarzy-
stwa możliwe jest poprzez wpłaty na konto To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej: 53 9263 
0000 0503 9273 2005 0101 z dopiskiem KWE-
STA 2020 oraz bezpośrednio do specjalnych 
puszek w Punkcie Informacji Turystycznej - 
Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7.

Sławomir Tralewski
prezes TPZŁ
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- Ukończono doziemną kanalizację sanitarną i instalację fotowolta-
iczną. Trwają prace związane z konstrukcją więźby dachowej z uwagi 
na konieczność przykrycia całości budynku przed zimą. Wykonywane  
są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie 
utwardzenia placów postojowych oraz umieszczenia gruntowych wy-
mienników ciepła – wyjaśnia Dariusz Matuszkiewicz, kierownik Refe-
ratu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UG.

Na budowie nowego przedszkola w Sędziejowicach praca wre. Prace budowalne wykonane 
są już w 25%. Do tej pory zrealizowano roboty związane z wnoszeniem budynku i jego 
posadowieniem, wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi w zakresie fundamentów.                 

W tym roku czytaliśmy klasykę literatury polskiej „Balladynę” Juliu-
sza Słowackiego. Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z sy-
tuacją epidemiczną w kraju, zrezygnowaliśmy z tradycyjnego czytania 
przed publicznością i nagraliśmy film. Do nagrywania wykorzystaliśmy 
akt I dramatu. 

W czytaniu przed kamerą udział wzięli samorządowcy, pracownicy 
gminnych jednostek oraz mieszkańcy gminy Sędziejowice. W przebieg 
wydarzeń w tym fragmencie dramatu wprowadził naszych Czytelników 
oraz widzów narrator, w którego wcielił się sekretarz gminy Mirosław 
Potasiak. A w samym dramacie? Dobrych rad w sprawie ożenku udzielał 
Pustelnik - Stanisław Witkowski. W rolę zakochanej w człowieku kró-
lowej jeziora Goplany wcieliła się Emilia Tarka. Przed zalotami tej nie-
ziemskiej istoty, skutecznie bronił się Grabiec - wójt gminy Dariusz Cie-
ślak. O idealnej romantycznej kochance marzył Filon w osobie Grzego-
rza Brożyńskiego (dyrektor GOK). Księciem Kirkorem, oddającym swe 
serce jednocześnie obu siostrom był skarbnik gminy Grzegorz Dębkow-
ski. Żądną władzy, piękną Balladyną została kierownik ŚDS Agniesz-
ka Papuga. Uosobieniem dobroci pod postacią Aliny - Ewa Bednarek. 

CZYtALIŚMY „bALLADYNĘ”
Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach po raz kolejny wzięła udział w akcji „Narodowego Czytania”, 
organizowanej pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki. 

Symbolem miłości macierzyńskiej objawiła się matka (wdowa) - Barba-
ra Sitarz. Leniwym duszkiem okazał się Chochlik, radny gminny Rafał 
Krawczyk. A przyczyną całego zamieszania - niedokładnie wypełniając 
polecenia swojej pani - stał się Skierka, czyli radny Marcin Rzepa. 

Premiera filmu odbyła się na zakończenie XXII sesji Rady Gminy 
Sędziejowice przy udziale władz gminy, radnych, sołtysów i zaproszo-
nych gości. Podczas premiery list prezydenta RP Andrzeja Dudy odczy-
tał przewodniczący rady Jarosław Bartczak.

Film można zobaczyć poprzez stronę facebookową Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Sędziejowicach lub na YouTube wpisując: „Ballady-
na” - Juliusz Słowacki | Narodowe Czytanie 2020 | Gminna Biblioteka 
Sędziejowice.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w naszym 
wydarzeniu. 

Dorota Burzyńska 
GBP Sędziejowice

Kolejnym etapem będzie wykonanie wewnętrznej instalacji elek-
trycznej i kanalizacyjnej. Ustalono już rozwiązania w zakresie stolarki 
drzwiowej i okiennej.

Całkowity koszt tej największej w historii gminy Sędziejowice inwe-
stycji to ponad 12,3 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie prze-
szło 6,8 mln zł.
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W turnieju wystartowało 11 drużyn. Zwyciężyło sołectwo Grabica, 
które w finale pokonało mieszkańców Pruszkowa. Podium uzupełniła Li-
chawa. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Michał Ułań-
ski (Grabica), natomiast zawodniczką - Edyta Celeban (Grabno).

- Była to impreza amatorska, przeznaczona dla osób, które nie grają 
w siatkówkę zawodowo i stale lub czasowo mieszkają na terenie gminy - 
wyjaśnia Justyna Kmiecik z Urzędu Gminy Sędziejowice.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizacji turnieju, oraz sponsorom, którzy ufundowali i przekazali 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz uczestników. Dziękujemy: Stacji 
Paliw AGA, Osadzie Kajakarskiej „UJŚCIE”, Sklepowi wielobranżowe-
mu „KRANIK”, Fabryce Centrum Sportu, Firmie AGROMEX, Firmie 
FORTUNA, Firmie Over Group, Firmie Rajsport Active oraz Biuru Bro-
kerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides.

PUCHAR WóJtA – DLA gRAbICY
W sobotę, 19 września br., w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach rozegrano  
I Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice.

11 listopada w Sędziejowicach odbędą się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, w ramach których zorganizowany zostanie 
Sędziejowicki Bieg i Marsz Niepodległości. Wciąż można zapisać 
się do udziału w tej imprezie.

Bieg główny oraz marsz nordic walking odbędzie się na dystansie  
5 km. Wcześniej wystartują dzieci. Start i meta na stadionie gminnym  
w Sędziejowicach. Tu też znajdować się będzie biuro zawodów. 

Program imprezy: 
- 9.00 - otwarcie biura zawodów
- 11.00 - zamknięcie biura zawodów biegu dzieci
- 11.00 - start biegu dzieci
- 11.30 - zamknięcie biura zawodów biegu/marszu na 5 km

SĘDZIEJOWICkI bIEg I MARSZ NIEPODLEgłOŚCI
- 12.00 - start biegu głównego
- 12.05 - start marszu nordic walking
- 13.00 - zamknięcie trasy biegu
- 13.05 - zamknięcie trasy marszu
- dekoracja zwycięzców - według komunikatu spikera (dla trzech najlep-
szych w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn oraz w kategorii druży-
nowej). 

Limit zawodników, którzy mogą wystartować w biegu i marszu, wy-
nosi łącznie 250 osób.

Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Rajsport Active, Urząd 
Gminy Sędziejowice i Stowarzyszenie „Sędziejowice na Plus”. Regula-
min i zapisy dostępne na stronie: www.rajsportactive.pl/zapisy

W Forum uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Sędziejowicach, Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Zespołu Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach, a także przedstawicielki OHP Sieradz i Zduńska Wola.

W roli prowadzących panele tematyczne z młodzieżą udział wzię-
ły: poseł na Sejm RP Paulina Matysiak (temat: społeczeństwo obywatel-
skie), dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu Małgorzata 
Jurkowska (temat: kultura) oraz dziennikarka „Dziennika Łódzkiego” 
Agnieszka Olejniczak (temat: media i nowe technologie).

- Forum miało wypracować odpowiedzi na pytania, czy młodzi lu-
dzie z gminy wiejskiej mają taki sam start w przyszłość jak młodzież 
z miasta? Jaki jest ten start? Lepszy czy gorszy? Forum miało służyć też 
dyskusji na temat zainteresowań młodzieży, a także możliwości, jakie 
daje lokalne środowisko. I wydaje się, że cel został osiągnięty, bo wiemy 
już, że młodzi ludzie z gminy Sędziejowice nie czują się gorsi na starcie. 
Wskazują jednak na narzędzia, które ten start uczyniłyby jeszcze dogod-
niejszym – mówi Wit Leśniewicz, dyrektor GBP w Sędziejowicach. 

A co jest potrzebne młodym ludziom do realizowania swoich pasji 
i lepszego startu w dorosłe życie? Najczęściej powtarzane potrzeby to: 
miejsce spotkań, dogodna komunikacja z większymi ośrodkami, ogólnie 
dostępny internet (Wi-Fi, hot spoty).

W dyskusji z udziałem wójta Dariusza Cieślaka, uczestnicy forum 
skoncentrowali się na wypracowaniu rozwiązań, jak ulepszyć i wzboga-
cić przestrzeń dla młodego człowieka, by od najmłodszych lat mógł re-
alizować swoje zainteresowania i pasje, zgodnie ze swoją osobowością 
oraz uzdolnieniami.

II gMINNE FORUM NA RZECZ MłODZIEżY ZA NAMI
W poniedziałek, 28 września br., w gościnnych progach Gminnego ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyło się II Gminne Forum 
na Rzecz Młodych, które zorganizowane zostało pod hasłem: (CZY) RÓWNY START W PRZYSZŁoŚĆ? przez gminę Sędziejowice,  
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Sędziejowice na Plus. Honorowy patronat na forum objął 
senator RP Maciej Łuczak. Forum otworzyli wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i dyrektor GBP Wit leśniewicz.

- Wielkie podziękowania dla młodzieży za to, że uczestniczyła w na-
szym Forum, dyskutowała, rozmawiała z nami i prowadzącymi panele. 
To jest bardzo cenne. Nie wiem, jak gdzie indziej, ale w tej gminie każdy 
głos jest na wagę złota – podkreślił na zakończenie spotkania wójt gmi-
ny Sędziejowice Dariusz Cieślak, zapraszając jednocześnie młodzież do 
aktywnego włączenia się w życie gminy.

W przerwie pomiędzy panelami a dyskusją uczestnicy forum mogli 
posilić się kanapkami przygotowanymi przez Zespół Szkół Rolniczych 
w Sędziejowicach, za które organizatorzy forum składają ogromne po-
dziękowania. 
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W otwarciu uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy Wida-
wa Sławomir Stępnik, wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pacholik, se-
kretarz gminy Agnieszka Galuś, sołtys Brzykowa Mariola Majczyk wraz 
z Radą Sołecką, pracownicy Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych 
UG, dyrektor Przedszkola Krystyna Partyczyńska wraz z pracownikami, 
rodzice, mieszkańcy oraz dzieci. Poświęcenia placu zabaw i siłowni do-

PRZYbYł PLAC ZAbAW  
I SIłOWNIA W bRZYkOWIE
We wrześniu otwarto plac zabaw wraz z siłownią na świeżym powietrzu przy oddziale 
zamiejscowym przedszkola w Brzykowie. Koszt całkowity inwestycji wyniósł blisko 100.000 zł, 
a 80.000 zł pozyskano z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

W ramach grantu firma zewnętrzna wykonała posadzkę cementową 
wraz z ociepleniem w budynku wiejskim w Patokach za kwotę 10.800 zł. 
Za 200 zł  wykupiono polisę ubezpieczeniową pikniku. Z kolei 1000 zł 
przeznaczono na zakup produktów na organizację poczęstunku, który 
społecznie przygotowało KGW w Patokach wraz z Radą Sołecką. Gmin-
ny Zakład Usług Komunalnych w Widawie uporządkował plac przy  bu-
dynku i odnowił bramę wjazdową. 

POżEgNANIE WAkACJI W PAtOkACH
W Patokach odbył się piknik sołecki pt. „Pożegnanie wakacji”, na organizację którego gmina Widawa pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantu sołeckiego 10.000 zł. Gmina Widawa dołożyła 2.000 zł wkładu własnego. 

konał ks. Grzegorz Kaźmierczak. Były miłe słowa podziękowań, słodki 
poczęstunek, następnie wypróbowywano nowy sprzęt siłowni, a dzieci - 
nowe zabawki na placu zabaw. 

Budowa nowego obiektu jest odpowiedzią na prośbę rodziców skie-
rowaną do wójta gminy Widawa w ubiegłym roku. Dzięki tej inwestycji 
dzieci będą mogły prawidłowo się rozwijać, a dorośli poprawią kondycję 
fizyczną na siłowni, bowiem z nowego obiektu może korzystać cała spo-
łeczność Brzykowa i okolic. 

Cenny wkład wnieśli także strażacy i mieszkańcy wsi, którzy w czy-
nie społecznym rozebrali starą drewnianą podłogę jeszcze przed  wy-
konaniem cementowej posadzki, co potaniło inwestycję. Podziękowania 
należą się wszystkim mieszkańcom, paniom z KGW w Patokach i Radzie 
Sołeckiej z sołtysem także za to, że zadbali o dzieci, dla których zorgani-
zowano m.in. zawody karate oraz konkursy i zabawy. 

W „Pożegnaniu wakacji” uczestniczyło wielu gości, m.in. wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny, przewodniczą-
cy Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik oraz radny Rady Gminy Wi-
dawa Piotr Śnieg. 
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Z początkiem października położono nowy asfalt w dwóch  warstwach wraz z podbudową z kruszywa łamanego w miejscowości 
Izydorów. To trzeci odcinek drogi wybudowany przez gminę Widawa w bieżącym roku. Zostaną odnowione również przydrożne rowy 
i pobocza. Długość odcinka - 550 metrów. Całkowity koszt budowy to 223.000 zł.

NOWA DROgA W IZYDOROWIE

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód 
nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do ko-
rzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł)
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej (tj. 528 zł).

Wnioski w wersji papierowej należy składać od 1 października 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r.

DLA kOgO POMOC żYWNOŚCIOWA
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w  Widawie informuje, że rozpoczęto weryfikację osób uprawnionych do pomocy 
żywnościowej dla mieszkańców gminy, w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Po PŻ), 
który jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej informacji w sprawie Programu można uzyskać w GOPS 
w Widawie, Rynek Kościuszki 10, telefonicznie 43 672 10 34 wew. 51 
lub pod adresami email: 
- dsychniak@widawa.pl
- wkasprzyk@widawa.pl
- mpiatek@widawa.pl
- akorcewicz@widawa.pl

Agnieszka leopolska
kierownik GoPS

W dniu 17 września br. na widawskim cmen-
tarzu pod pomnikiem upamiętniającym żołnie-
rzy poległych w wojnie obronnej 1939 roku 
uczniowie Zespołu Szkół w Widawie, nauczy-
ciele wspólnie z delegacją gospodarzy gminy 
Widawa, na czele z wójtem Michałem Włodar-
czykiem, przewodniczącym Rady Gminy Wi-
dawa - Sławomirem Stępnikiem, sekretarzem 
gminy Agnieszką Galuś, radnymi oraz ks. Ja-
rosławem Leśniakiem uczcili walczących w 
obronie naszej ojczyzny z sowieckim agreso-
rem. 17 września 1939 r. wojska radziecki zaję-
ły wschodnie obszary Rzeczypospolitej. To był 
dla walczącej od początku września z hitlerow-
skim okupantem Polski zdradziecki cios, który 
przesądził o ostatecznej przegranej. 

Złożono kwiaty i zapalono znicze na gro-
bach żołnierzy poległych w czasie II wojny 
światowej. Odmówiono także modlitwę w in-
tencji ofiar zbrodni dokonanych przez władze 
radzieckie na obywatelach polskich. 

81. ROCZNICA NAJAZDU WOJSk RADZIECkICH NA POLSkĘ

Gminie Widawa udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego  
w Łodzi 139.000 zł dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. Poziom dofinansowania wyniósł 60%. Mieszkańcy Izydo-

rowa cieszą się z nowego asfaltu, nareszcie nie będzie kurz dostawał się 
na ich posesje. Budowę prowadzi firma DROMAG.



październik 2020 r. 21

Ilustracja pochodzi z rodzinnych zbiorów 
nieżyjącej już łodzianki, Krystyny Jakubiak, 
córki przewodniczącego Rady Gminy Łask, 
Franciszka Wyrwickiego. Jest on niemal cen-
tralną postacią na zdjęciu, stoi trzeci od le-
wej, z wizerunkiem polskiego godła na pier-
si. Czwarty od lewej, to zasłużony dla miasta 
i gminy Łask ziemianin z Ostrowa, Janusz 
Szweycer. Wnikliwe dociekania pani Jakubiak 
i badania pana Malinowskiego ujawniły jesz-
cze dwie postacie: drugiego od lewej Józefa 
Czajkowskiego i drugiego od prawej Michała 
Gabryjonczyka.

Dziś odkrywamy kolejnego członka przed-
wojennej rady gminy, Kazimierza Wałęskę! 
Na zdjęciu stoi pierwszy od lewej, jakby nie-
co z boku, przy Czajkowskim. Potwierdziła to 
mieszkająca dziś w Łęczycy jego córka, Teresa 
Książek, prywatnie kuzynka mojego ojca, Ja-
rosława Sznajdra, której niedawno wysłałem 
„Panoramę” z tą ilustracją. 

Z okazji tego odkrycia, słów kilka o ży-
ciu i śmierci Kazimierza Wałęski. Urodził się  
9 września 1890 roku w Woli Łaskiej, jako 
ósme z kolei dziecko Wojciecha Wałęski, byłe-
go wójta gminy Łask w latach 1885-1899 i jego 
żony Ewy z Janecków (tak ma nazwisko pisane 
w dokumentach, choć jej ojciec pisał się „Ja-
neczka”). W 1908 roku objął go obowiązkowy 
pobór do carskiej armii. Z faktem tym wiąże się 
ciekawy obraz, przedstawiający młodego Ka-
zimierza jako rosyjskiego kawalerzystę. Został 
wykonany w Piotrkowie, który za rosyjskich 
czasów był siedzibą władz gubernialnych.

 Po wybuchu wielkiej wojny Wałęska zo-
stał zmobilizowany przez Rosjan i walczył na 
froncie wschodnim. Potem dostał się do nie-
mieckiej niewoli, z której wstąpił do legio-
nów. W 1920 roku, razem z młodszym bra-

SEkREtY PEWNEJ FOtOgRAFII
Redakcja „Panoramy Łaskiej” umieściła w majowym numerze pisma, na ostatniej stronie, „Zdjęcie z historią”, prezentujące 
Radę Gminy Łask, wykonane prawdopodobnie około 1932 roku w siedzibie gminy w Wiewiórczynie. Fotografię przekazał 
miejscowemu muzeum Krzysztof Malinowski z Kolumny, znany miłośnik historii, zwłaszcza genealogii, członek Towarzystwa 
Genealogicznego Centralnej Polski, mający na swoim koncie przebadane dzieje ponad pięciu tysięcy osób! 

tem Tomaszem, brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej w oddziale Janusza Szweycera  
w 203 pułku ułanów.

 Po pierwszej wojnie wrócił na gospodar-
stwo ojca, został też rychło jego śladem wcią-
gnięty do pracy społecznej w radzie gminy 
i w latach 30. został jej sekretarzem. 2 lutego 
1931 roku ożenił się z dwudziestoletnią panną 
z Krzucza, Marianną Włodarczyk. Miał z nią 
troje dzieci: syna Alojzego oraz dwie córki – 
Czesławę i Teresę.

 W sierpniu 1939 roku został zmobilizo-
wany do polskiej armii i brał udział w wojnie 
obronnej przeciwko hitlerowskim Niemcom. 
Ranny w walkach wrócił do Woli Łaskiej 
i ukrywał się przez krótki czas w pobliskich 
lasach. Zadenuncjowany przez miejscowych 
chłopów współpracujących z okupantem, 
został późną jesienią aresztowany. Wiosną 
1940 roku trafił do obozu koncentracyjne-
go w Dachau. Otrzymał numer więzienny 
10462, a jako kategorię „przestępstwa” wpi-
sano mu „Sch”, co pełnym wyrazem brzmia-
ło „Schutzhaft” i oznaczało areszt prewen-
cyjny dla więźniów politycznych. Na doku-
mentach, jakie rodzina otrzymała po wojnie 
z Międzynarodowego Biura Poszukiwań 
Czerwonego Krzyża w Genewie, podana jest 
data jego śmierci – 30 sierpnia 1940 roku 
oraz „przyczyna” zgonu – „Herz und Kre-
islaufschwäche”, dosłownie – „słabość serca 
i układu krążenia”. A jak naprawdę umarł, 
tego do dziś nie wiadomo!

 Więcej szczęścia mieli jego koledzy, poka-
zani na fotografii. Rodzina Wyrwickich została 
na początku niemieckiej okupacji wprawdzie 
wysiedlona z Maurycy do GG, ale sam Fran-
ciszek ukrywał się już wcześniej, co pozwoli-
ło mu przeżyć wojnę i wrócić do Łasku. Zmarł 

Tęskno już było niektórym do koncertów 
w sali widowiskowej Łaskiego Domu 
Kultury. I to właśnie projekt o nazwie 
„ T ę s k n o ”  z a w i t a ł  d o  p l a c ó w k i  
23 września, grając (jak się później okazało) 
swój niepowtarzalny i wyjątkowy koncert.

To projekt wokalistki, kompozytorki i au-
torki tekstów Joanny Longić. Muzykę wyda-
waną pod tym szyldem charakteryzuje natych-
miast rozpoznawalne brzmienie, które łączy 
klasyczne instrumentarium z subtelną elektro-
niką i poetyckimi tekstami.

Tęskno pojawiało się na największych pol-
skich scenach, takich jak Open’er oraz Off Fe-
stival czy Męskie Granie.

Koncert promował najnowszą płytę pro-
jektu, która ukazała się w kwietniu br. i zebrała 
bardzo pochlebne recenzje.

„ t ĘSkNO ”  W  łDk

w 1963 roku i został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu.

 Wojnę przeżył także Michał Gabryjon-
czyk, w latach 20. dwukrotny wójt gminy 
w Łasku. Zmarł w 1952 roku i też został po-
chowany na łaskim cmentarzu. A Józef Czaj-
kowski, również przedwojenny wójt gminy, 
zmarł w 1941 roku u syna w Konstantynowie 
Łódzkim i tam został pochowany. 

 Miejmy nadzieję, że dzięki pomocy takich 
badaczy, jak Krzysztof Malinowski, odnajdą 
się potomkowie pozostałych radnych z tej uni-
kalnej fotografii i dopiszą ich dalsze, z pewno-
ścią też ciekawe losy. 

Andrzej Sznajder

Dodatkową atrakcją był support, czyli Ka-
thia. To 18-letnia songwriterka z Poznania, któ-
ra dysponuje wyjątkowo oryginalnym głosem. 
Młoda wokalistka jest na samym początku 
swojej artystycznej drogi.

Michał Jędrasik
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Na 
DZIEń tARgOWY W łASkU
Handel zawsze był ważnym elementem życia łaskowian. W dni targowe na tutejszy rynek zjeżdżały setki 
wozów konnych i handlowano tym wszystkim, co wyhodowała i wytworzyła wieś. Jeszcze kilkadziesiąt  
lat temu jarmarki odbywał się w samym sercu miasta, na wybrukowanym rynku.

Dziś dzień targowy wygląda zupełnie inaczej. Wozy konne to już rzadkość na targowisku, niewielu tam także rolników handlujących plonami,  
za to dominują  pośrednicy i ludzie żyjący z handlu. I najważniejsza różnica – targowisko już dawno wyprowadzono z centrum miasta. 

(Saw.)

Przed wojną rejon ten był niezamieszkany i znajdowały się tam głównie 
pola. Jesienią 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę stacji Luftwaffe 2. kate-
gorii wykrywania o kryptonimie „Lahnburg”, której oddanie nastąpiło wio-
sną 1944 r. Stację obsadzała 22. Mittlere Flugmelde-Leit-Kompanie (średnia 
kompania wykrywania i naprowadzania), wchodząca w skład Luftnachrich-
ten-Regiment 229 (pułku łączności lotniczej). 

Przed nadejściem Armii Czerwonej w 1945 r. stacja została znisz-
czona przez Niemców. Do chwili obecnej zachowały się dwie betonowe 
podstawy pod radar „Wurzburg-Riese” (jedna jest z tyłu działek; drugą 
podstawę, właściciel wykorzystał jako fundament pod altankę; natomiast 
trzecia znajdowała się w rejonie dzisiejszej „Witaminki” i została zbu-
rzona podczas budowy w latach 60. ulicy 22 Lipca, obecnej Jana Pawła 
II). Istnienie tej trzeciej podstawy jest wyjątkowe, gdyż do obsługi tego 
typu stacji wystarczały dwa radary Wurzburg. Być może było to podyk-
towane względami technicznymi.

Kolejnym radarem funkcjonującym na stacji był „Freya”, który miał 
duży zasięg wykrywania (ok. 100 km). Po namierzeniu przez niego wro-
giego samolotu, jeden Wurzburg przejmował go, a drugi kierował na 
tenże samolot myśliwce z najbliższego lotniska (w tym przypadku spod 
Sieradza). Wówczas radar „Freya” wracał do swojej pracy. Za działka-
mi do dzisiaj zachowały się cztery kwadratowe (po ok. 50 cm) podsta-
wy pod ten radar. Dodatkowo na terenie stacji znajdowały się baraki dla 
żołnierzy obsługujących urządzenia radiolokacyjne. Zarówno baraki jak  
i poszczególne radary były ogrodzone. Po udanej akcji brytyjskich spa-
dochroniarzy w ramach operacji „Biting” w lutym 1942 r., radary zaczęto 
ogradzać, co tylko pomogło aliantom w ich lokalizowaniu. 

Stanisław Osiński, a następnie Ireneusz Sosnowski dokładnie opisali 
jak Armia Krajowa z Łasku rozpracowała plany stacji. Poza tymi relacja-
mi brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających te działania. Zdo-
byte plany i zdjęcia miały zostać wysłane do aliantów i być może znaj-
dują się one obecnie w Londynie w Instytucie im. Władysława Sikor-
skiego. Zasadniczo wyolbrzymiono ten „sukces” sądząc, że dzięki temu 

StACJA RADAROWA W łASkU
Nieliczne pozostałości po niemieckiej okupacji Łasku znajdują się w okolicy działek ogrodniczych. W czasie II wojny 
światowej znajdowała się w tym miejscu stacja radarowa, która była jednym z głównych celów wywiadowczych łaskiego 
podziemia niepodległościowego. Kiedy ta stacja powstała i jak wyglądało jej funkcjonowanie? 

alianci mogli „[…] rozpracować cały system działania niemieckich stacji 
radarowych”. W rzeczywistości plany tego systemu zostały zdobyte we 
wspomnianej akcji „Biting”. 

W zbiorach Muzeum Historii Łasku znajdują się zdjęcia ukazujące 
część zniszczonej stacji po II wojnie światowej. Jedno z nich wykona-
ne zostało w 1953 r., co sugeruje, że jeszcze co najmniej 8 lat po woj-
nie pozostałości niemieckiego radaru były w dużej mierze zachowane. 
Prawdopodobnie w późniejszym czasie doszło do uporządkowania tego 
terenu, zapewne, gdy przystąpiono do tworzenia ogródków działkowych 
w 1968 r. 

Źródła: Jacek Durych, atlantikwall.info, wikipedia.pl, Armia Krajo-
wa Rejon Łask

Arkadiusz Cieślak
BP w Łasku - Muzeum Historii Łasku

Mieszkańcy Łasku na zniszczonej podstawie radaru Wurzburg-Riese, 
1953 r. W tle prawdopodobnie nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2, 
więc najpewniej jest to zniszczona podstawa z ul. Jana Pawła II.
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Michalewicz był twórczym projektantem, 
z bogatą wyobraźnią, a do tego niezwykle wraż-
liwy. Cenił dobrą architekturę wkomponowaną 
znakomicie w krajobraz. Ostatnie lata życia spę-
dził w Łasku (mieszkał w Kolumnie) i spoczywa 
w mogile na kolumnieńskim cmentarzu. Przypo-
mniałem jego sylwetkę licząc na to, że radni za-
dbają o upamiętnienie tego architekta, np. nada-
jąc jednej z ulic jego imię. Na razie nic takiego się 
nie stało, ale wierzę, że w odpowiednim momen-
cie Jan Michalewicz zostanie uhonorowany, jak 
choćby przedwojenny projektant Kolumny, który 
ma już w tej dzielnicy swoją ulicę.

Architekci i urbaniści to nietypowi twórcy. 
Choć są autorami rozwiązań urbanistycznych 
czy projektantami budowli, które zajmują naszą 
przestrzeń, a więc otaczają nas i są bardzo waż-
ne w naszym życiu, na ogół niewiele o nich wie-
my. Tak, tak – czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, 
kto zaprojektował kamieniczki w łaskim rynku, 
czyim dziełem jest siedziba Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Biblioteki Publicznej czy Ła-
skiego Domu Kultury? Ba, nawet nie wiemy, 
kto zaprojektował najcenniejszy zabytek miasta 
- łaską kolegiatę.

A przecież wiele budowli w grodzie nad 
Grabią wrosło w krajobraz miasta, nie wyobra-
żamy sobie Łasku bez kościółka św. Ducha, 
banku na pl. Piłsudskiego czy choćby siedziby 
Starostwa Powiatowego. A przecież mamy też 
kilka ciekawych budynków szkolnych, przed-
szkola, dworzec kolejowy pamiętający dwie 
wojny światowe.

Łask nigdy nie należał do bogatych i najważ-
niejszych ośrodków miejskich, ale bliskość Łodzi 
i dogodne połączenia komunikacyjne sprawiały, 
że przyciągał ciekawych ludzi, a ci z kolei zo-
stawiali swój ślad na ziemi. Czasami znamy ich 
nazwisko, najczęściej jednak te ślady w postaci 
choćby rozwiązań urbanistycznych czy architek-
tonicznych są anonimowe. Z pewnością nie obni-
ża to wartości tych cennych śladów.

Portret Józefa Czajkowskiego pędzla  
Olgi Boznańskiej

Romuald Gutt

Dwór w Ostrowie, fot. Bartosz Sobański

WIELCY bEZIMIENNI?
Niedawno pisałem w tym cyklu o znakomitym architekcie Janie Michalewiczu, 
który położył olbrzymie zasługi dla urbanistyki i architektury nieistniejącego  już 
województwa sieradzkiego, w tym także Łasku. Pozostały po nim liczne budowle, m.in. 
zajazdy turystyczne typu dworkowego, znakomicie wkomponowane w krajobraz. 

 To nie przypadek, że w końcu XIX wieku 
Michał Szweycer wybiera właśnie Łask i tutej-
sze dobra jako gniazdo dla swojej rodziny. Ma 
on olbrzymie zasługi dla kultywowania patrio-
tycznych tradycji, o których teraz nie chcę pi-
sać, bo zasługują na wielki esej. Teraz natomiast 
chciałbym przypomnieć, że Szweycerowie 
dźwigali na swoim barkach obowiązek dbania 
nie tylko o ojczyznę.

I znów nie ma przypadku w tym, że z ich 
inicjatywy rodzi się Kolumna – miasto ogród. 
Gdyby nie wybuch II wojny światowej, Kolumna 
stałaby się zapewne wzorcowym ośrodkiem tego 
typu. A narodziła się, podkreślam, nie u bram sto-
licy, a więc wielkiego europejskiego miasta, jak 
to było choćby z Podkową Leśną, a na głębokiej 
prowincji, gdzie długo nie było prądu i połącze-
nia kolejowego, a nawet dobrych dróg.

Do zaprojektowania Kolumny Szweycer za-
trudnia wysokiej klasy fachowca. Jak się oka-
zuje, ma nosa. Tak samo jest znacznie wcześniej 
z dworkiem w Ostrowie. Ten obiekt może wyry-
sować nawet któryś z lokalnych inżynierów, co 
zresztą byłoby zapewne znacznie tańsze. Tymcza-
sem Szweycer sięga po zdolnych twórców Romu-
alda Gutta i Józefa Czajkowskiego. Ten pierwszy 
ma już za sobą zaprojektowanie pawilonu wysta-
wowego na wystawę w Rzymie i wiele innych 
głośnych projektów, choć w gruncie rzeczy jest 
dopiero na początku swojej drogi twórczej. Drugi, 
znacznie starszy od Gutta, jest cenionym architek-
tem, ale i znakomitym malarzem oraz grafikiem. 
W 1908 roku projektuje dwór w Opiniogórze, 
choć nie udaje się go zrealizować.

Panowie zapewne znali się już wcześniej. 
Gutt gustuje wówczas w modernizmie, ale zna 
też doskonale upodobania Polaków, dla których 
ważny jest patriotyzm, lokalność i tradycje. 
Trudno się temu dziwić, wszak zabory i prze-
śladowania polskości odbijają się ujemnie na 
życiu patriotów, którzy szukają „zamienników 
na polskość”. Nawiązywanie do budownictwa 
staropolskiego jest więc swoistym aktem walki 
z zaborcą tym bardziej, że u progu XX wieku 
prześladowania Polaków sa mniejsze niż np. po 
Powstaniu Styczniowym.

Te ciągoty rodaków znane są i architektom. 
Zapewne dlatego Gutt w młodości pasjonuje się 
stylem dworkowym, zwanym w Wielkopolsce 
narodowym. Widzi w nim związek z polskimi 
dworkami, np. z XVIII wieku, dlatego chętnie 
nawiązuje do tych tradycyjnych rozwiązań: spa-
dziste wysokie dachy typu polskiego, kolumny 
przy wejściu, alkierzyki.

Szweycer w tym czasie zapewne obraca się 
wśród ziemian, ma kontakty ze stolicą i słyszy 
sporo o trendach i stylach w budownictwie. A że 
duszę ma polską i chętnie korzysta z tego co na-
rodowe i patriotyczne - poglądy obu zdolnych 
architektów mu odpowiadają.

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze



łASkI UNIWERSYtEt tRZECIEgO WIEkU
WYStARtOWAł PO RAZ kOLEJNY
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Wszystkich zgromadzonych powitała pełniąca obowiązki dyrek-
tora Łaskiego Domu Kultury Magdalena Kelnerowska. Wśród gości 
byli m.in. naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego Jadwiga Kurkowska oraz Rada Słuchaczy 
ŁUTW w osobach: Aleksandry Tarnowskiej, Anny Złomańczuk i Zbi-
gniewa Andrysiaka.

Magdalena Kelnerowska wyraziła nadzieję, że przy zapewnieniu 
wszystkim bywalcom maksimum bezpieczeństwa ten rok będzie, mimo 
przeciwności, jednym z najlepszych w działalności UTW. Przedstawiła 
też nowego koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Agnieszkę 
Bednarczyk.

To już kolejna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (29 września br.). Uniwersytet cieszy 
się dużą popularnością wśród seniorów, więc inauguracja w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury miała uroczysty charakter.

Czesław Mozil odwiedził Łaski 
Dom Kultury (8 października br.) 
ze swoim niezwykłym połączeniem 
monodramu, stand-upu i koncertu. 
Jego momentami ostry, ale przy 
tym zabawny i dający do myślenia 
występ, spotkał się życzliwym 
przyjęciem licznie zgromadzonej 
publiczności.

 Artysta opowiadał o Polsce widzia-
nej z perspektywy podwójnego emigran-
ta, żyjącego między Danią a Polską, ko-
chającego absurdy obu tych krajów i pa-
trzącego na wszystko z humorem.

Widzowie wysłuchali historii z ży-
cia, opowiedzianych za pomocą naj-
większych hitów Czesława Mozila. To 
była przewrotna, słodko-gorzka i bardzo 
zabawna opowieść o patriotyzmie, emi-
gracji i ojczyźnie, a także o codziennym 
życiu popularnego artysty.

Czesław Mozil jeszcze długo po kon-
cercie rozmawiał z fanami i podpisywał 
płyty.

Michał Jędrasik

MUZYCZNY StAND-UP CZESłAWA MOZILA

Przed oficjalnym rozpoczęciem nowego roku akademickiego 
uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego Zdzisława Wegen-
ko, wielkiego znawcy i miłośnika literatury, związanego z Łaskim Do-
mem Kultury i grupą literacką „NA PROGU”.

Po uroczystym otwarciu zgromadzona publiczność wysłuchała wy-
kładu dr inż. Wojciecha Pardały pt. „Piękna Kolumna – ludzie i archi-
tektura”.

Na zakończenie z recitalem „Jesienne impresje miłosne” wystąpiła 
Barbara Twardosz, absolwentka Akademii Muzycznej w Mińsku w kla-
sie fortepianu i jedna z najlepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru 
rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.

Michał Jędrasik



MłODZICZkI Z PUCHAREM 
bURMIStRZA łASkU!
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Na kulturalnej mapie naszego regionu 
pojawiła się nowa inicjatywa, pn. „ŁASK-
awy Garaż”, za którą odpowiedzialny 
jest Łaski Dom Kultury. Pomysł 
polega na zapraszaniu nietuzinkowych  
i utalentowanych muzyków, związanych 
głównie ze sceną songwriterską. Chodzi 
o to by było gitarowo, ale delikatnie, 
nastrojowo i klimatycznie w równie 
klimatycznym miejscu. Do tej pory 
tajemniczy garaż we Wronowicach koło 
Łasku gościł dwóch artystów. 

Pierwszy 7 sierpnia wystąpił Henry No 
Hurry. To jednoosobowy eksperyment Waw-
rzyńca Jana Dąbrowskiego (udzielającego się 
wcześniej w zespołach Henry David’s Gun 
czy Letters From Silence). To projekt na poły 
muzyczny, na poły podróżniczy i po trosze pi-
sarski. Do dzisiaj Henry No Hurry odwiedził 
ponad 180 miejsc w kilku krajach (Polska, 
Niemcy, Ukraina, Szwajcaria, Łotwa, Estonia 
i inne). Zagrał również trasę wiodącą po schro-
niskach górskich, w prywatnych mieszkaniach 
oraz wystąpił na kilku festiwalach (z OFF Fe-
stivalem czy MiedziankaFest na czele).

„łASk-awy garaż”
Ma na swoim koncie album długogrający 

„The Calving Of Inner Glaciers” (2019). Dru-
gie wydawnictwo, „Maroon Dot”, miało pre-
mierę w sierpniu i utwory z tej płyty były pro-
mowane właśnie w czasie tego koncertu.

Drugi koncert z tej serii to występ 8 wrze-
śnia australijskiego wykonawcy Lucasa Lau-
fena. Cztery lata temu ten artysta postanowił 
odmienić swoje życie o 180 stopni – przeniósł 
się ze swojego spokojnego, nadmorskiego mia-
steczka w Australii do Berlina.

Od wydania debiutanckiej EP „Goodbye” 
w 2016 roku zagrał ponad 150 koncertów w ca-
łej Europie, budując przy okazji grupę swoich 
oddanych fanów. Niedawno wydał nowy al-
bum „I know where silence lives”, który zebrał 
bardzo pochlebne recenzje. To utwory z tej pły-
ty promował w czasie koncertu w wronowic-
kim garażu.

Muzyka Lucasa Laufena sprawia, że za-
trzymujemy się na chwilę i oddychamy. Ponure 
falsetowe melodie łączą się tu z lśniącą gita-
rą. To „nadmorska poezja z dzikiej wyobraźni 
Australijczyka”. Ten brodacz śpiewa o smutku, 
izolacji, wolności i wspomnieniach. I sprawia, 
że na chwilę zwalniamy, tak też było na tym 
koncercie. 

Obydwa wydarzenia spotkały się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Łasku, Zduń-
skiej Woli i okolic, dlatego „ŁASK-awy Ga-
raż” wpisujemy na stałe w kalendarz kameral-
nych, muzycznych imprez plenerowych i wra-
camy na wiosnę przyszłego roku!

Michał Jędrasik

Za nami 4. ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek 
o Puchar Burmistrza Łasku, który odbył się w dniach 19-20 
września w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.

Nasze siatkarki okazały się najlepsze podczas dwudniowej rywali-
zacji rozgrywanej systemem każdy z każdym w gronie 7 zespołów, wy-
grywając wszystkie mecze bez straty seta! Srebro wywalczyła drużyna 
Spartakusa Lniano. Brązowy medal powędrował do Sparty Warszawa.

W zawodach dzielnie walczyły także dziewczęta z naszego drugiego 
zespołu, dla których w zdecydowanej większości były to pierwsze mecze 
na dużym boisku. Łaskovia II uplasowała się ostatecznie na 7. miejscu.

Puchary, statuetki i medale dla najlepszych zespołów i zawodniczek 
wręczył burmistrz Łasku, Gabriel Szkudlarek.

Najlepszą zawodniczką turnieju (MVP) została Hania Puchała z Ła-
skovii. Wyróżnienia indywidualne otrzymały także: najlepsza rozgrywa-
jąca – Martyna Bulzacka (Łaskovia), najlepsza atakująca – Maja Mal-
czewska (Sparta Warszawa), najlepsza przyjmująca – Oliwia Ziółkowska 
(Spartakus Lniano), najlepsza broniąca – Martyna Michalak (Łaskovia).

Trenerzy wyróżnili także najlepsze zawodniczki w poszczególnych 
zespołach: Łaskovia Łask I – Julia Bryl, Spartakus Lniano – Oliwia Paw-
łowska. Sparta Warszawa – Basia Mioduszewska, Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki – Karolina Skoneczna, Częstochowianka Częstochowa – 
Karolina Raszewska, Sukces Komprachcice – Wiktoria Gola i Łaskovia 
Łask II – Lena Michalska.

W turnieju zagraliśmy w składzie: Martyna Bulzacka, Martyna Mi-
chalak, Karolina Kulczyńska, Hania Puchała, Paulina Fister, Weronika 
Kula, Natalia Kiejnich, Lena Jokiel, Ania Martynowska, Roksana Woj-
tasik, Julia Bryl, Zuzia Gwis, Lena Michalska, Julia Gwis, Ada Piech, 
Natalia Iwanowska, Amelia Piotrowicz, Maja Felczerek, Amelia Krako-
wiak, Natalia Drewnowska, Zuzia Zydorek i Martyna Szwarczewska.

Łaskovia serdecznie dziękuje gminie Łask za wsparcie finansowe or-
ganizacji turnieju, dziękuje też wszystkim uczestniczkom, gratuluje me-
dalistkom i wyróżnionym zawodniczkom.

Klasyfikacja zespołów:
1.  Łaskovia Łask I – 6 zwycięstw – sety: 12:0
2.  Spartakus Lniano – 5 zwycięstw – sety: 10:2
3.  Sparta Warszawa – 4 zwycięstwa – sety: 8:6
4.  Dargfil Tomaszów Mazowiecki – 3 zwycięstwa – sety: 6:6
5.  Częstochowianka Częstochowa – 2 zwycięstwa – sety: 5:9
6.  Sukces Komprachcice – 1 zwycięstwo – sety: 4:11
7.  Łaskovia Łask II – 0 zwycięstw – sety: 1:12.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w listopadzie

A wszystko to dokonało się przy pomocy 
coraz doskonalszych urządzeń technicznych – 
spychaczy, ładowarek czy walców. Choćby dla 
wyobrażenia sobie olbrzymiego skoku tech-
nologicznego na tym polu, warto odwiedzić 
niewielki skansen budownictwa drogowego 
znajdujący się w Łodzi przy ul. Irysowej, obok 
siedziby oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Zgromadzono tu prawdziwe perełki techni-
ki drogowej w kraju i na świecie. Mowa m.in. 
o zabytkowych walcach drogowych, przy po-
mocy których w ubiegłym wieku budowano 
drogi na Ziemi Łódzkiej, m.in. w rejonie Ła-
sku. Jeden z pięknie wyremontowanych wal-
ców parowych przez wiele lat stał w bazie dro-
gowców w Dobroniu.

Jedna ze wspomnianych maszyn waży 12 
ton, ale można ją było dociążyć dodatkowymi 
obciążnikami żeliwnymi, by lepiej ugniatała 
nawierzchnię drogi. W Polsce zachowały się 
do dziś tylko dwa takie walce, być może są to 
jedyne zachowane egzemplarze na świecie.

Jeden ze wspomnianych walców zbudowa-
ny został w 1925 roku w Zakładzie Maszyn Gór-
niczych w Mikołowie. Przez wiele lat pracował 
w Rejonie Dróg Publicznych w Wieluniu. Dziś 
można go oglądać – po gruntownej rewaloryza-
cji - na terenie łódzkiego Oddziału GDDKiA.

W tym niewielkim muzeum można zoba-
czyć także inne drogowe ciekawostki, np. słup-
ki graniczne pasa drogowego czy dawne dro-
gowe tablice informacyjne.

Dziś na drogach Ziemi Łódzkiej nie zo-
baczymy już walca parowego, za to pracują 
nowoczesne maszyny XXI wieku. Zadziwiają 
ogromem i wydajnością, np. przy budowie dro-
gi ekspresowej S-8, wylewały betonowe jezd-
nie tej arterii. Być może za sto lat i one trafią do 
wspomnianego muzeum drogowego.

(P)

tAk POWStAWAłY DROgI
Drogi były zawsze nieodzownym elementem egzystencji człowieka. Wyznaczały horyzont działania, a nawet 
myślenia. Drogi, z których korzystamy współcześnie, niewiele mają wspólnego z tymi z czasów starożytnego egiptu 
czy Rzymu, bowiem technika i rozwój gospodarczy przeobraziły całkowicie szlaki komunikacyjne.

 
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Wystawa „Historia łaskich organizacji 
i stowarzyszeń w I poł. XX wieku” 

listopad – 
luty 2021 

MHŁ BP w Łasku, 
MHŁ 

2. Wystawa „Stolice nadbałtyckie  
w fotografii Marcina Dybalskiego”  

listopad, 
grudzień 

Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku 

3. Warsztaty plastyczne dla dzieci 
„Wokół łaskiej róży” 

7 BP w Łasku - Filia 
dla dzieci 

BP w Łasku - 
Filia dla dzieci 

4. Spektakl Sławomira Hollanda  
„Do Polski” 

11 sala widowiskowa ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
1. Mecz piłki nożnej – MULKS Łask – 

ORZEŁ Piątkowisko 
8 

godz.12 
CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej – UKS 
Wiewiórczyn – GKS Widawia 
Widawa 

11 
godz. 11 

CSiR - stadion CSiR Łask 

 
 

W tej części Łasku nie było dotąd chodnika. Wybierano ryzykowny 
spacer poboczem bądź gruntową ścieżką, gdzie po opadach deszczu two-
rzyło się uciążliwe błoto. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy osiedla 
„Przylesie”, którzy często korzystają właśnie z tego przejścia. Warto do-
dać, że to jedyna droga na pobliski przystanek PKS.

Dzięki współpracy samorządów jeszcze w tym roku mieszkańcy 
będą mogli korzystać z bezpiecznego chodnika. Ulica Warszawska jest 
drogą wojewódzką, dlatego aby inwestycja doszła do skutku, gmina Łask 
musiała porozumieć się z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Gospoda-
rze Łasku od lat składali władzom wojewódzkim ofertę wsparcia finan-
sowego. 

To nie koniec współpracy z łódzkim samorządem. Władze gminy za-
biegają o budowę ciągu pieszo-rowerowego do Teodorów i Gorczyna.

MJ

PRZY UL. WARSZAWSkIEJ POWStAJE CHODNIk
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyłonił wykonawcę chodnika przy ul. Warszawskiej w Łasku. Prace rozpoczęły się w drugiej 
połowie września. Ta ważna dla wielu mieszkańców inwestycja zostanie zrealizowana z inicjatywy gminy Łask, która partycypuje 
w kosztach (50% gmina, 50% łódzki samorząd). Wyczekiwany chodnik od szpitala do ul. Jodłowej powstanie do końca listopada.
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PRZeBUDoWA DRoGI W KoPYŚCI
W październiku zakończono przebudowę drogi gminnej w Kopyści. 

Na odcinku ok. 1 km powstała nawierzchnia asfaltowa, ponadto wykona-
no zjazdy, przepusty i oznakowanie pionowe. Prace wykonała firma Wło-
dan, a ich koszt to ok. 960 tys. zł. Na to zadanie gmina Łask pozyskała 
dofinansowanie z budżetu woj. łódzkiego wysokości blisko 340 tys. zł. 

PRZeBUDoWA Ul. MICKIeWICZA I PRUSA W ŁASKU
Przebudowana zostanie ul. Prusa na odcinku ok. 100 m od skrzy-

żowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz  
ul. Mickiewicza na odcinku ok. 130 m od skrzyżowania z ul. Prusa do 
skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Prace obejmą położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodni-
ka, pobocza, zjazdów oraz odwodnienia. Ich zakończenie zaplanowano 
na połowę grudnia br. Wykonawcą została firma Włodan, a wartość in-
westycji to 542 tys. zł.

eKoPRACoWNIA 
W  SZKole PoDSTAWoWeJ  NR  5  W  ŁASKU

Gmina Łask w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW 
w Łodzi pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” otrzymała dofinansowanie 

NOWE INWEStYCJE W gMINIE
Choć jesienna aura nie sprzyja budowlańcom, nie oznacza to końca prac i braku nowy inwestycji  
w gminie Łask. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi projektami. 

Budowa drogi w Kopyści

Ulica Prusa i Mickiewicza

Stowarzyszenie działające na podstawie statutu, liczyło przeciętnie 
od 20 do 25 osób. Prezesem honorowym był Jan Niewiadomski – pisarz 
hipoteczny z Łasku. Po wyzwoleniu chór wznowił swą działalność pod 
kierownictwem dwóch zmieniających się dyrygentów – Edmunda Miar-
czyńskiego i Edwarda Cherczyńskiego. Jak wspomina Henryk Lisiecki 
– kilkuletni sekretarz „Harfy”, aktywność chóru przebiegała ze zmienny-
mi sukcesami i ostatecznie wygasła pod koniec lat 40. ubiegłego wieku.

Na fotografii z 1949 r. znane są nazwiska trzech osób: Kazimierza 
Dąbrowskiego (siedzi pierwszy od lewej), w rogu stołu, w środku siedzi 
p. Maślankiewicz, nad nią w ciemnym garniturze stoi Piotr Łyżwa.

Jeśli ktoś z Państwa rozpozna pozostałych uczestników tego spo-
tkania, prosimy o kontakt osobiście w Muzeum Historii Łasku lub pod  
nr tel. 43 821 70 62.

lidia olszewska - MHŁ

Chór „Harfa” powstał w 1935 roku z inicjatywy osób znanych z zamiłowania do pracy społecznej  
m.in. Witalisa Płoszajskiego, Albina Michalskiego, Janusza Jędrzejczyka, Juliana Prosnaka. 

wysokości 21.427 zł na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. 

NoWe oŚWIeTleNIe UlICZNe
Łaski samorząd przystępuje do realizacji zadania pn. „Modernizacja 

i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Łask”. Koszt inwestycji to 
ok. 540 tys. zł, a za prace odpowiedzialna jest firma MR INSTAL Spółka 
Jawna. Zadanie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do 30.06.2021 r.

Lokalizacje nowych latarni: Wydrzyn, Wronowice, Gorczyn, Stryje 
Księże, Orchów, Kolonia Bilew, Łopatki, Łask: ul. Łąkowa, ul. Borowi-
kowa, ul. Szkolna, ul. Bohaterów Września.

To nie koniec inwestycji.  Gmina Łask ogłosiła przetarg na przebudo-
wę ul. Jastrzębiej we Wronowicach oraz rozbudowę sieci wodociągowej. 
Nowa infrastruktura podziemna powstanie w Teodorach, Aleksandrówku 
i Rokitnicy.

MJ



 


