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Minister A. Halicki 
odznaczył 
burmistrza Łasku
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Już drugi raz w tym roku Plac 11 Listopada w Ła-
sku miał okazję gościć miłośników motoryzacji. 
W czerwcu w ramach XIV zlotu zabytkowych Mer-
cedesów StarDrive Poland 2015 miejski rynek wy-
pełniły prawdziwe perełki historii, budząc przy tym 
ogromne emocje i entuzjazm wśród mieszkańców 
naszego miasta. Mercedesy najwyraźniej coś przycią-
ga do Łasku, gdyż już 11 października zawitała do 
nas kolejna grupa entuzjastów tych niemieckich po-
jazdów. Tym razem XXVI Zlot MB/8 Club Poland 
zaprezentował troskliwie wyremontowane maszyny 
z lat 60. i 70. 

Podczas konkursu elegancji publiczność wybrała 
najładniejszego mercedesa. Okolicznościowe pucha-
ry wręczyła uczestnikom zlotu zastępca burmistrza 
Łasku Janina Kosman. 

M. Janiszewski

Miło nam poinformować Czytelników, że prezentowane 
niedawno na naszych łamach małżeństwo Barbary i Adama 
Podgórskich (pani Barbara pochodzi z naszego miasta) 
uhonorowane zostało wyróżnieniem na rzecz zachowania 

Gratulujemy!

W Łodzi (16 bm.) doceniono i wyróżniono samorządowców. 
50 osób otrzymało z rąk ministra Andrzeja Halickiego odznaki 
honorowe za szczególne osiągnięcia na rzecz samorządu 
terytorialnego. Wśród odznaczonych znalazł się burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek. 

- My wszyscy Polacy powinniśmy Wam – samorządowcom po-
dziękować za Wasz trud. Jesteście symbolem tego, jak przez odda-
ną, samorządową i obywatelską pracę można zmieniać Polskę – pod-
kreślił szef MAC podczas wystąpienia. – Labor omnia vincit – praca 
jest kwintesencją tego trudu. Gdyby nie wolne wybory do samorządu, 
gdybyśmy nie zaczęli od samorządu, to nasza rzeczywistość byłaby 
trudniejsza. Bez samorządu nie byłoby sukcesu polskiej transformacji 
– zaznaczył minister Andrzej Halicki.

Odznaka  Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, 
ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za 

szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie 
nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za 
udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i re-
formowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i or-
ganizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą  
i dydaktyczną dotyczącą samorządu. 

MJ

Mercedesy 
zakochane 
w Łasku

i propagowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
Górnego Śląska. Nagrodę wręczono 16 bm. w Łomży, 
a przyznała ją Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera 
pod przewodnictwem prof. Janusza Tazbira. Gratulujemy!

(P)

fot. www.lodz.uw.gov.pl



październik 2015 r.

        I wiadomość istotna dla Łasku – tu właśnie 
– oprócz Choszczna, Ciechanowa, Drawska 
Pomorskiego i Skwierzyny – znajdować 
się będzie jedna z baz sprzętu, który już 
w połowie 2016 roku trafić ma do naszego 
kraju. Jak poinformował szef resortu obrony 
Tomasz Siemoniak, w tych miejscowościach 
ruszą inwestycje, na które USA przeznaczą 
łącznie 1 miliard dolarów, obiecany przez 
prezydenta Obamę podczas ostatniej wizyty 
w Polsce.

ŁASK – JEDNA 
Z PIĘCIU BAZ USA
Świat się zbroi – czy nam się to podoba, czy też nie. Także w Europie jest teraz mniej bezpiecznie niż przed laty. Polska stara się również 
zbroić w większym tempie. Stąd porozumienie Polski i USA w sprawie lokalizacji składów amerykańskiego sprzętu wojskowego, 
o którym niedawno poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

W Polsce ma się znaleźć sprzęt dla 5 tys. 
żołnierzy. Ile tego wyposażenia trafi do Łasku, 
gdzie już dziś stacjonują najnowocześniejsze 
nasze samoloty F-16? – na razie nie wiemy, 
bo wojskowi przekazują niewiele informacji 
na ten temat. Z pewnością do Łasku nie trafią 
czołgi Abrams czy inne ciężkie pojazdy woj-
skowe, prawdopodobnie znajdą się tu magazy-
ny, baza dla żołnierzy, ewentualnie sprzęt nie-
zbędny do obsługi logistycznej. Z dobrze po-
informowanych źródeł wiadomo już, że zanosi 

się na dalszą rozbudowę infrastruktury lotniska 
znajdującego się w gm. Łask i Buczek, a tak-
że wykorzystanie wojskowej bazy lokalowej 
znajdującej się w samym Łasku. Oznacza to, że 
wciąż rośnie ranga wojska w naszym mieście. 
Już dziś 32. BLT jest największym pracodawcą 
w mieście. 

I pomyśleć, jeszcze kilkanaście lat temu 
zabierano się do likwidacji wojska w Łasku…

(PO)

- Długo dojrzewała ta inicjatywa, choć już 
przed laty zamierzaliśmy zająć się najstarszymi 
nagrobkami naszego cmentarza – mówi prezes 
Towarzystwa Sławomir Tralewski. – Niestety, 
napotykaliśmy na mur obojętności. Teraz sytu-
acja zmieniła się na lepsze i najwyższy czas za-
jąć się najstarszymi i najcenniejszymi nagrob-
kami, chcemy też tym sposobem oddać hołd 
zasłużonym mieszkańcom Łasku. Na począ-
tek pragniemy uporządkować mogiłę, w której 
spoczywają szczątki m.in. właścicieli i kapła-
nów, wyrzucone z podziemi kolegiaty przez 

Liczy się każda złotówka
Rusza kwesta na ratowanie zabytków łaskiego cmentarza

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. PROF. JACKA NOWOTARSKIEGO

malarza, grafika i pedagoga
Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Łodzi.

Serdeczne wyrazy współczucia
Najbliższej Rodzinie

składają

Burmistrz Łasku
Przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Łasku

pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. EWY  DUDY
Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Łasku

Panią Ewę dobrze  znaliśmy od dwudziestu pięciu lat.
Ta nieszczęsna wiadomość dogłębnie 

wstrząsnęła nami wszystkimi.

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższej Rodzinie

składają

Burmistrz Łasku
Przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Łasku

pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Niemców podczas II wojny światowej. Jeśli 
mieszkańcy wesprą naszą inicjatywę, w dal-
szej kolejności zajmiemy się zabytkowymi na-
grobkami znajdującymi się dziś w złym stanie. 
O sposobie ratowania tych pamiątek przeszło-
ści decydować będzie specjalny zespół wyło-
niony z grona miłośników miasta.

Przypomnijmy, łaski cmentarz należy do 
najstarszych w naszym regionie, poświęcony 
został w 1810. Liczy sobie zatem ponad 200 
lat. Można na nim dostrzec jeszcze sporo sta-
rych nagrobków, choć ich stan jest na ogół zły. 

Uratowanie tych zabytkowych nagrobków jest 
naszym obowiązkiem. Apelujemy zatem do 
tych wszystkich, którzy 1 listopada wybiorą 
się na łaski cmentarz, by wsparli inicjatywę 
Towarzystwa. Kilkadziesiąt lat temu kwesto-
wanie na rzecz Powązek wymyślił znakomity 
dziennikarz Jerzy Waldorf, w jego ślady poszła 
m.in. Łódź i Piotrków Trybunalski, szczycąc 
się teraz wieloma uratowanymi pamiątkami 
przeszłości. Łask ma szansę dołączyć do grona 
miast, które pamiętają o przodkach.

(P)

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej na tutejszym cmentarzu odbędzie się 1 listopada pierwsza kwesta na ratowanie 
zabytków nekropolii. Liczy się każdy grosz tym bardziej, że na początek Towarzystwo zamierza uporządkować i godnie uczcić 
właścicieli oraz zasłużonych kapłanów spoczywających we wspólnej mogile.



JESZCZE O UCHODŹCACH

Ta wybitna dziennikarka i pisarka wiele 
lat swego życia (zwłaszcza po zamachach 11 
września 2001 r.) poświęciła na uświadamianie 
jakim zagrożeniem dla Europy i cywilizacji za-
chodniej jest islam, zwłaszcza w swej agresyw-
nej postaci, nie tylko lekceważący kulturę za-
chodniego świata, ale bardzo wrogo do niej na-
stawiony. Przykładów wrogości i lekceważenia 
odczuć gospodarzy wspomagających imigran-
tów Fallaci podaje wiele. Kiedyś zatrzęsła się 
z oburzenia, gdy zobaczyła jak niechlujny arab 
oddaje mocz na liczącą setki lat, służącą dzie-
siątkom pokoleń, niezwykle szacowną i piękną 
katedrę florencką. A kiedy my chcemy wejść do 
meczetu musimy zdjąć buty.

Fallaci zatrzęsła się z oburzenia także dla-
tego, że nie potrafimy bronić swoich wartości, 
swojej kultury. Ona określała się mianem ate-
istki – chrześcijanki. Pozorna sprzeczność! Nie, 
w istnienie Pana Boga wątpiła, ale uznawała 
z wielką pewnością, że cała kultura Zachodu 
posiada chrześcijańskie korzenie i z chrześci-
jaństwa wyrasta, a my mamy obowiązek, tak-
że wobec naszych przodków, w obronie naszej 
kultury i naszych wartości stawać. Czy potra-
fimy? Czy chcemy? Trafnie ujął ten problem 
w wywiadzie jeden z mądrzejszych naszych 
polityków Paweł Zalewski: Nie chodzi o to, 
żeby wyznawca islamu stał się chrześcijani-
nem, tylko o to, żeby szanował inne wartości. 
Integracja polega na uznawaniu i szanowaniu 
wartości. Jeśli nie ma wartości, to nie ma czego 
szanować. Muzułmanie przyjeżdżają do Europy 
dla pieniędzy i bezpieczeństwa, ale pogardza-
ją zlaicyzowanymi społeczeństwami. Wartości 
uniwersalne „Są na tyle rozmyte we współcze-
snych konsumpcyjnych społeczeństwach, że nie 
stanowią dla muzułmanów żadnego punktu od-
niesienia” (Rzeczpospolita z 10 – 11 paździer-
nika 2015, str. 16.).

Inny parlamentarzysta, też spokojny i wy-
ważony Stanisław Wziątek potwierdził moją 
ocenę przedstawioną miesiąc temu: przyjmo-
wanie imigrantów to leczenie skutków a nie 
przyczyn choroby. W mediach skrajnie rozbież-
ne stanowiska wyrażone choćby w tytułach ar-
tykułów prasowych: Przyjąć ich to nasz ludzki 
obowiązek. I kontra: Europo opamiętaj się! To 
inwazja. 

Ubawiło mnie zagubienie zwykle pewnej 
siebie, agresywnej Karoliny Lewickiej w roz-
mowie z Pawłem Kukizem. Rozmowa wyglą-
dała mniej więcej tak. On: Widzi Pani kto przy-
jeżdża? Zdecydowana większość to mężczyźni 
tak do czterdziestki. Ona: Młodemu mężczyźnie 
łatwiej uciec z obszarów objętych wojną. On: 
Chciałaby Pani, aby Pani mąż czy chłopak zo-
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Oriana Fallaci (1929-2006) – legendarna włoska reporterka i korespondentka wojenna, 
publicystka i pisarka, laureatka wielu nagród, jej książki tłumaczone są na całym świecie - 
w Polsce ukazały się m. in.: Penelopa na wojnie, Wściekłość i duma, Siła rozumu, Wywiad z sobą 
samą: Apokalipsa, Wywiad z historią, Wywiad z władzą. Krótka nota biograficzna zaczerpnięta 
z jej książki List do nienarodzonego dziecka ukazuje wielkość tej postaci.

8 listopada 2015 r. z udziałem legata 
papieskiego (specjalny wysłannik papieża) 
odbędą się w kolegiacie jubileuszowe uro-
czystości 500 – lecia obecności Wizerunku 
Matki Bożej w Łasku. Dzięki wielkiemu pry-
masowi Janowi Łaskiemu posiadamy od 500 
lat ten cenny - zarówno z punktu widzenia 
religijnego jak i artystycznego – skarb.

Gabriel Szkudlarek
14 października 2015 r.   
 

stawił Panią z dziećmi w kraju objętym woj-
ną a sam wiał do lepszego życia? Ona: Mówię 
Panu, młodemu mężczyźnie, łatwiej uciec... 
On: A ja pytam Panią, czy chciałaby Pani itd. 

Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje: Stan 
w jakim znajdują się obecnie Niemcy, trudno 
określić mianem stabilizacji. Napływ uchodź-
ców dzieli nie tylko obywateli. Podzielony jest 
rząd. Trzeba podkreślić, że media na ogół ba-
gatelizują zagrożenie przestępczością ze strony 
imigrantów, a ono jak wynika z internetu jest 
co najmniej wysokie.

Tak czy owak, Szanowni Państwo, zapy-
tani czy gmina Łask przyjmie imigrantów po-
stanowiliśmy na sesji Rady Miejskiej w dniu 
30 września zasięgnąć Państwa opinii. Odpo-
wiedź będzie zgodna z wynikami sondy ogło-
szonej na stronie internetowej gm. Łask. Na ten 
moment na 689 głosujących 10 % jest za, 90 % 
przeciw przyjęciu przez Łask imigrantów.

Jak wielu przyzwoitych ludzi, męczy mnie 
fakt, że nie pomogliśmy dotychczas Polakom 
ze Wschodu, a to nasz moralny obowiązek wo-
bec rodaków, którym potwory w ludzkiej po-
staci zgotowały tragiczny los.

    

WAŻNA UROCZYSTOŚĆ

11 października br. w naszej kolegiacie od-
była się III pielgrzymka kółek różańcowych 
Archidiecezji Łódzkiej. Przybyli przedstawi-
ciele niemal 40 parafii, w tym parafii z Pabia-
nic, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa 

Mazowieckiego, Aleksandrowa Łódzkiego, 
kilku łódzkich – łącznie około półtora tysiąca 
pielgrzymów. Były nie tylko modlitwy i na-
bożeństwa ale także wojskowa grochówka dla 
pielgrzymów, a całość zwieńczył koncert mu-
zyki poważnej, ale lekkiej do słuchania.

Wszyscy pielgrzymi zostali obdarowani 
obrazkami z piękną modlitwą do Matki Bożej 
Łaskiej

- Wielka Bogurodzico – Dziewico,
Któraś z taką miłością 
Syna Bożego na swym ręku nosiła, 
Roztocz nad Ojczyzną naszą
swą macierzyńską opiekę.
Matko Zbawiciela i Patronko Łasku,
chroń od ciemności, zwątpienia i niewiary
uciekających się pod Twoją obronę.
Bądź dla nich Gwiazdą w życiu
i prowadź ich do nieba.
Wspomnij na dusze rodziców moich
i uproś im w Bogu koronę chwały,
jaką Ty sama ukoronowana zostałaś. Amen.

1 października br. w Szadku odbyło się spotkanie spółdzielców zorganizowane w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości województwa łódzkiego.
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WYRÓŻNIONO NAUCZYCIELI

Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem nauczycieli. Gratulo-
wano im wytrwałości i pasji. Życzono dużo zdrowia, energii oraz sukcesów zawodowych. Tego 
dnia burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek nagrodził dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli za 
osiągnięcia w zakresie dydaktyczno - wychowawczym. Uroczystość uświetnił występ chóru ABC 
z PG nr 1 oraz wyjątkowe show młodzieży, która przeniosła gości do lat 60. ubiegłego stulecia, 
prezentując przy tym swoje talenty wokalne i taneczne. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych 
dyrektorów i nauczycieli. „Panorama” przyłącza się do życzeń i gratulacji!

 Michał Janiszewski

Łaski Dom Kultury miał zaszczyt gościć 
w swoich murach uczestników obchodów 
tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. 
12 października sala widowiskowa 
wypełniła się licznie przybyłym gronem 
pedagogicznym. Swoją obecnością 
zaszczycili m.in. senator RP Andrzej 
Owczarek, zastępca dowódcy 32. 
BLT ppłk Robert Gurzęda, zastępca 
burmistrza Janina Kosman oraz radni 
Rady Miejskiej. Uroczystość prowadziła 
Jadwiga Kurkowska – naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji 
i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim 
w Łasku. 

Violetta Wiktorska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku
Elżbieta Borkowska – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku
Beata Szcześniak – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku
Ewa Ołownia – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku
Mariola Nowakowska-Mazur – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku
Przemysław Jeliński – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku
Eugenia Kaczmarek – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie
Monika Roszuk-Brząkała – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie
Tomasz Frydrychowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie
Agnieszka Rozwadowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku
Ewa Skorek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku
Joanna Grzesiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku
Kamila Prawicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Ilona Kachaniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Magdalena Zwolińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Katarzyna Białkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku
Mirosława Olszewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie
Aneta Szczepaniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie
Tomasz Tkaczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Okupie
Agata Krysiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Okupie
Agnieszka Stankiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałuczu
Bogusława Kępa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bałuczu
Iwona Czyżyk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku
Ewa Młynarczyk – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku
Anna Mizera – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku
Bogusława Wit – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku
Hanna Waśniewska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku
Renata Popławska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku
Barbara Wilk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku
Renata Stasiak – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku
Agnieszka Leśniak – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku
Anna Krzymińska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku

SESJE RAD - 26 października odbyła 
się sesja Rady Powiatu, podczas której rad-
ni zajmowali się między innymi wykonaniem 
budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., progra-
mem opieki nad zabytkami za lata 2011-2014 
i inwestycjami drogowymi w gminie Buczek 
oraz Wodzierady. Sesja Rady Miejskiej w Ła-
sku odbędzie się 10 listopada w sali Starostwa 
Powiatowego.

EKOPRACOWNIA w Gimnazjum i LO 
ZSO w Kolumnie została oddana do użyt-
ku w tych dniach. To cenny nabytek, powsta-
ły m.in dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, rodzicom uczniów i nauczycielom.

ODBLASKI ŻYCIA -  przypominamy, 
że obowiącujące od sierpnia ubiegłego roku 
przepisy nakazują posiadanie specjalnych od-
blasków podczas poruszania się pieszych poza 
terenem zabudowanym.

ZESZTY ŁASKIE - kolejny tom tego 
oczekiwanego wydawnictwa, tym razem za 
lata 2014-2015, ukaże się w przyszłym roku.

JUBILEUSZ SOM - niedawno zasłużo-
ne dla Łasku Społeczne Ognisko Muzyczne 
obchodziło jubileusz półwiecza istnienia. Za-
sługą SOM jest umuzykalnianie kilku pokoleń 
mieszkańców grodu nad Grabią. Gratulacje dla 
tych którzy od lat uczą piękna muzyki - na ręce 
kierownik SOM Grażyny Koziary!

ŁÓDŹ BLIŻEJ ŁASKU - dzięki drodze 
S-8, a także S-14 wypad do Łodzi na kawę 
czy zakupy stał się łatwiejszy niż przed laty. 
Mieszkańcy Łasku masowo korzystają także 
z łódzkich kin i teatrów, a dla wielu pracują-
cych w grodzie nad Grabią dojazd nie jest pro-
blemem. 

TURYŚCI W MUNDURACH - niedaw-
no w Spale odbył się 44. Centralny Złot Tury-
stów Wojska Polskiego. Turyści z całej Polski 
odwiedzili m.in. 32. Bazę Lotnictwa Taktycz-
nego w Łasku.

 GRZYBÓW w tym roku jest jak na lekar-
stwo, bo upalne lato nie pozwoliło wykształ-
cić się grzybni, ale ostatnio pojawiło się trochę 
borowików i stojaków. A wszystko to dzięki 
październikowym opadom deszczu i ciepłym 
nocom. Wygląda zatem na to, że na wigilijnym 
stole grzybów nie zabraknie.

PIERWSZY ŚNIEG prószył przez cały 
dzień 12 października br. Przybielił pola, przy-
czynił się do znacznego ochłodzenia. Wieczo-
rem jednak nie było już śladu po śniegu.

TRAGEDIA na drodze w Dobruchowie, 
gm. Wodzierady - samochód ciężarowy MAN, 
kierowany przez 48-letniego mieszkańca 
Zduńskiej Woli, z nieustalonych przyczyn zde-
rzył się z osobową mazdą. W wyniku zderzenia 
31-letni łodzianin, który kierował samochodem 
osobowym, zmarł. Śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi KPP pod nadzorem prokuratora.

UWAGA CZAD! - wraz z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego wzrasta zatrucie czadem. 
Komenda Powiatowa PSP przekonuje do insta-
lowania czujek dwutlenku węgla. Z inicjatywy 
gospodarzy Łasku takie czujki pojawiają się 
w budynkach socjalnych i komunalnych.
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ZMARŁ PROF. JACEK NOWOTARSKI

Jego śmierć zaskoczyła tych wszystkich, którzy Go znali i obserwowali Jego działalność artystyczną. Mieszkał 
w Kolumnie, daleko od miejskiego zgiełku, starał się też żyć jakby w oddaleniu od natłoku współczesnego świata. 
Gdy jednak wymagała tego sytuacja, nie wahał się zabierać zdecydowanie głosu w sprawach istotnych. Jak choćby 
przed laty, gdy toczyła się dyskusja o łaskim Pomniku Zwycięstwa. Profesor zdecydowanie wypowiedział się na temat 
kontrowersyjnego wówczas projektu, który ostatecznie został zrealizowany.

Pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego (rocznik 1948), studiował w PWSSP w Łodzi w latach 1973-1977, nauki pobierał u takich mi-
strzów jak Andrzej Bartczak czy Stanisław Fijałkowski. Od 1977 roku był pracownikiem dydaktycznym w ASP w Łodzi, a od 1995 roku pro-
wadził samodzielnie pracownię rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa tejże uczelni. Uprawiał rysunek, grafikę komputerową i malarstwo.

Choć pracował w Łodzi, znajdywał czas by odwiedzić łaskie placówki kulturalne. Bywał m.in. w Galerii Pod Korabiem, towarzysząc 
wielu wystawom plastycznym.

Profesora Jacka Nowotarskiego – malarza, grafika i pedagoga pożegnało liczne grono jego przyjaciół i wychowanków. Spoczął na cmen-
tarzu w Kolumnie (7 października).

(P) 

I KONFERENCJA DIABETOLOGICZNA 
„Teraźniejszość i przyszłość edukacji diabetologicznej” pod tym hasłem odbyła się 10 bm. w Klubie 32. BLT I Konferencja 
Diabetologiczna w Łasku. Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Łasku, przy 
współpracy Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej i Okręgowej Izby Pielęgniarek oraz Położnych Ziemi Sieradzkiej.

Celem konferencji było przybliżenie środowisku pielęgniarek roli 
i znaczenia edukacji diabetologicznej w postępowaniu terapeutycznym, 
bowiem dzięki właściwemu przygotowaniu pacjenta, jego rodziny i oto-
czenia możliwe jest osiągnięcie zadowalających efektów leczniczych, co 
potwierdzili liczni wykładowcy. Prof. dr hab. med. Jerzy Loba twierdził, 
że można zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 poprzez 
zwiększenie aktywności fizycznej i racjonalne odżywianie. Jego opinię 
potwierdzała mgr Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska, omawiając pira-
midę zdrowego żywienia i dokumentując wpływ wysiłku fizycznego na 
nasze zdrowie. O postępowaniu i skutkach dla zdrowia, jakie niesie ostre 
powikłanie cukrzycy - hipoglikemia w interesujący sposób wykład wy-
głosiła spec. chorób wew. lek. med. Małgorzata Loba. 

Z kolei dr n. med. Iwona Pietrzak przybliżyła trudy dnia codziennego 
dziecka chorego na cukrzycę typu 1, które aby mieć prawidłowe pozio-
my glikemii musi dokonywać pomiary stężenia cukru 6-8 razy dziennie, 

przeliczać każdy posiłek na wymienniki węglowodanowe, białkowo - 
tłuszczowe i potrafić odpowiednio się przygotować do wysiłku fizycz-
nego. Jedną z terapii cukrzycy typu 1 jest leczenie osobistą pompą insu-
linową, która nie jest jednak sztuczną trzustką leczącą cukrzycę a udo-
skonalonym urządzeniem do podawania insuliny - i to ważne z punktu 
widzenia chorych dzieci oraz ich rodziców przedstawiła Renata Chole-
rzyńska. Problem cukrzycy dotyka również kobiety w ciąży - o cukrzycy 
ciężarnych, postępowaniu w czasie trwania ciąży i po rozwiązaniu moż-
na było usłyszeć od położnej Renaty Urbanek. 

Rolę moderatora I Konferencji Diabetologicznej pełniła mgr Beata 
Stepanow, która w sposób barwny, obrazowy i pełen energii podkreślała 
rolę edukacji w walce z cukrzycą oraz zachęcała do aktywności fizycznej 
poprzez wspólne zatańczenie tańca Diabe Dance. W Konferencji wzięło 
udział ponad 120 osób.

 Renata Cholerzyńska



W godzinach 9-13 prowadzone były bezpłatne badania: laboratoryjne (morfologia, cukier, cholesterol), EKG, 
osteoporozy, USG jamy brzusznej. Można było skorzystać również darmowych konsultacji z lekarzami specja-
listami (kardiolog, dietetyk, ginekolog, ginekolog – onkolog, laryngolog). Ponadto, panie mogły nauczyć się 
bardzo przydatnej metody samobadania piersi.

Największym zainteresowaniem cieszyły się badania laboratoryjne i usg jamy brzusznej oraz badanie oste-
oporozy. Liczny udział mieszkańców jest potwierdzeniem, że takie akcje są potrzebne i muszą być kontynuowa-
ne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. 

Starostwo Powiatowe w Łasku corocznie organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców po-
wiatu łaskiego. Przez wszystkie lata prowadzenia akcji wykonano przeszło 7 000  bezpłatnych porad, konsultacji 
i badań lekarskich.

Już dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do kolejnej akcji profilaktycznej. 
Z wyrazami szacunku 

Teresa Wesołowska
starosta łaski 
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P R O F I L A K T Y K A 
NA JLEPSZYM LEKARSTWEM 

Informuję, że w terminie od 19 października 2015 roku do 7 listopada 2015 roku (15 dni roboczych) w siedzibie Wydziału Geodezji 
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17, pokój nr 3, w godzinach 8-15 wyłożony będzie do wglądu osób 

zainteresowanych – projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: 

100302_5.0032 Wydrzyn, 100302_5.0033 Zielęcice, jednostka ewidencyjna gmina Łask, 100301_2.0002 Brodnia Dolna, 
100301_2.0005 Czestków A, 100301_2.0006 Czestków B, 100301_2.0007 Czestków F, jednostka ewidencyjna gmina Buczek, 
powiat łaski, województwo łódzkie.

Wykonaliśmy ponad 300 bezpłatnych badań. 
W sobotę, 10 października br., zamieniliśmy budynek Starostwa Powiatowego w Łasku w centrum 
bezpłatnych badań profilaktycznych. Wszystko z myślą o mieszkańcach powiatu łaskiego, zgodnie z tezą 
„profilaktyka najlepszym lekarstwem”. 

W terminie, o którym mowa powyżej, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo 
– kartograficznego, może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i za-
strzeżenia do tych danych. W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego 
z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym 
powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania. 

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo - kartograficznego, stosownie do postanowień 1989 roku Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego, stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – 
kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa powy-
żej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie starosta łaski w drodze decyzji. Do czasu 
ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczyć będą zarzuty, dane ujawnione 
w operacie opisowo – kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków. 

STAROSTA ŁASKI
Teresa Wesołowska

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 
w Łasku, ul. Narutowicza 17. pok. nr 4 i 13, tel.43 676 30 51, 43 676 30 55.

Z A W I A D O M I E N I E
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Przełomowa decyzja radnych powiatu łaskiego
Wciąż za mało mówi się u nas o tym, jak droga ekspresowa S-8 wpływa na rozwój gospodarczy, a jeśli nawet 
podnosi się ten temat, to w dyskusji brakuje konkretnych argumentów. 28 września radni podjęli decyzję 
o udziale naszego powiatu w budowie drogi łączącej S-8 z krajową 12/14-tką. Droga, która ma powstać to 
jeden z elementów ogromnej inwestycji powstającej na pograniczu powiatów łaskiego i zduńskowolskiego. 

FLESZ INFORMACYJNY
KONIEC ROBÓT NA BATOREGO

Zakończono ostatni etap przebudowy uli-
cy Batorego - od ul. Warszawskiej do Al. 
Niepodległości oraz odcinek od ul. Spół-
dzielczej do ul. Podleśnej. Koszt inwestycji 
w 2015 roku wyniósł 1.028.333,58 zł brut-
to. W sumie cała przebudowa ul. Batorego 
kosztowała ok. 4 mln zł brutto. 

PRZEBUDOWANO UL. ZDUŃSKĄ 
W MARZENINIE

Zakończono przebudowę ulicy Zduńskiej 
w Marzeninie. Odcinek prowadzonych prac 
obejmował zakres od południowego ronda 
S-8 na węźle Zduńska Wola wschód do ulicy 
Piaskowej o długości ok. 350 m. Położono 
warstwę wyrównawczą, nową warstwę ście-
ralną oraz utwardzono pobocze destruktem. 
Wartość zadania wyniosła 88 914 zł brutto.

I ETAP PRZEBUDOWY DROGI 
ZAWADY - KOLONIA ZAWADY

Zadanie zostało zrealizowane w ramach do-
tacji ze środków budżetu województwa łódz-
kiego, pochodzących z tytułu wyłączenia 
z produkcji gruntów rolnych w 2015 roku. 
Koszt inwestycji wyniósł 252.461,67 zł.

TRWA PRZEBUDOWA CHODNIKA 
W ZAWADACH

Inwestycja jest realizowana wspólnie z gmi-
ną Widawa. Udział Powiatowego Zarządu 
Dróg w Łasku to zakup materiału, tj. kostki 
betonowej, obrzeży i krawężników.

Projekt Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsz-
nice składa się z portu przeładunkowego, łączącego kolej z siecią dróg 
ekspresowych i autostrad oraz nowej drogi o długości 4,3 km, z których 
ponad półtora kilometra leży w powiecie łaskim. Droga wraz z komplet-
ną infrastrukturą (chodnik, kanalizacja, ścieżka rowerowa, media) ma 
być główną arterią dla ponad 150 ha terenów inwestycyjnych skupio-
nych przy porcie przeładunkowym i węźle S-8 Zduńska Wola-Karsznice. 

Miejski Obszar Funkcjonalny będzie realizowany przy udziale środ-
ków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku 
budowy nowej drogi dofinansowanie wynosi 85%, a pozostałe 15% po-
kryją jednostki samorządowe, biorące udział w przedsięwzięciu: powiat 
zduńskowolski, powiat łaski, miasto Zduńska Wola oraz gminy Zduńska 
Wola i Sędziejowice. 

Dzięki staraniom wiceministra skarbu państwa Cezarego Gabryją-
czyka równolegle z udziałem w projekcie MOF, powiat łaski ubiega się 
o wyznaczenie na naszym terenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wspólnie z naszymi partnerami z powiatu zduńskowol-
skiego liczymy na synergię projektów MOF i Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w powiecie łaskim. Naszym celem jest wykorzystanie poten-

cjału, jaki daje nam położenie na przecięciu paneuropejskich korytarzy 
transportowych. To w naszym regionie krzyżują się autostrady A-1 i A-2 
leżące w ciągu dróg europejskich E-30 i E-75, a przechodzącą przez 
Karsznice magistrala węglową Śląsk - Porty łączy się na północy z euro-
pejską linii kolejową E-20 Berlin-Moskwa. 

Rozpoczynające się inwestycje to również duża szansa dla Łasku - 
największej gminy w naszym powiecie. Dogodna lokalizacja (30 minut 
do centrum Łodzi, 8 minut do węzła Karsznice, Łódzka Kolej Aglomera-
cyjna) sprawia, że Łask może być znaczącym beneficjentem tego ambit-
nego przedsięwzięcia. Wszystkie decyzje kluczowe dla przyszłości na-
szej lokalnej społeczności powinny być podejmowane ponad partyjnymi 
podziałami, dlatego cieszy fakt, że część radnych opozycji zagłosowała 
za udziałem powiatu łaskiego w projekcie, który ukształtuje naszą go-
spodarkę na nadchodzące dziesięciolecia. Za te głosy w imieniu Zarządu 
Powiatu Łaskiego serdecznie dziękuję. 

MarekKrawczyk 
wicestarosta łaski

REMONT CHODNIKÓW NA UL. 
KILIŃSKIEGO W ŁASKU

Inwestycja została zrealizowana na odcin-
ku ok. 200 m od ulicy Konopnickiej do ul. 
Mickiewicza w Łasku. Remont zakładał obu-
stronną wymianę starych płyt betonowych, 
obrzeży i krawężników na nowe, docelowa 
nawierzchnia z kostki brukowej. Wartość ro-
bót wg oferty to 74 tys. zł brutto. 

PRZEBUDOWA DROGI LICHAWA - 
PRZYROWNICA - KWIATKOWICE 

Inwestycja prowadzona na odcinku 1,2 km 
drogi powiatowej polega na wybudowa-
niu warstwy wyrównawczej oraz warstwy 
ścieralnej asfaltowej, utwardzeniu poboczy 
i odmuleniu rowów. Koszt inwestycji to 
254.166,34 zł.

DWA WNIOSKI W RAMACH 
„SCHETYNÓWKI” NA 2016 ROK 

Powiat łaski przygotowuje wnioski o dofi-
nansowanie dwóch zadań w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2020”: 
przebudowa drogi powiatowej Lutomiersk 
- Wodzierady na odcinku 2.7 km w miej-
scowości Wodzierady i Nowy Świat oraz 
przebudowa drogi powiatowej Buczek - Lu-
ciejów na odcinku o długości ok. 4,8 km. 
Termin składania wniosków upływa 30 paź-
dziernika 2015 r.

BOISKO PRZY SOSW OFICJALNIE 
OTWARTE

19 października br. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowego boiska przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ła-
sku. W tym ważnym dla wychowanków wy-
darzeniu, oprócz młodzieży, udział wzięli 
również parlamentarzyści, przedstawiciele 
rządu i samorządu terytorialnego. Wartość 
zadania wyniosła blisko 390 tysięcy złotych.

Dariusz Cieślak
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 Ewa Kopacz
         Prezes Rady Ministrów

      Szanowna Pani Premier,
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, które weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014 
roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. W wyniku ww. rozporządzenia z cła zostały zwolnione 
towary przemysłowe importowane do Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94 proc. linii taryfowych. Rozporządzenie to 
znosi również 83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów 
rolnych, takich jak: zboża, mięso wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe kontyngenty na import. 

Uzasadnienie
 Na skutek wejścia w życie ww. rozporządzenia, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich producentów rol-

nych, poprzez ustanowienie ww. rozporządzeniem kontyngentów bezcłowych w zakresie importu na teren Unii Europejskiej z Ukra-
iny produktów rolnych m.in.: zboża, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, drobiu. Zatem sytuacja polskiego rolnika została istotnie 
zagrożona i uległa znacznemu pogorszeniu poprzez wprowadzenie na polski rynek tańszych produktów rolnych (bez opłat celnych) 
z Ukrainy. Została zatem w znacznym stopniu zachwiana zasada konkurencyjności rolnictwa polskiego, a także europejskiego. Zgod-
nie z art. 5 ww. rozporządzenia: „Jeśli przewóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do niniejszego rozpo-
rządzenia stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio 
konkurujących, Komisja może ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego 
przewozu, z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11 i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które sto-
suje się odpowiednio.” Zatem powstała sytuacja uzasadnia podjęcie procedury opisanej w art. 5 rozporządzenia nr 374/2014. 

 Naszym zdaniem interes polskiego rolnika oraz jego rodziny jest ważniejszy niż rolnika ukraińskiego.
 Prosimy o pozytywne rozpatrzenie sprawy w trybie natychmiastowym.
 
 Z poważaniem

 Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
 /-/Bronisław Węglewski 

Otrzymują:
Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
Janusz Wojciechowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jacek Saryusz Wolski - Poseł do Parlamentu Europejskiego
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KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA 
ZAKOŃCZONA

LIST DO PREZES 
RADY MINISTRÓW

     Na wybranych odcinkach oczyszczony został rów, wyremontowano 
dwa przepusty poprzeczne i  zjazdy z przepustami do posesji. Pozwoli to 
na właściwe odwodnienie pasa drogi.

Położona została nowa, składająca się z dwu warstw asfaltu, na-
wierzchnia o szerokości 5 m, wyznaczono ciąg pieszo - jezdny. Wykona-
no nowe oznakowanie pionowe i poziome wybudowanego odcinka dro-
gi. Nowo wprowadzone oznakowanie i wyznaczony ciąg pieszo - jezdny 
w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Gmina pozyskała na ten cel dotacje w wysokości 179 tys. zł kosztu 
budowy w ramach NPPDL i  prawie 183 tys. zł z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach przebudowy dróg rolniczych. Koszt wykonanej przebu-
dowy wynosi 362 tys. zł brutto. 

Jest to czwarta „schetynówka” zrealizowana w ostatnich latach 
w gminie Buczek. 
 W. Sz.

Zakończyły się prace (30 września br.) przy przebudowie drogi gminnej nr 103102E Brodnia Dolna – Czestków F na 
odcinku 1km. Mieszkańcy Brodni Dolnej otrzymali praktycznie nową drogę.

Bronisław Węglewki, szef Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował list do prezes Rady 
Ministrów Ewy Kopacz w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy



zji  Rady Gminy, będzie to też „schetynówka” 
z chodnikami. 

Będziemy realizować też inne inwestycje, 
tj. kanalizację ulicy Wygwizdów (wrzesień 
2016), droga 1200 m w Czarnym Lesie z chod-
nikiem. Planujemy zakończyć je w 2017 roku.

Staramy się wyjść naprzeciw potrze-
bom wielu grup mieszkańców. Hala sporto-
wa ma służyć młodym, bo młodzież to nasza 
przyszłość. Z kolei lepsze warunki w ośrodku 
zdrowia - to ukłon w stronę mieszkańców, 
którzy wiele zdrowia  stracili pracując na rzecz 
naszej gminy. Jest duża szansa, że na około 
50% wartości inwestycji pieniądze będą pozy-
skane ze źródeł zewnętrznych.

wójt gminy Buczek
Bronisław Węglewski
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INWESTYCJE NA ROK 2016
Prawdziwy bum inwestycyjny szykuje się na przyszły rok w naszej gminie. Do projektu budżetu na rok 
2016 chcę wpisać inwestycje na łączna kwotę około 11 mln zł (po przetargach). Część będzie kontynuacją 
przedsięwzięć rozpoczętych w tym roku. 

Od wczesnych lat odkrywamy świat!

Dzięki pozyskanym środkom szkoły zo-
stały doposażone między innymi w: pomoce 
dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, ro-
lety okienne, sprzęt ICT (laptop z oprogramo-
waniem, rzutnik krótkoogniskowy, urządzenie 
wielofunkcyjne, tablica interaktywna z opro-

W okresie od 1 kwietnia do 31 października br. gmina Buczek realizuje projekt pn. „Od wczesnych lat odkrywamy 
świat!”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy w 3 oddziałach przedszkolnych (2 oddziałów 
w SP w Buczku i 1 oddziału w Filii SP w Czestkowie) poprzez ich doposażenie. W projekcie biorą udział: Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku oraz szkoła filialna w Czestkowie.  

gramowaniem i głośniki). Zakupiono wypo-
sażenie wypoczynkowe, wyposażenie kuchni 
(zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem, 
sztućce, kubki, talerze) i komplet wyposażenia 
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad 
dziećmi. Przy Szkole Podstawowej w Buczku 

zorganizowany został nowy plac zabaw. 
Zakupione pomoce oraz plac zabaw uatrak-

cyjnią proces dydaktyczny, zmobilizują dzieci 
do większego wysiłku umysłowego, rozbudzą 
u nich ciekawość poznawczą świata, wpłyną na 
wzrost ich aspiracji edukacyjnych, potwierdzą, 
że nauka nie musi być nudna. Spowodują, że 
dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowa-
niem uczestniczyć będą w prowadzonych za-
jęciach. 

Projekt „Od wczesnych lat odkrywamy 
świat!” realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. 

Projekt dofinansowywany jest w całości ze 
środków unijnych. Wartość projektu wynosi 
112.625,00 zł. 
 D.K.

 „Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt pn. „Od wczesnych lat odkrywamy świat!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęta w tym roku inwestycja i pla-
nowana do  zakończenia oraz rozliczenia   
w przyszłym roku to rozbudowa budynku 
Urzędu Gminy za około 1,4 mln zł (po prze-
targu).

 Trawa też modernizacja starej, a prak-
tycznie budowa nowej oczyszczalni ścieków  
w Buczku. Przepustowość obiektu ma się 
zwiększyć do 200 metrów sześciennych na 
dobę. Koszt inwestycji to 3,4 mln zł (po prze-
targu). 

 Ogłoszony został  przetarg na rozbudo-
wę ośrodka zdrowia. Do istniejącego budyn-
ku będzie dobudowane skrzydło w kształcie 
litery „L”, w którym  znajdą się: przychodnia 
rehabilitacyjna oraz przychodnia dla dzieci 
chorych i zdrowych. Koszt inwestycji to 1,2 
mln (liczę, że  po przetargu koszty się zmniej-
szą).

Największą przyszłoroczną inwestycją 
ma być budowa hali sportowej przy szkole 
w Buczku. Obiekt, na który czekają sportowcy 
i uczniowie szkoły, ma mieć wymiary 52x30 m. 
Koszt tej inwestycji planowany jest na ponad 5 
mln zł, liczę, że koszt inwestycji będzie o 30-
40% taniej.

Inwestycyjne  plany dopełni wniosek zło-
żony na „schetynówkę”. Chodzi o przebudowę 
4-kilometrowego odcinka drogi z Woli Bucz-
kowskiej do drogi powiatowej Buczek - Sę-
dziejowice. Droga będzie z ciągiem pieszo-
jezdnym o szerokości 5,5 m.

Budowa nowej drogi powiatowej na terenie 
gminy Buczek (z Buczku do granic gminy Sę-
dziejowice przez Luciejów) - planuję dołożyć 
około 20-30 %  dofinasowania  inwestycji, czy-
li 600-700 tys zł, ale wszystko zależy  od decy-
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OSP Malenia - najlepsza

ORKAN IDZIE JAK BURZA

Wiklinowe 
rękodzieło

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni powstała w 1946 roku, od 10 lat 
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Obecnie jednostka zrzesza 
ponad 40 druhów i prawie 20 druhen, posiada drużynę żeńską jak i męską, które 
reprezentowały nasza gminę w zawodach powiatowych. W tym roku nie było 
mocnych na OSP w Maleni - wygrała zarówno zawody gminne jaki i powiatowe.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie pod przewodnictwem prezes 
Jadwigi Ratajczyk postanowiło rozszerzyć swoje 
umiejętności rękodzieła z wikliny papierowej 
o rękodzieło z wikliny plecionkarskiej. Stąd też 
w lipcu br. panie wybrały się na ok. 3-hektarową 
plantację wierzby plecionkarskiej do państwa 
Teresy i Eugeniusza Maciejak, położoną 
w  Konarzewie, gmina Piątek.

Państwo Maciejakowie prowadzą Zagrodę Edu-
kacyjną oraz co roku organizują plener wiklinowy, na 
który każdy może pojechać, obserwować artystów przy 
pracy, jak również samemu spróbować stworzyć coś 
z wikliny. W plenerze wikliniarskim uczestniczyły rów-
nież panie z Bachorzyna. 

W trakcie pobytu pań z Bachorzyna, oprócz warsz-
tatów rękodzielniczych pani Teresa udzielała lekcji 
z wikliniarstwa, z pokazem wyplotu i obróbki technolo-
gicznej. Przekazała swoją praktyczną wiedzę nt. wikli-
niarstwa oraz udostępniła paniom mini muzeum wikli-
niarstwa, a w rosnącej na plantacji wiklinie – labirynt . 

Panie podziwiały również stanowiska obróbki su-
rowca wiklinowego (sortowania i suszenia), maszyny 
do korowania i ścinania, piec warzelniczy, stare formy 
do wyplotu koszy wiklinowych, stanowisko wikliniar-
skie do wyplotów wyrobów z wikliny.

Panie wróciły zadowolone i bogatsze o kolejną wie-
dzę, dotyczącą rękodzieło z wikliny plecionkarskiej. 
W czasie pobytu panie wykonały dla siebie po 2 rodzaje 
ramek z przeznaczeniem na obrazki dekoracyjne. Nato-
miast na pamiątkę wszystkie panie wykonały przepięk-
ny dwukolorowy duży wazon dla Stowarzyszenia.

J.R.

Równolegle do ligi okręgowej GKS bierze udział w rozgrywkach 
Pucharu Polski. Po czterech wygranych meczach w tym z IV ligową dru-
żyną Jutrzenki Warta (4:0) zakwalifikowaliśmy się do ćwierćfinału okrę-
gu sieradzkiego. Od nowego sezony trenerem drużyny jest Jacek Be-
rensztajn, były reprezentant Polski i legenda drużyny ekstraklasy GKS 
Bełchatów. W drużynie kilka nowych twarzy między innymi Jacek Po-
pek, którego kibicom piłki nożnej nie trzeba przedstawiać. 

Każdy sezon to zmiany, które przyczynią się do osiągania jeszcze 
lepszych wyników, pomimo tych zmian od kilku już lat mocny filar dru-
żyny stanowią zawodnicy z naszej gminy: Patryk Niciak, Kuba Faryś, 
Damian Cieplucha, Michał Bogulak, Piotr i Mateusz Głowińscy, do któ-

20 września br. na terenie CSiR w Łasku 
odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożar-
nicze. Jednostka OSP Malenia triumfowała za-
równo w grupie A (w rywalizacji mężczyzn), jak 
i w grupie C (w rywalizacji drużyn żeńskich). 
Drużyna żeńska - „Gwiazdeczki” w sztafecie 
uzyskały 68 sek. + 5pkt karnych i po sztafecie 
- 6 sek. straty do liderek z OSP Łask. Bojówka 
na 46 sek. czysta bez punktów wystarczyła do 
zwycięstwa nad OSP Łask. Jeśli chodzi o  dru-
żynę męską - „Czochranów” w sztafecie mieli 
60 sek czystą, po sztafecie drugie miejsce i  0.9 
sek. straty do OSP Marzenin i 0,1 przewagi nad 
OSP Łask. Bojówka w 34.7 sekundy, co jest 
rekordem powiatu łaskiego! Jednostka wywal-
czyła łącznie 5 pucharów, trzy prądownice, 4 
odcinki węży strażackich W-52, oraz indywidu-
alne nagrody za pierwsze miejsca dla każdego 
z zawodników i zawodniczek . 

Gwiazdeczki:
- dowódca - Paulina Pogocka,
- przodownik roty I - Aleksandra Rudnicka,
- pomocnik przodownika roty I - Martyna Pio-
trowska,
- przodownik roty II - Natalia Sowiak,

- pomocnik przodownika roty II - Ka-
rolina Chojnacka,
- rozdzielaczowy - Agnieszka Witusik,
- łącznik - Martyna Knapińska,
- mechanik - Anna Witusik,
- obsługujący pompę - Seweryn Po-
gocki,
- zawodnik rezerwowy - Patrycja 
Kaczmarek,

Czochrany:
- dowódca - Witold Zawisza,
- przodownik roty I - Tomasz Drza-

zga,
- pomocnik przodownika roty I - 

Artur Pawlak,
- przodownik roty II - Seweryn Po-

gocki,
- pomocnik przodownika roty II - 

Łukasz Witusik,
- rozdzielaczowy - Marcin Sobie-

raj,
- łącznik - Dawid Niewulski,
- mechanik - Szymon Kaczmarek,
- zawodnik rezerwowy - Robert 

Woźniak

Za nami połowa rundy jesiennej sieradzkiej klasy okręgowej. Po 
dziesięciu rozegranych meczach GKS ORKAB Buczek wskoczył 
na miejsce lidera tabeli. Imponująca statystyka bramek, 39 
strzelonych przy 9 straconych pokazuje, że jesteśmy skuteczni 
zarówno w defensywie jak i ofensywie. 

rych w tym sezonie dołączył Dawid Tomczyk i Bartłomiej Pająk. Przed 
nami jeszcze kilka meczów w tym roku, na które zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. 

Wszystkich którzy chcą śledzić na bieżąco informacje o naszej dru-
żynie, zapraszamy na stronę internetową: www.buczek.futbolowo.pl oraz 
facebooka.

G.G.
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ZARZĄDZENIE Nr 208/15
BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 14 października 2015 roku 

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna.

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 8 ust. 3 Statutu Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kolumna postanawiam co następuje:

§ 1. 1.Zwołać zebranie wyborcze mieszkańców Dzielnicy Kolumna w dniu 5 listopada 2015 roku w celu wyboru Rady Dzielnicy Kolumna.

2. Zebranie mieszkańców odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku Dzielnicy Kolumna przy ul. Toruńskiej 1, 
w pierwszym terminie o godz. 17.00, w drugim terminie o godz. 17.30 i poprowadzone będzie przez Burmistrza Łasku.

§ 2. 1. Do wyborów Rady Dzielnicy Kolumna uprawnione jest zebranie mieszkańców zwołane przez Burmistrza.

2. Do Rady Dzielnicy Kolumna będzie wybieranych 15 członków.

3. Mieszkańcy Dzielnicy Kolumna na zorganizowanym zebraniu wyborczym, w którym uczestniczy co najmniej 1/10 mieszkańców 
w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania wybiera spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów członków Rady Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.

4. Zasady i sposób wyboru są następujące:
1) ilość kandydatów do Rady Dzielnicy jest nieograniczona.

2) kandydatów do Rady Dzielnicy zgłaszają mieszkańcy na zebraniu wyborczym.
3) w celu przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników wyborów powołuje się komisję skrutacyjną w ilości co najmniej 3 osób.

4) członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do Rady Dzielnicy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału OOG Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Burmistrz Łasku

 /-/ Gabriel Szkudlarek
 

Osoby uprawnione do udziału w głosowaniu proszone są o zabranie ze sobą na zebranie wyborcze dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki 
Grabi” Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” 
już we wrześniu ubiegłego roku spełniło wszystkie wymogi 
i mogło rozpocząć działalność.

W bieżącym roku wystartowało w dwóch konkursach na dofinan-
sowanie projektów. Zarówno ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „Ra-
zem”, jak i z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez 
Centrum OPUS z Łodzi „Szuflandia” otrzymała po 5 tysięcy złotych. 

Projekt „Grant na lepszy start” współfinansowany ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Socjalnej został przeznaczony na rozwój stowa-
rzyszenia. 5 tysięcy złotych, które otrzymało, pozwoliło zakupić stoły 
wystawiennicze, laptopa z oprogramowaniem do księgowania, urządze-
nie wielofunkcyjne, 3 maszyny do szycia jak i drobniejsze urządzenia 
przydatne do działalności. Pieniądze te bardzo pomogły stowarzyszeniu 
rozwinąć skrzydła. Zakupiony sprzęt służy podczas wystaw, imprez ple-
nerowych, bieżącej działalności, jak i przy pracy z dziećmi, którą bardzo 
często panie wykonują podczas różnych warsztatów.

I tak właśnie zrodził się pomysł na kolejny projekt, który nosił tytuł 
„Za (wąż) – amy znajomości” Kolejne 5 tysięcy złotych, które „Szuflan-
dia” otrzymała, to środki pochodzące z Programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne 

„SZUFLANDIA” 
ROZWIJA SKRZYDŁA

„Razem”. I tak przy wsparciu prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anny 
Doliwy udało się zrealizować trwające 3 miesiące warsztaty dla dzie-
ci, na których uczono dzieci różnych technik rękodzielniczych. Projekt 
obejmował dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich: Wrzesz-
czewice, Bałucz, Teodory, Wiewiórczyn i Okup, jak i gminne bibliote-
ki z Łasku, Buczku, Sędziejowic. W projekt zaangażowały się panie ze 
Stowarzyszenia i wspólnie wypracowały ponad 450 godzin wolontariac-
kich. Dzieci z poszczególnych placówek szyły człony węża, a Stowarzy-
szenie stworzyło głowę stwora. 25 września na rynku w Łasku zorgani-
zowano podsumowanie, na które wszystkie wyżej wymienione placów-
ki przyjechały z wytworzonymi częściami węża. Na imprezę na rynku 
zaprosiłyśmy również dzieci z Łasku i okolic. Wspólnie bawiliśmy się 
ponad 3 godziny. Podczas spotkania nie zabrakło różnych atrakcji zorga-
nizowanych przez panie. I tak można było skorzystać z warsztatów filco-
wych, z konkursu plastycznego, z malowania twarzy, konkursu celnego 
wrzucania piłek do koszyczków wydzierganych przez panie. Dużą popu-
larnością cieszyły się figurki skręcane z balonów. Nie zabrakło również 
rywalizacji podczas przeciągania liny, ta zabawa dostarczyła dzieciom 
dużo frajdy. 

Wszystkie placówki, które brały udział w projekcie, zostały nagro-
dzone za zaangażowanie grami planszowymi i piłkami do nogi. Rozda-
łyśmy też nagrody w konkursach, dzieci obdarowano również słodko-
ściami, napojami, owocami i drobnymi upominkami wykonanymi przez 
pracowite panie ze Stowarzyszenia. 

Za pośrednictwem „Panoramy” „Szuflandia” dziękuje łaskiej Policji 
i starszej sierżant Katarzynie Staśkowskiej za zorganizowanie konkur-
su na temat wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, także Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Łasku - za udostępnienie dzieciom wozu strażackiego do 
obejrzenia, jak i radnej Agnieszce Łukaszewskiej, która wspierała panie 
punktem medycznym.                                               Marzanna Grałka
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 WŁADYSŁAW I JANINA BEDNARKOWIE

STANISŁAW I JADWIGA PASTUSIAKOWIE

ZYGMUNT I MARIANNA POKORSCY JAN I WANDA RYCHLIKOWIE

DEKORACJA  MAŁŻONKÓWTOAST ZA ZDROWIE JUBILATÓW

MEDALE DLA MAŁŻONKÓW
9 października br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał 
burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek. Siedem par świętowało 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną złotymi 
godami, a jedna para 65. - żelazną rocznicę w małżeństwie.

 
W tym uroczystym dniu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali Państwo: Stanisław i Jadwiga Pastusiakowie z Łasku, Jan i Wanda 

Rychlik z Łasku, Zygmunt i Marianna Pokorscy z Gorczyna, Jan i Anna Witczakowie z Rokitnicy, Grzegorz i Maria Wnuk z Sięganowa, Stani-
sław i Barbara Wlazło z Wiewiórczyna oraz Marian i Włastymira Zakrajda z Okupa Małego. Sześćdziesiątą piątą rocznicę pożycia małżeńskiego, 
obchodzili Państwo Władysław i Janina Bednarkowie z Łopatek, którzy Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali udekorowani wcześniej, 
obchodząc 50. rocznicę ślubu.

„Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz 65. i 50. lat 
pożycia małżeńskiego dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim 
przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę 
i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: „Składam Państwu wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo 
zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie przez długie lata szczęśliwi zażywając spokojnego i radosnego życia w kręgu waszych najbliższych: dzieci, wnuków 
i prawnuków. Uczcie ich żyć i pracować tak jak sami czyniliście to do tej pory”.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. Miłym akcen-
tem był występ lokalnych zespołów. Chór „Echo Leśne” wykonał wiązankę pięknych piosenek, których słuchało się z wielką przyjemnością. Jubilatów 
i gości doskonale bawił również kabaret „Rydz”.

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.

                   Lilia Ślusarczyk - Grącka
           kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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STANISŁAW I BARBARA WLAZŁO

GRZEGORZ I MARIA WNUKOWIE

JAN I ANNA WITCZAKOWIE MARIAN I WŁASTYMIRA ZAKRAJDA

NAJLEPSZE ŻYCZENIA OD RODZIN I PRZYJACIÓŁ MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
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Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonał 
burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek. Siedem par świętowało 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną złotymi 
godami, a jedna para 65. - żelazną rocznicę w małżeństwie.
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obchodzili Państwo Władysław i Janina Bednarkowie z Łopatek, którzy Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali udekorowani wcześniej, 
obchodząc 50. rocznicę ślubu.

„Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz 65. i 50. lat 
pożycia małżeńskiego dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim 
przykładnym życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, za trud, starania o rodzinę 
i za to wszystko, czego dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym”. Do słów tych nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: „Składam Państwu wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo 
zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie przez długie lata szczęśliwi zażywając spokojnego i radosnego życia w kręgu waszych najbliższych: dzieci, wnuków 
i prawnuków. Uczcie ich żyć i pracować tak jak sami czyniliście to do tej pory”.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów. Miłym akcen-
tem był występ lokalnych zespołów. Chór „Echo Leśne” wykonał wiązankę pięknych piosenek, których słuchało się z wielką przyjemnością. Jubilatów 
i gości doskonale bawił również kabaret „Rydz”.

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.

                   Lilia Ślusarczyk - Grącka
           kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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DOSTOJNI JUBILACI

KABARET „RYDZ” BAWIŁ ZNAKOMICIE…

KONCERT CHÓRU „ECHO LEŚNE”
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ŁASKA MADONNA
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     Literatura nie podaje dokładnej daty powsta-
nia tego dzieła. Prawdopodobnie stworzono 
je pod koniec XV w. w pracowni rodziny 
della Robbia – twórców wielu dzieł w dobie 
kwitnącego renesansu w Italii. Ich prace zdobią 
kościoły i kaplice na Półwyspie Apenińskim, 
a reliefy z Madonnami można odnaleźć 
w muzeach w Londynie, Berlinie i Paryżu.

Jedyna ich praca w Polsce znajduje się 
w Łasku. Najczęściej za autora Madonny 
z Dzieciątkiem wymienia się Andrea della 
Robbia. Florencja, z której pochodził rzeź-
biarz, była pod panowaniem wielkiego rodu 
Medyceuszów, mecenasów sztuki i wytraw-
nych polityków. Na tronie Piotrowym zasiadali 
przedstawiciele tej możnej rodziny – Leon X 
(pontyfikat w latach 1513-1521) oraz jego ku-
zyn – Klemens VII (1523-1534). To dla nich 
della Robbia stworzył rzeźbę wykonaną z mar-
muru, którą miał zachwycić się prymas Jan 
Łaski, gdy przebywał w Italii podczas Soboru 
Laterańskiego V.

Ogromnym problemem dla wielu badaczy 
jest precyzyjne określenie daty sprowadzenia 
Madonny, gdyż dostępne źródła podają roz-
bieżne lata. Pewne jest, że alabastrowe dzie-
ło florenckiego rzeźbiarza trafiło do Łasku 
w pierwszej połowie XVI w. Zapis z 1531 r. 
zawarty na kartach księgi Bractwa Różańcowe-
go przy kolegiacie łaskiej, informuje, iż uczy-
nił to sam Jan Łaski: Anno Domini 1531 ob-
rasz Panny Marij w kościele łaskim z kamienia 
głazowego robiony, którij był przywiósł sławny 
pamięci nieboszczyk Jan Łaski arcybiskup 
Gnieźnieńsky, fundator thego kościoła łaskie-
go… 

Sto lat później Grzegorz Jan Zdziewoj-
ski w swoim poemacie Opłakiwanie ojczyzny 
z 1636 r. pisał: (…) w darze tu z Rzymu była 
sprowadzona / Z aprobatą najwyższą papieża 
Leona / Jej figura z marmuru: posąg białolicy 
/ Jako znak ukochania Najświętszej Dziewicy. 
W większości źródeł pisanych jako darczyń-
ca płaskorzeźby wymieniany jest papież Kle-
mens VII. Madonna z Dzieciątkiem trafiła do 
kościoła zbudowanego z funduszów prymasa 
Łaskiego, który w 1525 r. otrzymał godność 
kolegiaty. Znana ludowa pieśń mówi, że do Ła-
sku dotarła tylko połowa rzeźby: Najświętsza 
Panna tam cud uczyniła / Bo medal zaraz na 
dwa rozdzieliła / Jedna połowa w Rzymie po-
została / Druga się w darze do Łasku dostała.

Dodatkową ciekawostką jest, że płasko-
rzeźba była już koronowana zanim przybyła 
do naszego kraju, prawdopodobnie dokonano 
tego jeszcze na dworze Medyceuszów w Italii. 
Wyprzedzałaby tym samym o dwa stulecia wi-
zerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który 
ozdobiono koronami w 1717 r.

Do czasu wybudowania kaplicy Najświęt-
szej Marii Panny w początkach XVIII w. przez 
Stanisława Wierzbowskiego, płaskorzeźba 

znajdowała się w głównym ołtarzu. Na czas 
budowy Madonna została umieszczona w ko-
ściele św. Anny. Po zakończeniu prac wprowa-
dzono figurę Matki Bożej do kaplicy, wcześniej 
wystawiając ją na pagórku przed kościołem św. 
Anny. Ks. Augustynik tak pisze o tym wyda-
rzeniu: Obraz M. Boskiej był wprowadzony 
uroczyście z pagórka, pięknie przybranego 
w kosztowny baldachim, za kościołem św. Anny 
położonego do kaplicy zbudowanej przez Stani-

sława Wierzbowskiego i kosztownie przyozdo-
bionej kollegjacie dnia 2 lipca (…) przy odgło-
sie muzyki; przy śpiewie niezliczonych rzesz 
ludu pobożnego, okolicznego duchowieństwa, 
oraz całej kapituły.

Płaskorzeźba uniknęła zniszczenia w cza-
sie wielkich pożarów Łasku z lat 1747 i 1749, 
podczas których zatracone zostały m.in. pra-
ce wybitnego łaskiego rzeźbiarza Stanisława 
Wolnowicza. Łaskowianie ochoczo przy-
stąpili do odbudowy swojej świątyni, na ten 
cel przeznaczono m.in. ocalone kosztowno-
ści z kościelnego skarbca oraz liczne ofiary 
składane przez parafian. 

Madonnie przypisuje się liczne cuda, któ-

rych doświadczyć mieli pobożni mieszkań-
cy Łasku i okolic. Przed oblicze Matki Bożej 
z Dzieciątkiem przybywali pielgrzymi z Pa-
bianic, Sieradza, Widawy, Rzgowa oraz wie-
lu innych pobliskich miejscowości. Tylko 
w 1729 r. przybyło do Łasku na odpust Nawie-
dzenia NMP 29 tys. wiernych (tyle osób przy-
stąpiło do komunii świętej). 

Madonna z Dzieciątkiem była świadkiem 
wielu ważnych wydarzeń historycznych, które 

dotarły również na ziemię łaską. Jedna z legend 
głosi, iż dwóch powstańców styczniowych 
ukryło się w kościele nad kaplicą Matki Bo-
żej Łaskiej. Poszukujący ich Rosjanie nie byli 
w stanie odnaleźć uciekinierów. Cudem urato-
wani Polacy zawdzięczali pomoc świętemu wi-
zerunkowi. Czas I wojny światowej oszczędził 
cudami słynącą płaskorzeźbę, do której kiero-
wano wówczas prośby o jak najszybsze wy-
zwolenie ojczyzny.

Niezwykle intrygującą kwestię podają nam 
czasopisma pochodzące z okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego. W 1933 r. Łask był 
gospodarzem Diecezjalnego Kongresu Eucha-
rystycznego. Podczas tych uroczystości obcho-

Rok 2015 to czas wielkiego jubileuszu związanego ze sprowadzeniem wizerunku Matki Bożej Łaskiej do 
kościoła parafialnego w naszym mieście. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie dzieje tej niezwykłej 
płaskorzeźby, z którą związane są liczne intrygujące kwestie.

październik 2015 r.
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Zapewne niejeden mieszkaniec Łasku zastanawia się jak wygląda skarbiec naszej 
kolegiaty. Co się w nim znajduje, gdzie jest umieszczony, czy prowadzą do niego schody 
w górę czy w dół? Obecnie można sprawdzić to osobiście, ponieważ jest już dostępny 
do zwiedzania. Po uporaniu się z drobnymi utrudnieniami (na wycieczkę po skarbcu 
i sanktuarium należy się umówić w Informacji Turystycznej), otworzą się przed nami 
gotyckie, żelazne drzwi, prowadzące do cennych zbiorów XVI-wiecznego kościoła. 
Należy w tym miejscu nadmienić, iż znajdujące się tam eksponaty, to tylko niewielka 
namiastka tego co znajdowało się tutaj wcześniej.

Fundator kolegiaty – Jan Łaski Starszy bogato ją wyposażył, m.in. w kosztowne naczynia li-
turgiczne, szaty, drogocenne księgi. Większość z tych skarbów została przeznaczona na odbudowę 
kościoła po wielkim pożarze w 1749 r. Burzliwa historia naszego kraju również miała wpływ na 
uszcuplenie zbiorów, część z nich znajduje się także w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Mimo 
tych perturbacji, wyposażenie skarbca nadal zachwyca. By nie odkrywać jego tajemnic, wspomnę 
tylko, że pośród unikatowych eksponatów znajdziemy antyfonarze Jana Łaskiego z 1523 r. 

Zapraszamy zatem do zwiedzenia tego ciekawego miejsca i zgłębienia niemal 500-letniej hi-
storii kościoła. Więcej informacji można uzyskać w Informacji Turystycznej, działającej przy Bi-
bliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Kontakt: pl. 11 Listopada 7, tel. 43 677 
68 79, e-mail: pit_lask@wp.pl.

Magdalena Binkowska 

dzono jednocześnie 400-lecie sprowadzenia 
płaskorzeźby. Wspomina o tym w swych pa-
miętnikach również Janusz Szweycer, ostatni 
właściciel dóbr łaskich. Oznaczałoby to, że 
Madonna została przywieziona do Łasku już 
po śmierci prymasa Jana w 1531 r.! W liście 
pasterskim biskupa Wincentego Tymienieckie-
go czytamy, iż Miasto zaś Łask święci (…) dru-
gą rocznicę: 400-lecia sprowadzenia z Rzymu 
do kolegiaty Łaskiej obrazu Matki Bożej (…). 
Mogłoby się to odbyć w czasie kiedy Klemens 
VII nadał infułację w łaskim kościele kole-
giackim, pisząc jedocześnie ciepło o zmarłym 
prymasie. Brak jest jednak niepodważalnych 
dowodów, które mogłyby ostatecznie rozstrzy-
gnąć wszelkie wątpliwości. 

W czasie trwania Kongresu, wyprowadzo-
no wizerunek Matki Bożej Łaskiej z kaplicy, 
udostępniając ją licznie przybyłym pielgrzy-
mom. Po raz ostatni Madonna znalazła się 
poza murami kolegiaty podczas koronacji, któ-
ra miała miejsce 25 września 2005 r. z udzia-
łem abp. Władysława Ziółka i kardynała Józefa 
Glempa. Podczas tych podniosłych uroczysto-
ści prymas Polski wydał dekret o utworzeniu 
sanktuarium maryjnego. Ustanowiono ponadto 
kustosza i 10-osobową Kapitułę Kolegiaty Ła-
skiej.

Na początku listopada zaplanowano wiel-
kie święto ku czci Madonny z Dzieciątkiem. 
Przy tej okazji promocję będzie miała książka 
Jana Rodaka „Podziękowanie” Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego z Łasku”, w której autor na-
wiązuje do historii płaskorzeźby. To niezwykłe 
dzieło renesansowego artysty, owiane legendą 
i cudami, do dzisiaj napawa dumą mieszkań-
ców Łasku, którzy nieprzerwanie od wieków 
zanoszą do niej swe prośby oraz podziękowa-
nia za otrzymane łaski.

Arkadiusz Cieślak
Muzeum Historii Łasku

fot. REKLAMA „AZ”
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Jak nas poinformował komendant powiato-
wy PSP bryg. Piotr Rudecki, już dwa lata temu 
rozpoczęto starania o pozyskanie tych środków, 
Wcześniej małymi kroczkami wykonywano 
różnorodne prace związane z modernizacją 
strażnicy, ale nie rozwiązywały one zasadni-
czych problemów. Dopiero wsparcie ze strony 
NFOŚiGW oraz powiatu pozwala ostatecznie 
zakończyć to ważne zadanie.

Jaki będzie efekt wydatkowania tak dużych 
pieniędzy? – pytamy komendanta brygadiera 
Piotra Rudeckiego.

- Przede wszystkim liczymy na duże 
oszczędności na ogrzewaniu, sięgające nawet 
50 proc. dotychczasowych wydatków. Ozna-
cza to, że zaoszczędzimy rocznie około 50 ty-
sięcy złotych, które będzie można przeznaczyć 
na sprzęt. Dzięki wspomnianej modernizacji 
systemu grzewczego i dociepleniu ścian oraz 
stropów poprawi się komfort pracy w strażnicy, 
zmieni się też na korzyść wygląd budynku.

Oprócz zmodernizowanej strażnicy, jeszcze 
w tym roku KP PSP pozyska nowy samochód 
zaopatrzeniowy, który w przypadku np. powo-
dzi czy podtopienia będzie mógł dostarczyć 
pompę, a także inny sprzęt niezbędny podczas 
akcji ratowniczej. Pojazd kosztować będzie 
120 tys. zł, z czego 40 proc. dołoży WFOŚiGW 
w Łodzi. Przydałaby się też strażakom piła ra-

townicza niezbędna w takich akcjach jak po-
żary starej zabudowy, gdy trzeba się przebijać 
przez drewniane dachy kryte niekiedy blachą. 
To kosztujące 9 tys. zł urządzenie tnie zarówno 
drewno jak i metal.

W straży pożarnej nigdy nie jest tak, że nie 
potrzeba już kolejnych pojazdów, pił, kombi-
nezonów. Coraz nowocześniejsze rozwiązania 
techniczne sprzętu ratowników muszą przecież 
nadążać za coraz nowocześniejszym naszym 
otoczeniem. Dlatego komendant P. Rudecki 
w przyszłym roku podejmie kolejne starania 
związane z unowocześnieniem strażackiego 
sprzętu.

Na zakończenie - słów kilka na temat te-
gorocznego zagrożenia pożarowego. - W sto-
sunku do roku poprzedniego odnotowaliśmy 
więcej zdarzeń, bo 789 (733 w analogicznym 
okresie 2014 roku), o 60 więcej było też po-
żarów, do czego przyczyniło się między inny-
mi wyjątkowo suche lato – wyjaśnia zastępca 
komendanta powiatowego bryg. Piotr Cały. – 
Optymistyczne jest natomiast to, że w naszych 
lasach odnotowaliśmy bardzo mało pożarów, 
co zapewne dobrze świadczy o mieszkańcach 
regionu, jak i leśnikach, którzy od lat sporo in-
westują w zabezpieczenie pożarowe lasów.

(PO)

DRUGA MŁODOŚĆ
ŁASKIEJ STRAŻNICY

Rozbudowa budynku CSiR przy 
ul. Armii Krajowej 5a

W październiku br. roku planowane jest 
rozpoczęcie robót związanych z rozbudową, 
przebudową i termomodernizacją budynku 
szatniowo-sanitarnego Centrum Sportu i Re-
kreacji przy ul. Armii Krajowej 5a. Wyko-
nawcą zadania jest PHB ZAMBUD II z sie-
dzibą w Sieradzu. Wartość robót budowla-
nych wynosi 1 196 665,16 zł. Zakończenie 
zadania przewidywane jest w terminie do 
lipca 2016 r.

 Inwestycja jest dofinansowana z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz z WFO-
ŚiGW w Łodzi w formie dotacji i pożyczki. 
W wyniku wspomnianych prac inwestycji 
istniejący budynek zostanie przebudowany, 
rozbudowany i poddany kompleksowej ter-
momodernizacji, a tym samym dostosowany 
do obowiązujących warunków technicznych 
jak i do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne. 

Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku 
Dobiega końca przebudowa ul. So-

bieskiego w Łasku. Ulica zyska nową na-
wierzchnię jezdni wykonaną z asfaltobetonu 
oraz nową nawierzchnię chodników z kostki 
betonowej w kolorystyce uzgodnionej z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków z uwa-
gi na fakt, że ulica ta zlokalizowana jest 
w granicach zabytkowego układu urbani-
stycznego centrum miasta Łask. W wyniku 
inwestycji ustawione zostaną również ławki. 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: 
BUD-TRANS” Maria Karbowiak z  Sie-
radza „BUD-TRANS” Sp. z o.o., Sieradz. 
Wartość robót budowlanych przebudowy 
wynosi 193 234,17 zł. 

Budowa nowej siedziby ŚDS w Łasku 
przy ul. Lutomierskiej

Gminie Łask została przyznana dotacja 
z rezerwy celowej budżetu państwa w wy-
sokości 800 tys. zł na rozpoczęcie budowy 
nowego obiektu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łasku, który zlokalizowa-
ny będzie przy ul. Lutomierskiej. Otrzyma-
na dotacja pozwoli zrealizować w tym roku 
I etap prac (I i II kondygnację stanu surowe-
go otwartego). Wykonawcą robót jest firma 
STIVEX z siedzibą w Zelowie. 

Lidia Sosnowska

KOLEJNE 
INWESTYCJE 
W GMINIEDo końca przyszłego miesiąca zakończy się realizacja wielkiego zadania na terenie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, polegającego na 
dociepleniu ścian i stropów oraz modernizacji systemu grzewczego strażnicy. Zadanie 
w przeważającej części dofinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (1125950 zł na całkowity koszt 1299399 zł).

Gdy przed laty budowano łaską strażnicę, nie było jeszcze wielu nowoczesnych rozwiązań, ma-
teriałów budowlanych i urządzeń. Po latach można było zająć się modernizacją tego obiektu, 

znalazły się też pieniądze.
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Jeszcze kilka lat temu Profesor uczestniczył w spotkaniu absolwentów 
I LO, chętnie wspominał swoje młodzieńcze lata, tamten Łask i Gorczyn. Mó-
wił też sporo o pracy naukowej, przygotowywanych książkach. Jako nauko-
wiec zajmował się m.in. historią Rosji, a plonem tych zainteresowań była m.in. 
biografia cesarza Mikołaja II.

N I E  B Ę D Z I E 
J U Ż  G AW Ę D 

P R O F E S O R A …

Już po raz dziewiąty Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku był organizatorem 
konkursu plastycznego. W bieżącym roku przyjął nazwę „W świecie zwierząt”, a honorowy 
patronat nad konkursem objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

WERNISAŻ  „W  ŚWIECIE  ZWIERZĄT” 

Kilkakrotnie na naszych łamach publikowaliśmy artykuły prof. 
Jana Sobczaka, historyka pochodzącego z ziemi łaskiej. Urodził 
się we wsi Gorczyn, w rodzinie chłopskiej, 3 czerwca 1932 roku. 
Był absolwentem łaskiego I LO, tkwiącym mocno korzeniami 
w rodzinnej ziemi. Ze sporym opóźnieniem dotarła do nas 
wiadomość, że Profesor zmarł 8 sierpnia 2013 roku w Olsztynie.

Profesor już nigdy nie odwiedzi Łasku, swojej rodzinnej 
wsi, już nigdy nie zasiądzie w gronie swoich licealnych kolegów 
i koleżanek. Będzie Go nam brakowało również jako znakomi-
tego erudyty, autora interesujących opowieści o naszej historii!

(P)

5 października br. w ŁDK odbyło się uro-
czyste ogłoszenie wyników konkursu połączo-
ne z wręczeniem nagród i wyróżnień. 

Na scenie sali widowiskowej prezentowa-
li się uczestnicy ŚDS Łask w  przedstawieniu 
pt. „Królewna Śnieżka” pod kierunkiem Żane-
ty Świeszczak. Występ podbił serca zebranej 
licznie publiczności i nagrodzony został grom-
kimi brawami. 

Organizację konkursu wspierał finansowo 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, ze środków będących w dys-
pozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łasku. Wystawę pokonkursową można 
oglądać do 30 października 2015 roku w ŁDK 
w Galerii z Fortepianem. Po zakończeniu wy-
stawy część prac prezentowana będzie w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łasku. 

 Janina Owczarek
fot. Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Łasku

W KATEGORII RYSUNEK 
I miejsce – Tomasz Pawlicki z ŚDS w Pabia-
nicach
II miejsce – Anna Gajzler z ŚDS w Łodzi
III miejsce – Stefan Pawłowski z ŚDS w Sę-
dziejowicach
Wyróżnienie - Piotr Wójcik z Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Justynowie

W KATEGORII MALARSTWO 
I miejsce Emilia Jaskulska z ŚDS w Justynowie
II miejsce Dawid Nastula z ŚDS w Głownie
III miejsce – Jarosław Kołodziejczyk z ŚDS 
w Łasku
Wyróżnienie – Krzysztof Fogel z DPS w Prza-
tówku

W KATEGORII TKANINA I APLIKACJA 
I miejsce – Elżbieta Wolanowska z ŚDS 
w Głownie
II miejsce – Piotr Kostrzewa z ŚDS w Strobinie 

Głównym celem i założeniem naszego 
konkursu jest rozwijanie wyobraźni, pobu-
dzanie kreatywności, popularyzacja szeroko 
rozumianej integracji poprzez promowanie 
i nagradzanie twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych. Komisja oceniająca pod 
przewodnbictwem Ewy Kantorczyk nie mia-
ła łatwego zadania, bo na konkurs wpłynęło 
łącznie 169 prac z 25 placówek zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi. Do konkur-
su zaproszono uczestników środowiskowych 
domów samopomocy z całego województwa 
łódzkiego, a także mieszkańców sąsiadujących 
z naszym miastem domów pomocy społecznej 
w Chorzeszowie i w Przatówku oraz uczest-
ników łaskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Oto wyniki konkursu:

III miejsce – Izabela Kowalska z ŚDS w Beł-
chatowie 
Wyróżnienie – Wiesława Papudzińska z ŚDS 
w Przatówku

W KATEGORII MIESZANEJ
I miejsce – Anna Borowiecka, Joanna Jurgie-
lewicz, Krzysztof Rytczak z Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łodzi 
II miejsce – Adam Lebioda z ŚDS w Łasku
III miejsce – praca zbiorowa z ŚDS w Bełcha-
towie 
Wyróżnienie - Joanna Parzyjagła z ŚDS 
w Osieku.



Kulminacyjnym punktem będzie widowisko muzyczne „Dziś idę 
walczyć, mamo”, przygotowane przez instruktorów ośrodka kultury. To 
muzyczna podróż, w której przypominamy najmłodszych bohaterów na-
szych powstań i zrywów narodowościowych. W koncercie weźmie udział 
prawie 30-osobowa grupa dzieci śpiewających, recytujących i tworzą-
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Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia organizacji dożynek gminno-parafialnych „Grabno-Zamość 2015”. 
Przedstawiamy listę sponsorów, którzy wsparli nas finansowo lub rzeczowo:
- Jacek Fraszka i Wojciech Fraszka – Firma AGROMEX w Marzeninie 
- Agnieszka i Paweł Ochoccy – Firma AGA – stacja paliw w Dobrej 
- Maria Karbowiak i Krzysztof Karbowiak - Firma BUD-TRANS Roboty 
drogowe z Sieradza 
- Firma ubezpieczeniowa Maxima Fides Sp. z o.o. z Łodzi 
- Zygmunt Sowała i Stanisław Żuber - projektanci z Sieradza 
- Sławomira i Andrzej Szadkowscy – Hurtownia Papiernicza ARKA w Łasku 
- Władysław Gabrysiak – Zakład Wędliniarski w Lichawie 
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli 
- Andrzej Magdziak – Firma transportowa MAGPOL w Buczku 
- Anna i Grzegorz Skrzypczyńscy, Beata Skrzypczyńska – firma CIS w Prusz-
kowie 
- Marcin Libich – Firma LAMA w Woli Wężykowej 
- Grzegorz Kępa – Zakład Wędliniarski w Czestkowie 
- R. R. Korcowicz - Firma handlowa TOM-KOR w Widawie 
- Renold Kałuża, właściciel młyna Wólka i tartaku w Woli Marzeńskiej 
- Bożena i Andrzej Michalakowie – firma transportowa KASI-Trans w Podu-
lach oraz  
 Paweł Michalak – firma ubezpieczeniowa MULTIAGENCJA w Podulach 
- Szczepan Pawlicki – Ośrodek Szkolenia Kierowców z Bachorzyna 
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach  
- Zdzisław i Joanna Gniłka – Gospodarstwo Rolne w Woli Kleszczowej i Po-
dulach 
- Janusz Fengler - firma ORTUS z Chojnego 
- Sławomir Skowroński – PPHU „ELBA-ENERGA” 
- Zenon Szczęsny – Lekarz Weterynarii w Sędziejowicach 
- Gminna Spółdzielnia SCH w Sędziejowicach 
- Sławomir Storczyk – PHU MARKOM w Sieradzu 

P O D Z I Ę KOWA N I E

ZAPROSZENIE
Wójt gminy Sędziejowice i GOK
… zapraszają na uroczystości związane z obchodami Święta 
Niepodległości, które odbędą się 11 listopada br. Jak co roku 
uroczysty korowód ruszy z parkingu GOK do kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny w Sędziejowicach, gdzie o godz. 11 odprawiona 
zostanie msza za Ojczyznę.

Dożynki gminno-parafialne „Grabno-Zamość 2015” to już historia. W pamięci mieszkańców gminy 
Sędziejowice, a także licznych gości święto plonów pozostanie jako udana i piękna impreza. W dużym stopniu 
wszystko to było zasługą zarówno organizatorów, jak i sponsorów.

cych niezapomniane teatralne obrazy, oddając hołd swoim rówieśnikom, 
dzięki którym mogą dziś cieszyć się wolnością.

Zwieńczeniem uroczystości będzie złożenie kwiatów i zapalenie zni-
czy przed pomnikiem powstańców 1863 roku w centrum Sędziejowic.

- Andrzej Wiaderek –firma INTER WAMS w Łodzi
- Krzysztof Kaczmarek – Instalatorstwo Elektryczne w Zduńskiej Woli 
- Barbara Skotnicka - Prezes Sieradzkiego Związku Hodowców Owiec i Kóz 
- Robert Krankowski – Firma handlowa KRANIK w Sędziejowicach 
- Aneta Derbich – Usługi Budowlane w Sędziejowicach 
- Katarzyna i Grzegorz Grzelińscy – Firma pogrzebowa OLIMP w Sędziejo-
wicach 
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sędziejowicach 
- Aleksander Krawczyk – Zakład Cukierniczy ALMA w Sędziejowicach 
- Marek Kowalski – Firma DOMARK w Kozubach 
- Sylwester Marlicki – Firma EMESKO w Kozubach
- Tomasz Kuras – Gospodarstwo rolno-sadownicze w Kozubach 

 Komitet Organizacyjny Dożynek „Grabno-Zamość 2015”
 oraz wójt gminy Sędziejowice
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Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do 
akcji Narodowego Czytania. Cztery lata temu czytaliśmy „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza, potem dzieła Aleksandra Fredry, 
następnie „Potop” Henryka Sienkiewicza, aby w tym roku zmierzyć 
się z powieścią realistyczną Bolesława Prusa „Lalka”. 

Gmina kolejny raz przygotowała się do tego zadania doskonale. Czy-
tał wójt Jerzy Kotarski, jego zastępca Mirosław Potasiak, skarbnik Grzegorz 
Dębkowski, przewodniczący RG Dariusz Cieślak, kierownicy gminnych jed-
nostek organizacyjnych: Barbara Gawor (dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowi-
cach), Grzegorz Brożyński (dyrektor GOK), Agnieszka Papuga (kierownik 
ŚDS), Aleksandra Andrysiak (kierownik GOPS), radni: Sylwia Rozwód oraz 
Marek Okupiński, a także dyrektor ZSR w Sędziejowicach Paweł Kałuda.  
W czytaniu „Lalki” brali także udział goście spoza gminy: zastępca nadle-
śniczego Nadleśnictwa Kolumna – Michał Falkowski i właściciel firmy BO-
OK-LAND w Kaliszu – Tomasz Bulik. Całość prowadziła Beata Magdziak 
– dyrektor książnicy.  

TEŻ CZYTANO „LALKĘ”

Po powitaniu gości 
przewodniczący Ko-
misji Kultury Marek 
Okupiński odczytał list 
prezydenta RP, który 
przedstawiał cel i ideę 
głośnego czytania kla-
syki literatury polskiej. 
Zaproszeni goście mie-
li możliwość zaprezen-
towania dziejów głów-

 O godz. 10 dotarliśmy na miejsce, gdzie 
czekała na nas pani przewodnik. Spacer z prze-
wodnikiem zaczęliśmy na Starym Rynku, by 
kolejno poznać historię miasta, zabytki, zre-
alizować kolejne punkty programu wycieczki: 
ujrzeć Ostrów Tumski, Most Pokoju i Most Za-
kochanych, Halę Stulecia, Katedrę, Uniwersy-
tet Wrocławski (Aula Leopoldyna i Oratorium 
Marianum), Stare Jatki Miejskie, ulica daw-
nych rzeźników, pomnik zwierząt rzeźnych.  
    W trakcie spaceru uczestnicy wycieczki 
dowiedzieli się m.in. ile krasnali kryje się we 
Wrocławiu i co one symbolizują, a także skąd 
pochodzi pomysł na pomnik nagiego szermie-

WYCIECZK A DO WROCŁAWIA

W drugą niedzielę października Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kamostku stała się wyspą, do której 
brzegów dobiła fregata piracka. „Ahoj przygodo” - 
zawołał wyłaniający się z załogi Pirat Szprot, witając 
tym samym wszystkich przybyłych na zorganizowany 
specjalnie na tą okazję piknik rodzinny. 

Dziś śmiało można przyznać, że temat przewodni imprezy 
przygotowanej dla dzieci z sołectwa Kamostek oraz maluchów 
z okolicznych sołectw był bezwzględnie trafiony. Morskie przy-
gody, opowieści o tajemniczych i niebezpiecznych wyprawach po 
wzburzonych oceanach to tylko namiastka tego, co podsycało fan-
tazję przybyłych maluchów. Wszystkich śmiałków, zarówno tych 
najmłodszych jak i dorosłych, do świata skrywanych w marzeniach 
legend o dzielnych piratach porwali profesjonalni animatorzy, wie-
loletni już przyjaciele i mieszkańcy gminy Sędziejowice – Marzena 
Lamch-Łoniewska i Adam Łoniewski. 

Do wytypowania idealnej załogi pirackiej, Pirat Szprot wyko-
rzystał liczne konkursy, tajemnicze zagadki i zabawy, w których 
dzieciaki mogły wykazać się sprawnością fizyczną, umiejętnością 
koncentracji, ale również odkryć swoje talenty aktorskie i muzycz-
ne. Radość dzieci spotęgowała pani Marzena, która dzięki fanta-
zyjnym rysunkom malowanym na buźkach uczestników, tworzyła 
im możliwość przeobrażenia się w prawdziwego pirata lub też naj-
dziwniejszego stwora oceanicznych głębin. 

Niezliczonym atrakcjom, utrzymywanym w iście pirackim 
charakterze towarzyszyły niespodzianki kulinarne, przygotowa-
ne przez okrętowych kucharzy. Największą ucztą dla podniebie-
nia maluchów okazały się, serwowane w przeróżnych postaciach 
kapitańskie gofry. Dorośli natomiast w opowieści o zaginionych 
statkach wsłuchiwali się przy ognisku, na które przybyli specjalni 
goście – wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski oraz leśniczy – 
Grzegorz Skrzypczyński. 

To jednak dopiero część scenariusza. Poziom wrażeń i adrena-
liny wzrósł diametralnie w chwili pojawienia się „dwukołowych 
potworów” – czyli dostojnie prezentujących się motocykli, których 
wizyta to znowu wyraz przyjaźni, tym razem z Grupą Motocyklo-
wą „Forever Young”. Dla wszystkich uczestników była to dosko-
nała okazja, aby nie tylko obejrzeć z bliska takie maszyny, ale rów-
nież poczuć tzw. „wiatr we włosach”.

Bezapelacyjnie wielkim wydarzeniem podczas pikniku był 
również magiczny pokaz iluzji w wykonaniu Damiana Spętane-
go. Wachlarzem przygotowanych sztuczek, podsycanych magicz-
ną opowieścią u każdego widza zatarł granicę między złudzeniem, 
fikcją i prawdą.

 Sylwia Rozwód

AHOJ  PRZYGODO
…W K AMOSTKU 

10 września br. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. 
Pogoda sprzyjała od wczesnych godzin porannych, dlatego już o godz. 7 pięćdziesięcioosobowa grupa uczestników wraz ze 
swoimi opiekunami wyruszyła autokarem w kierunku Wrocławia. 

rza przy Uniwersytecie Wrocławskim. Wiele 
wrażeń dostarczyło również zwiedzanie oce-
anarium we Wrocławskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym. Idąc podwodnym tunelem ze szkła 
o długości 18 metrów można podziwiać egzo-
tyczne ryby różnej wielkości, różnego koloru 
i różnego kształtu, m.in. płaszczki i małe reki-
ny. 

 Wycieczka odbyła się dzięki dofinanso-
waniu ze środków PFRON a także ze środków 
własnych Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Sędziejowicach i podopiecznych ŚDS. 

Agnieszka Papuga

nych bohaterów oraz wcielenia się w ich postaci w ośmiu odsłonach. Najbar-
dziej charakterystyczne sceny witane były przez publiczność z uśmiechem.  
Atrakcję stanowiły piękne rekwizyty, takie jak: cylinder, lalka, zegarek z łań-
cuszkiem, biała parasolka oraz stroje z epoki (suknie, etole, wachlarze, kape-
lusze), wszystkie wykonane i przygotowane przez Aleksandrę Balcerowiak 
– plastyczkę i artystkę, której bardzo bliskie są takie działania. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom akcji! 

Beata Magdziak
Fot. GBP
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WYCIECZK A DO WROCŁAWIA

Żelazny Jubileusz małżeński obchodzą nie-
liczni, bo aby świętować, trzeba przeżyć z sobą 
65 lat, i taką właśnie wyjątkową rocznicę ob-
chodzili Państwo Halina i Władysław Stani-
sławscy z Kolonii Zawady. Państwo Stanisław-
scy byli tego dnia jedyną parą, która przed laty 
zdecydowała się na wspólną drogę i dzisiaj 
właśnie do tych nielicznych należy. Zapewne 
opatrzność, ale też i własny wysiłek, wzajemny 
szacunek i zrozumienie pozwoliły w stosunko-
wo dobrym zdrowiu dożyć obecnego jubile-
uszu i wraz z rodziną cieszyć się z przeżytych 
23 725 dni i nocy wspólnego życia.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
Jubilatom obchodzącym Złote Gody, w imie-
niu prezydenta RP wręczył wójt Michał Wło-
darczyk. Złotych par było w tym roku 12 i byli 
wśród nich: 

Władysława i Czesław Beśka
Irena i Wiesław Chojnaccy
Teresa i Bronisław Chwiej
Natalia i Aleksander Drożdż
Wiesława i Henryk Kozieł
Renata i Henryk Kwaśniak
Bożena i Czesław Olejnik
Bogusława i Alfred Pabisiak
Marianna i Tadeusz Radzioch
Helena i Bronisław Szkudlarek
Barbara i Jan Wójcik
Halina i Bonifacy Zajda
Uroczystość poprzedzona została mszą 

w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Widawie, sprawowaną w intencji Jubilatów 
przez proboszcza tutejszej parafii ks. Jarosła-
wa Leśniaka, który po zakończeniu nabożeń-
stwa wręczył małżonkom listy gratulacyjne.

Dalsza część uroczystości odbyła się już 
w GOK. Oprócz Jubilatów i członków ich ro-
dzin w uroczystości udział wzięli: wójt gminy 
Michał Włodarczyk, przewodniczący Rady 
Gminy  Ryszard Bruzda, sekretarz gminy 
Longina Oleszczuk,  kierownik USC Agniesz-
ka Galuś oraz zastępca kierownika USC Aneta 
Namirowska.

50 LAT RAZEM

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za 
wychowanie dzieci i uczciwe życie, w którym 
obok radości i uśmiechów losu nie brakuje pro-
blemów, cierpień i łez, za trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra założonej przed pół wiekiem 
rodziny– dziękował w imieniu całej lokalnej 
społeczności wójt M. Włodarczyk.

Za wytrwałość w związku małżeńskim 
Dostojni Jubilaci obchodzący Złoty Jubileusz 
odznaczeni zostali „Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez pre-
zydenta RP. Aktu dekoracji Jubilatów dokonał 
wójt gminy.

Po części oficjalnej Jubilaci zostali zapro-
szeni na wspólny poczęstunek. Był piękny, ju-
bileuszowy tort i tradycyjna lampka szampana. 
Nie obyło się też bez chwili wspomnień. Jak 
wspominali jubilaci, kiedy 50 lat temu stawali 
na ślubnym kobiercu, czasy były trudne, nie ta-
kie jak dziś. Pytani o receptę na szczęście i o to, 

Okazją do świętowania jest każdy ju-bileusz, ale na szczególną uwagę zasługują wspaniałe rocznice upamiętniające 
długoletnie pożycie małżeńskie. Takie właśnie rocznice, obchodzone były 3 października br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Widawie.   Tam właśnie z udziałem wójta gminy Widawa – Michała Włodarczyka, przewodniczącego 
Rady Gminy – Ryszarda Bruzdy, sekretarza gminy – Longiny Oleszczuk i kierownika USC – Agnieszki Galuś 
odbyła się uroczystość z okazji Żelaznego i Złotego Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego par z gminy Widawa.

We wrześniu br. na stadionie w Wida-
wie powstała pierwsza w gminie siłownia 
zewnętrzna – jedyny tego typu otwarty 
obiekt rekreacyjno-sportowy. Teraz każ-
dy, kto tylko będzie miał ochotę popraco-
wać nad swoją sylwetką, kondycją fizycz-
ną i aktywnie spędzić wolny czas na świe-
żym powietrzu, może się tam udać.

W  ZDROWYM 
CIELE  ZDROWY 

DUCH

Nowa siłownia to nic innego jak sześć pro-
fesjonalnych stanowisk do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu: biegacz, orbitrek, wioślarz, 

surfer i twister oraz wyciąg i prasa. Obiekt 
przeznaczony jest zarówno dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, jak i dla osób starszych.  
Na urządzeniach ćwiczyć mogą zarówno oso-
by korzystające z tradycyjnych siłowni, jak 
i ci, którzy z tego typu urządzeniami nigdy nie 
mieli do czynienia. Na terenie siłowni znajduje 
się tablica informacyjna – jak należy korzystać 
z urządzeń oraz 2 ławki.

Całość powstała ze środków funduszu so-
łeckiego, a łączna wartość zadania zamknęła 
się kwotą 19 220 zł brutto. Wykonawcą przed-
sięwzięcia była firma Fit Park Sp. z o.o. z To-
runia. 

AK

jak to jest być razem przez tak długi okres od-
powiadali, że trzeba siebie słuchać i mieć do 
siebie zaufanie, bo zgoda buduje, a niezgoda 
rujnuje. Teraz młodzi inaczej żyją, nie potrafią 
się porozumieć i to prowadzi do coraz częst-
szych konfliktów, a w konsekwencji rozpadu 
małżeństwa.

Specjalny koncert przygotował Gminny 
Ośrodek Kultury w Widawie. Dla Jubilatów 
wystąpiła amatorska grupa wokalna „Pracują-
cyRazem”, prezentując utwory, które pozwoli-
ły wielu z nich wrócić pamięcią do dni swoich 
zaślubin, sprzed ponad 50-ciu lat.

Gratulując naszym Jubilatom doczekania 
tego pięknego Jubileuszu życzymy im dużo, 
zdrowia i szczęścia. Życzymy cieszenia się sobą 
nawzajem oraz wiele radości ze swoich najbliż-
szych i doczekania się kolejnych Jubileuszy.

AK



Po raz pierwszy pragniemy połączyć doskonałą zabawę z prośbą o wspar-
cie dla Kacpra Kowalczyka - dziecka chorego na porażenie mózgowe.  Chcie-
libyśmy wesprzeć jego rodziców, zbierając środki na zakup urządzenia 
NF-WALKER, dającego Kacperkowi możliwość samodzielnego stania i chodze-
nia przy zachowaniu stabilnej i skorygowanej pozycji, dlatego całkowity dochód 
z balu zostanie przekazany na ten cel.

W programie imprezy, oprócz poczęstunku, tańców i doskonałego towarzy-
stwa, przewidujemy m.in. wiele konkursów i licytacji przedmiotów specjalnie 
na tę okazję podarowanych przez Darczyńców. Na naszych gości czeka również 
wiele artystycznych niespodzianek wieczoru, a bawić się będziemy przy muzy-
ce zespołu instrumentalno - wokalnego „MEDIUM”. Cena biletów oraz kontakt 
podane są na plakacie.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zechcą Państwo gościć w „WILLI PARADI-
SE” w ten sobotni, listopadowy wieczór. Wierzymy, że będzie to doskonała oka-
zja do spędzenia niezapomnianych chwil w dobrym towarzystwie i miłej atmos-
ferze. 

A teraz kilka słów o dziecku, któremu pragniemy pomóc:
Kacper Kowalczyk urodził się w kwietniu 2009 roku z wrodzonym zakaże-

niem wirusa cytomegalii, którego skutkiem jest mózgowe porażenie dziecięce, 
niedosłuch obustronny i epilepsja. Każdego dnia wymaga intensywnej i kosz-
townej rehabilitacji ruchowej i zajęć terapeutycznych. Kacper nadal nie chodzi 
i nie mówi. 

W I D A W A
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WSZYSCY 
POMAGAMY 
KACPROWI!

Nareszcie jest! Długo wyczekiwana nowa droga przez wieś Grabówie została oddana do użytku. Odbiór inwestycji 
odbył się 2 października br., a uroczyste przecięcie wstęgi - 18 pażdziernika br.

Jest nowa droga

Wójt Gminy Widawa, Samodzielny 
Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widawie 
mają zaszczyt serdecznie zaprosić 
wszystkich, którzy lubią dobrą 
zabawę, a przy tym mają wielkie serce  
i chcą pomóc, na WIELKI BAL 
CHARYTATYWNY, który odbędzie 
się 28 listopada br. w lokalu „WILLA 
PARADISE” w Widawie. 

Dzięki dotychczasowej, systematycznej rehabilita-
cji widać postępy – Kacper zaczął pełzać, a posadzony sa-
modzielnie siedzi. Mimo swej choroby jest pogodnym  
i dzielnym chłopcem. Przy pomocy testowanego na nim urzą-
dzenia NF-WALKER, Kacperkowi udało się samodzielnie sta-
nąć i postawić pierwsze kroki zachowując przy tym stabilną 
i skorygowaną pozycję, mając jednocześnie wolne ręce. Zapew-
nia ono możliwość niezależnej aktywności, a także fantastycz-
ną okazję do pokonywania coraz dłuższych dystansów. Zakup 
takiego urządzenia pomógłby mu w dalszym rozwoju, barierę 
stanowi jednak jego zbyt wysoka cena. 

Rodzice chłopca są bardzo zaangażowani w terapię oraz re-
habilitację syna, jednak pomimo ogromnych nakładów pracy 
i oddania nie są w stanie zapewnić mu wszystkiego, co jest nie-
zbędne do jego prawidłowego rozwoju.

AK

Jak wiadomo, inwestycja ta była bardzo długo oczekiwana, dlatego 
nie tylko radość mieszkańców, ale i samego wójta – Michała Włodarczy-
ka jest wielka.  Zanim doszło do przebudowy drogi, mieszkańcy Gra-
bówia i okolic mieli sytuację bardzo ciężką. Zdarzało się, że zwłaszcza 
podczas zimy czy roztopów ten odcinek bywał trudny do przebycia. Od 
tej pory jednak mają duży powód do zadowolenia.

W ramach planowanej inwestycji na odcinku 2,5 km wykonano na-
kładkę asfaltową oraz obustronne pobocza z kruszywa, jak również wy-
mieniono 3 przepusty drogowe. Wykonawcą inwestycji była firma SI-
DROG sp. z o.o., a jej koszt to 561 659,51 zł brutto. Część kwoty na 
ten cel pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, pochodzących ze środków z tytułu wyłączania z produk-
cji gruntów rolnych w 2015 roku. Wysokość dofinansowania to kwota 
189 170,00 zł.

 AK 
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Dalsze uroczystości obyły się w Kolum-
na Park, gdzie zorganizowano konferencję 
pt. „Historia lasów i leśnictwa na obszarze 
Nadleśnictwa Kolumna”, którą przeprowadził 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam 
Pewniak. Wspomniał w niej swoich znakomi-
tych poprzedników oraz pozostałych leśników, 
którzy przyczynili się do obecnego kształtu 
Nadleśnictwa Kolumna. Przypomniał także o 
kawalerach orderu Virtuti Militari – Kazimie-
rzu Dąbrowskim, Tadeuszu Maringe oraz Józe-
fie Trzebskim.

Jubileusz 70-lecia był okazją do uhono-
rowania szczególnie zasłużonych i oddanych 
ludzi. Kordelasem Leśnika Polskiego uhono-
rowani zostali: Wiesława Marczak (główna 
księgowa), Jacek Wójtowicz (inżynier nadzo-
ru), Aleksander Muchowski (leśniczy leśnictwa 
Andrzejów).

NADLEŚNICTWA 
KOLUMNA

Ponadto „Złoty Znak Związku Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej” otrzy-
mali: Andrzej Okoń (leśniczy leśnictwa Dą-
browa), Andrzej Kalista (leśniczy leśnictwa 
Sędziejowice).

Złote odznaczenie „Zasłużony dla Leśni-
ków Polskich” nadano: Januszowi Szkopińskie-
mu (leśniczy leśnictwa Mogilno), Grzegorzowi 
Skrzypczyńskiemu (leśniczy leśnictwa Lucie-
jów), Pawłowi Zawadzkiemu (leśniczy leśnic-
twa Poleszyn). Srebrne odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Leśników Polskich” nadano: Elżbiecie 
Łubisz (starsza księgowa), Annie Nowickiej 
(starsza księgowa), Markowi Łukaszewskiemu 
(leśniczy leśnictwa Dębowiec), Sławomirowi 
Stolarzowi (podleśniczy leśnictwa Sędziejowi-
ce), Julianowi Smędzie (podleśniczy leśnictwa 
Andrzejów). Brązowe odznaczenie „Zasłużony 

Tego dnia pogoda sprzyjała leśnikom 
w uroczystych obchodach ich świę-
ta. Uroczystości związane z 70-leciem 
Nadleśnictwa Kolumna rozpoczęły się 
mszą odprawioną przez metropolitę 
łódzkiego arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego, podczas której podkreślił 
on jak ważną rolę pełnią polscy leśni-
cy oraz jak ważne jest zachowanie la-
sów w niezmienionej formie. W cza-
sie uroczystości arcybiskup poświęcił 
ufundowaną przez leśników z Nadle-
śnictwa Kolumna figurę św. Francisz-
ka z Asyżu. Będzie ona umieszczona 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Łasku (Kolumnie). W darach ołta-
rza leśnicy przynieśli także dary lasu 
w postaci grzybów, miodu i owoców 
runa leśnego.

dla Leśników Polskich” otrzymał Krystian Cy-
sewski (leśniczy leśnictwa Dłutów)

Docenione zostały również wysiłki leśni-
ków w zakresie ochrony lasów przed pożarami. 
Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnic-
twa” uhonorowani zostali: Marek Pawlak (le-
śniczy leśnictwa Tuszyn), Wiesław Balcerzak 
(dyspozytor Punktu Alarmowo – Dyspozycyj-
nego w Nadleśnictwie Kolumna). Brązowym 
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uho-
norowano: Annę Jagielską (specjalista Służby 
Leśnej ds. ochrony lasu), Tomasza Kozieja (in-
żynier nadzoru).

Po oficjalnych uroczystościach, zaprosze-
ni goście wysłuchali koncertu muzycznego w 
wykonaniu zespołu „Viva quartet” i zasiedli do 
wspólnego posiłku. 

Tekst: Mariusz Milewski
Foto: Rafał Olszewski
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Harcmistrz Janusz Nowak. Rdzenny przez 
całe życie mieszkaniec Kolumny, którego syl-
wetkę swego czasu prezentowałem w „Panora-
mie Łaskiej”, miał skłonność do robienia za-
pisków kronikarskich. Zarówno o początkach 
tego „Miasta-Lasu”, jak też o dziejach harcer-
stwa w Kolumnie. Tak jej, jak i harcerstwu był 
całkowicie oddany. Przypomnijmy, Kolumna 
od lat 70. ubiegłego wieku dzielnica Łasku, 
była ongiś maleńką osadą (29 chałup) przy 
młynie. Potem mieszkańcy nazywali ją „starą 
Kolumną”. Tzw. Miasto-Las, czyli miejsco-
wość wczasowa, powstała w 1929 r. w wyniku 
parcelacji lasu sosnowego na działki pod budo-
wę pawilonów wypoczynkowych.

70 lat harcerstwa w Kolumnie

Do wybuchu II wojny światowej ta nowa 
Kolumna pełniła rolę miejsca wczasów letnich. 
Niemieccy okupanci zawłaszczyli Kolumnę, 
czyniąc z niej miejsce pobytu doraźnego dla 
ludzi ewakuowanych ze wschodnich terenów 
Polski, np. z Wołynia, którzy przyznawali się 
do pochodzenia niemieckiego. Stąd osiedlano 
ich w okupowanym „kraju Warty” – Warthe-
gau. Niemcy zmienili też nazwę Kolumny na 
Lager Waldhorst.

Po wojnie Kolumna stała się miejscem dla 
wielu rodzin Polaków usuniętych z Kresów 
wschodnich RP, głównie z Wileńszczyzny, a to 
na skutek decyzji zwycięskich w wojnie z hi-
tleryzmem mocarstw – o zmianie granic Polski. 
I tak Kolumna przestała być jedynie miejscem 
wczasów letnich, choć przez kilkadziesiąt lat 
powojennych FWP organizował w niektórych 
pawilonach, np. przy ul. Lubelskiej, wczasy 
w okresie letnim, głównie dla matek z małymi 
dziećmi. Ale Kolumna stała się zamieszkałym 
na stałe przez ok. 5 tys. osób osiedlem – zrazu 
podległym gminie Wiewiórczyn, potem samo-
dzielnym organizmem administracyjnym.

O dziejach Kolumny pisano w prasie wie-
lokrotnie, np. niegdyś w „Dzienniku Łódz-
kim” zajął się nią znany pisarz Jan Koprowski. 
O niektórych sprawach, np. o początkach szko-
ły w Kolumnie, pisałem na łamach „Panoramy 
Łaskiej”. Jednak celem tego tekstu nie jest po-
wrót do historii Kolumny, lecz ów drugi watek 
zainteresowań J. Nowaka, czyli narodziny har-
cerstwa w Kolumnie. Niezależnie od zawiro-
wań, jakie przechodziło polskie harcerstwo od 
zarania, w Kolumnie miało ono niebagatelny 
dorobek wychowawczy. Tyle, że nie od cza-
su powstania tej organizacji w Polsce (Lwów 
1909-1911), lecz od własnych narodzin w roku 
1945. Ani przed wojną, ani tym bardziej pod-
czas okupacji harcerstwo tu nie istniało. 

Korzystając z zapisków Nowaka i wła-
snych myślę, że warto chyba przedstawić te 
początki i przynajmniej część nazwisk osób, 
od których w Kolumnie zaczęła się i rozwijała 
harcerska przygoda. Nie wiem, czy w samym 
Łasku opisano dzieje tej organizacji, a jak pa-
miętam, miała ona w tym mieście niezwykły 
dorobek i przebogate dzieje. Może i ten tekst 
przyda się komuś do takiego opracowania?

Twórcą harcerstwa w Kolumnie był ów-
czesny 18-letni gimnazjalista, a po latach in-
żynier architekt, harcmistrz Stefan Czarski 
(1928-1995). O jego tej pierworodnej drużynie 
znajduje się sporo więcej danych niż o pierw-
szej tamże drużynie harcerek – harcerstwo nie 
było wówczas koedukacyjne. Dlatego odnotuj-
my najpierw coś niecoś o drużynie żeńskiej. To 
był ten sam czas – rok 1945 i kilka następnych, 
ale bardziej konkretnych danych, np. o struktu-
rze tej drużyny, o jej zajęciach, biwakach czy 
udziale w obozach – nie znamy. Janusz pod-
kreśla natomiast, że obie te drużyny wzorowo 
ze sobą współpracowały i były zaprzyjaźnione. 
Ową bliskość widać było po latach i w tym, 

że niektóre z tych przyjaźni doprowadziły do 
małżeństwa, np. Halina Syrewicz została żona 
Romualda Pesta.

Drużynową (w nawiasach – późniejsze na-
zwiska z męża) była Nina Kubicka (Tymińska), 
która skupiła wokół siebie grono znakomitych 
potem instruktorek, jak popularna wtedy i lu-
biana Bożena Wera (Kok oraz inni, jak m.in. 
Czyńska), Teresa Śmiałowska (Felcenloben), 
zwana „Cyganką” Felicja Śmiałowska (Cy-
bulska), Karolina Kabza, Bożena Domagalska 
(Kopańska), Czesława Kańska (Trybuchow-
ska), jej siostra Henryka Tańska (Spałek). 
Z Henią, nawiasem mówiąc, razem zdawali-
śmy egzaminy wstępne do jednego z pabianic-
kich liceów. Także: Maryla Urbanek (Kukieła), 
Hanna Dybalska (Dobiech)… To był trzon tej 
wczesnej drużyny harcerek. Niektóre z nich 
znałem osobiście z naszych czasów uczniow-
skich.

Kilka z nich – już jako dojrzałe panie – po-
jawiało się na organizowanych z rozmachem 
uroczystych obchodach rocznic powstania 
ZHP w Kolumnie, np. na 40-leciu (1985). Im-
prezy te wymagałyby odrębnego opisania ze 
względu na ich bogaty program, a może przede 
wszystkim na to, że zdołały na nie przybyć 
osoby wielce dla harcerstwa w Kolumnie za-
służone, w tym weterani należący jeszcze do 
tej pierwszej drużyny – legendarnej „Dwu-
dziestki”. Wśród nich znalazł się wówczas 
główny twórca tego dzieła, hm. Stefan Czarski 
oraz inni, jak m.in. Jakub Masłowski, Romuald 
Pest, Leonard Czerwiński, Wincenty Elijasik, 
Wiesłąw Sobczak, Waldemar Usiądek, Stani-
sław Zastróżny, także niżej podpisany (w tej 
legendarnej drużynie znalazłem się dopiero 
w grudniu 1946 roku, tj. po powrocie z tułaczki 
po Europie, co na kilka wojennych lat „zafun-
dowali” mojej rodzinie Niemcy).

Nie sposób wyliczyć wszystkich. Wielu, 
nawet spośród następnego pokolenia, w tym 
moich uczniów i harcerzy – przybyć już nie 
mogło: pożegnali życie. W innym terminie, 
także z inspiracji Janusza obchodzącego wtedy 
70. urodziny, odbył się w pobliżu kościoła Apel 
Wiecznej Warty. Prowadziłem ten apel, czyta-
jąc – długą niestety – listę naszych nieżyjących 
już harcerzy i harcerek. Na tej uroczystości ze-
brało się kilkaset osób. Zupełnie jak za daw-
nych lat, kiedy na harcerskie ogniska przycho-
dziły tłumy kolumnian.

Rafał Orlewski
ciąg dalszy w następnym numerze
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Florianowi
rycerze (3)

Kiedy narodziła się straż pożarna? Zdania 
na ten temat są podzielone, choć zapiski hi-
storyczne wspominają, iż już w czasach staro-
żytnych ludzie próbowali walczyć z „czerwo-
nym kurem”. Prefekt Egnatius Rufus w 24 r. 
p.n.e. założył prywatną straż ogniową. W jego 
ślady poszło wielu bogatych Rzymian, którzy 
w swoich posiadłościach tworzyli zorganizo-
wane grupy niewolników odpowiedzialne za 
ochronę przeciwpożarową i walkę z ogniem.

Pierwszą z prawdziwego zdarzenia forma-
cję strażacką stworzył w 6 r. n.e. w Rzymie 
Oktawian August. Była to jednostka odpowie-
dzialna za bezpieczeństwo pożarowe i wcho-
dziła w skład ówczesnej armii. Liczyła około 

7000 ludzi, podzielona na 7 kohort rozlokowa-
na była w siedmiu punktach miasta. Ówcześni 
strażacy dysponowali m.in. drabinami, bosaka-
mi i płachtami nasączonymi wodą. W przypad-
ku pożaru w wysokich obiektach, do ratowania 
ludzi używano specjalnych materacy i podu-
szek. Do poszczególnych zadań, np. dostarcza-
nia wody, wydzielano grupy strażaków.

Wiele ówczesnych miast zaczęło naślado-
wać Rzymian. Cztery wieki później podobnie 
zorganizowane straże istniały już we wszyst-
kich większych miastach cesarstwa. Niestety, 
średniowiecze zaprzepaściło ten cenny doro-
bek, stąd wiele tragicznych pożarów miast. 
Jednak ogień zmuszał do działania i w XII 

wieku znów zaczęto myśleć o zorganizowanej 
formie walki z pożarami. W 1189 roku w Lon-
dynie wydano specjalne przepisy regulujące 
ochronę przed ogniem. Wciąż jednak najważ-
niejszymi narzędziami były drabiny, wiadra, 
topory i bosaki, choć zaczęły się pojawiać tzw. 
szpryce, czyli drewniane rury ze zwężonym 
końcem i tłokiem umożliwiające kierowanie 
silniejszego strumienia wody na ogień.

Ziemie polskie przez wieki były, niestety, 
zacofane pod tym względem, a tragicznym po-
żarom sprzyjała drewniana zabudowa. Nawet 
w miastach, gdzie było sporo domów murowa-
nych, płonęły dachy i kramy, np. w królewskim 
Piotrkowie, Krakowie czy Warszawie. Tyl-
ko w latach 1450-1586 – jak wyliczył Antoni 
Walawender w „Kronice klęsk elementarnych 
w Polsce i w krajach sąsiednich” - w naszych 
miastach doszło do 539 pożarów, w 81 mia-
stach ogień strawił 1/3 zabudowy, w 77 – prze-
stała istnieć ponad połowa domostw. Ówcześni 
władcy usiłowali pomagać pogorzelcom, ale 
nie byli w stanie zrekompensować poniesio-
nych przez ludzi strat. Oczywiście tu i ówdzie 
pojawiały się lokalne rozporządzenia w spra-
wie ochrony przed ogniem, ale z ich przestrze-
ganiem bywało różnie, choć straszono surowy-
mi karami. W stołecznym Krakowie już w 2 
połowie XIV w. istniał „porządek ogniowy”, 
w 1587 r. zaprowadzono go też w Sieradzu, 
a w 1713 r. w biskupim Wolborzu, ale wszyst-
kie te zakazy i nakazy w wielu przypadkach 
okazywały się zawodne.

Na 

Pożar Kalisza w 1792 roku

Wbrew powszechnym opiniom, że 
w przedwojennym Łasku niewiele się działo 
w życiu społecznym i kulturalnym, przypo-
minamy to zdjęcie. Przedstawia ono aktywi-
stów Polskiego Czerwonego Krzyża. Na długo 
przed wybuchem wojny wielu mieszkańców 
dostrzegało zagrożenie ze strony hitlerowskich 
Niemiec i przygotowywało się na najgorszy 
scenariusz. Robili to m.in. działacze PCK. Tak-
że strażacy z OSP dostrzegali zagrożenie, choć 
możliwości zapobieżenia tragedii mieszkań-
ców były przecież ograniczone. Do tych przy-
gotowań włączone były także kobiety.

Jeśli zaś idzie o życie kulturalne, kwitło 
ono i w Łasku, choć formy tej aktywności były 
inne niż dziś. Miejscowe prywatne kino gości-
ło wiele ówczesnych aktorskich sław, wyświe-
tlano też głośne firmy, w sali kinowej prezento-
wali się również różnej maści artyści. Nie było 
Domu Kultury, ale za to mieszkańcy spotykali 
się na wieczorkach tanecznych w wielu 
domach, które spełniały role łaskich salonów, 
na wzór tych XIX-wiecznych w stolicy. 

(Saw.)

Przedwojenny 
PCK

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze
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Nowsze źródła m. in. podają, że siedmiu 
chłopów tej wsi brało udział w Powstaniu 
Styczniowym. Pierwsza księga wieczysta dla 
Kopyści powstała 25 listopada 1884 i była 
sporządzona w języku rosyjskim. A oto przy-
kład wypisu: „Z ogólnego stanu dóbr wydzie-
la się powierzchnię 11 ha i 6648 m² składają-
cą się z 5 działek gruntu na planie w rejestrze 
pomiarowym pod nr 26”. Dalsze zapisy no-
towane są w  czerwcu 1932 r. i 22 listopada 
1937 r.

Właścicielami działek zostali Wojciech 
Korona, Józef Rzeźniczak, Mikołaj Rzeźni-
czak i dwunastu innych gospodarzy. Postę-
powania spadkowe i zmiany granic wsi po-
wodują, że część działek znajduje się obecnie 
przy szosie Łask - Zduńska Wola.

Od 1903 roku mieszkańcy mogą korzy-
stać z linii kolejowej Łódź - Sieradz i dwor-
ca kolejowego w Łasku.W końcu II wojny 
światowej na tej linii pociąg z wyposaże-
niem dla armii niemieckiej został zatrzymany 
koło wsi. Mieszkańcy ze strachem korzystają 
z tego niespodziewanego zaopatrzenia. Bli-
skie położenie z Okupem nie powoduje na-
pływu osadników niemieckich, nie powstaje 
żaden zakład przemysłowy, potrzeby zaopa-
trzeniowe są zaspakajane w Okupie i Łasku. 
To samo, gdy chodzi o rozwój kultury, oczy-
wiście w ówczesnym wymiarze.

Wielu mieszkańców poza gospodarstwem 
rolnym znalazło zatrudnienie w przędzal-
ni zbudowanej w 1918 roku przez Richarda 
Schulza w Okupie Dużym, część w Łasku 
i Pabianicach.

Gospodarstwa rolne, rzadko większe niż 
5 ha i to w kilku kawałkach. Kontakty 
z Niemcami w historii wsi miały swój wy-
raz w utrzymywaniu poprawnych stosun-
ków z niemieckimi mieszkańcami Okupa, 
małżeństwach polsko-niemieckich, udziale 
kilku mężczyzn w wojnie 1939 r. W czasie 
wojny, gdy wysiedlono wielu mieszkańców, 
w Kopyści znaleźli się Niemcy przesiedleni 
ze Wschodu. 

Na temat nazwy Kopyść krążą różne wer-
sje. Ostatnią znaleźlismy w pracy J. Stulczew-
skiego. Jego zdaniem nazwa pochodzi od ko-
pystek wyrabianych przez ludność z drewna 
osikowego rosnącego w tamtejszych lasach.

Brak informacji, dlaczego część Kopyści 
nad rzeką nazwana została Mikołajówkiem 
na cześć cara Mikołaja. Po wybuchu II woj-
ny światowej, już jesienią 1939 r. rozpoczę-
ło się wysiedlanie mieszkańców. Polacy byli 
wywożeni do GG lub na roboty do Niemiec. 
Ciężkie przeżycia z tych lat wciąż tkwią 

Z   d z i e j ów  Ko pyś c i
W 1820 roku Likowski, właściciel dóbr ziemskich mieszkający w Bilewie, rozparcelowuje część 
swoich włości leżących na terenie dzisiejszej Kopyści. Działki wykupują okoliczni mieszkańcy. 
Stopniowo wznoszone są domy mieszkalne i gospodarskie, powstaje droga łącząca z Okupem. 
Wieś kształtuje się w typową ulicówkę z przysiółkami. 

w pamięci wielu mieszkańców. Szczególnie 
dramatycznie brzmią wspomnienia Stanisła-
wy Frątczak, z d. Wlazło.

WYZWOLENIE
Wyzwolenie Łasku (20.1.1945) niosło za 

sobą loty radzieckich samolotów nad wsią, 
szczególnie w miejscach, gdzie znajdowały się 
cele wroga. Przeżyłem jako dziecko taki nalot 
bez strachu (o dziwo), a najbardziej interesują-
cy zdał mi się terkot karabinów maszynowych. 
Dwudziestego drugiego stycznia, gdy już cie-
szyliśmy się z przegranej Niemców, zetknęli 
się w boju dwaj przeciwnicy. Od strony Bału-
cza na Kopyść przedzierał się poturbowany od-
dział niemiecki. Niemcy chcieli przedrzeć się 
do drogi łączącej Łask z Sieradzem. W nocy za 
torami kolejowymi w Osinach natknęli się na 
zgrupowanie radzieckie. Mieszkańcy Kopyści 
byli oddaleni od terenu boju może raptem kilo-
metr. Szczęściem dla nich linia kolejowa Zduń-
ska Wola - Łask biegła po nasypie. Pociski na 
wprost nie mogły więc trafić domów. Oglądali-
śmy za to świetliste ich loty nad domami, które 
choć przeważnie drewniane, nie zapaliły się. 
Mamy wciąż w pamięci nawoływania rodzi-
ców, byśmy leżeli na podłodze – jako dziecia-
ki nie odczuwaliśmy lęku o życie. Dziś, mimo 
upływu ponad 70 lat, mogą docenić ocalenie 
ówcześni mieszkańcy spod lasu: Szczepania-
kowie, Balcerzakowie, Kowalska i inni. 

Następnego dnia wraz z ojcem poszli-
śmy na pole bitwy. Widoki były przerażają-
ce. Spodobał mi się granat, ale ojciec w porę 
dostrzegł niebezpieczeństwo. Nie popełniłem 
tego błędu jak Eugeniusz Dregier, który pra-
gnął pobawić się czymś w kształcie wieczne-
go pióra. Skończyło się na wybuchu zapalnika 
i utracie jednej ręki.

Mróz i śnieg były wyjątkowe. Z polece-
nia komendanta placówki radzieckiej we wsi, 
mieszkańcy przewozili saniami zabitych Niem-
ców na cmentarz w Okupie Fabrycznym. Za-
marznięci żołnierze, nogami i rękami znaczy-
li ślady ostatniej drogi. Nikt przecież nie był 
w stanie ich regularnie ułożyć.

Nie był to koniec kontaktów wojennych 
z Niemcami. Dwa dni po tatmtej bitwie, wie-
czorem pojawił się utrudzony i kulejący pie-
chur niemiecki. Wygłodniały prosił o pożywie-
nie. Opowiadał, że został w boju postrzelony 
i nie mógł nadążyć za uciekającymi żołnierza-
mi. Rozgrzał się, pokazywał zdjęcia rodziny. 
Jakże odmienne było jego zachowanie wobec 
tego, które niedawno było charakterystyczne 
dla butnych i niezwyciężonych… Po naradzie 
z sąsiadami postanowiono, że żołnierz prześpi 
się w stodole, a rano zawiadomiony zostanie 
posterunek Armii Czerwonej. Przyjechali na 
koniach, wezwali Niemca, aby wyszedł ze sto-

doły. Oznajmili, że jednego jeńca nie będą brać 
do niewoli. Kazali iść w zaśnieżone pole - pa-
dły strzały…

Na drodze między Kopyścią i Okupem 
dłuższy czas stało działo skierowane na skraj 
wsi. Mówiono że stamtąd Niemcy spodziewali 
się natarcia. Nie zostało wykorzystane, bo Ro-
sjanie zaskoczyli szybkim marszem. 

Gdy rozpoczęła się w r. 1945 nauka w Ko-
pyści, pogłębialiśmy na tym dziale wiedzę, ze 
sprzętu wojennego. W końcu działo znalazło 
swoje miejsce w piecu hutniczym. Na drogach 
zresztą leżało wiele zdruzgotanego sprzętu. Po-
zbawione wojennej nienawiści piekielne ma-
szynerie milczały, choć czasem „odgryzały” się 
ludziom, którzy próbowali je podejść bez nale-
żytego respektu. A ludzie autentycznie cieszyli 
się z zakończenia strasznego kataklizmu. Sły-
szało się z różnych stron o cudownych ocale-
niach i powrotach, tajemniczych zaginięciach, 
nigdy nie wyjaśnionych odejściach. Dotyczyło 
to i naszej rodziny. Wróciła z przymusowych 
robót Janina Szewczyk, siostra ojca, odszedł 
niestety Stanisław, brat ojca, chociaż zaginął 
podobno już, gdy ucichły strzały.

Rozpoczęły się rozliczenia wielu osób, któ-
re naraziły na szwank dobre imię Rzeczpospo-
litej. Zdarzały się takie sytuacje w ocenie ów-
czesnej władzy. Niektóre z gospodarstw otrzy-
mywały pomoc skierowancyh do pracy jeńców 
niemieckich. Korzystała z niej i moja babcia 
Waleria.

W tej okolicy przeżycia wojenne powodo-
wały, że wyzwoliciele byli przyjmowani życz-
liwie, choć zapewne z obawami narastającymi 
w miarę upływu czasu. Na minione draństwa 
kładły się nowe, jak to w czasie wojny i po, 
gdy nienawiść jest szczególnie silną a sprawie-
dliwość prymitywna i pochopna.

Do tego bliskość Okupa Wielkiego, gdzie 
przeważała zdecydowanie ludność niemiecka, 
prowadziła do mieszanych małżeństw polsko-
-niemieckich jeszcze przed wojną (np. Bednar-
kowie, Szewczykowie, Spałkowie, Frątczako-
wie). Po roku 1939 ich sytuacja skomplikowała 
się, zaś po r. 1945 bywało także różnie. Część 
z tych małżeństw, nie mogąc wytrzymać napo-
ru sytuacji, wyjechała do Niemiec przy pierw-
szej nadarzającej się okazji. Tak postąpili np. 
Stefan Szewczyk i Marta Kerl, Franciszek Frąt-
czak z żoną. Próbom rozliczenia byli poddani 
także Polacy wyznaczani do ról nadzorujących 
w czasie okupacji (np. bauerzy połączonych 
gospodarstw rolnych).

Zofia Wieczorek 
Jerzy Szewczyk

ciąg dalszy w następnym numerze
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Stadion przywitał piłkarzy meczem Legia 
Warszawa-Lechia Gdańsk w ramach meczu 1/8 
finału Pucharu Polski. Niesamowite, że to wła-
śnie taki stadion sprawia, że można poczuć nie-
zwykłą moc i adrenalinę, zobaczyć tłumy kibi-
ców i wreszcie móc odśpiewać po raz pierwszy 
na takiej imprezie sportowej hymn oraz wspa-
niały utwór „Sen o Warszawie” Czesława Nie-
mena.

Wyjątkowa niespodzianka czekała na sam 
koniec meczu. Nasi trenerzy zaskoczyli wszyst-
kich. Otóż na murawę tylko dla APN Funinjo 
wyszedł osobiście bramkarz Legii Dusan Ku-
ciak. Mogliśmy z nim porozmawiać i zapytać, 
jakie były jego początki zabawy z piłką i oczy-
wiście zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz otrzy-
mać z jego rąk autograf. Tego dnia udało nam 

Mali piłkarze odwiedzili Warszawę

 Regulamin określa, że w zawodach liczy 
się konstrukcja latawca, jego wykonanie i zdo-
bienie, suma oceny statycznej oraz oceny za 
lot i efekt specjalny w locie daje wynik. Efekty 
specjalne polegają na zrzucie z latawca spado-
chroniarza, ulotek lub innego obiektu latające-
go.

19 września odbyło się XX Łaskie Święto 
Latawca na boisku CSiR przy ulicy Narutowi-
cza. W zawodach wystartowało łącznie 20 za-
wodników do lat czternastu. Pierwsze miejsce 
w kategorii latawców płaskich zdobył Mikołaj 
Bulzacki, drugi był Maciej Wilczyński, trze-
cia Oliwia Matyśniak, w kategorii latawców 
skrzynkowych pierwszy był Bartłomiej Tosik, 
druga Oliwia Matyśniak, trzeci Igor Kruk.

Zawody odbyły się przy współpracy z gmi-
ną Łask i Starostwem Powiatowym w Łasku, 
miłym akcentem było ufundowanie dla uczest-
ników zawodów tortu przez Carrefour Market z 
Łasku w ramach Urodzinowego Dnia Sąsiada.

W dniu 4 października odbył się Festiwal 
Latawców na lotnisku w Rudnikach zorgani-
zowany przez Aeroklub Częstochowski. W za-
wodach wystartowało ponad 100 zawodników. 
Łascy modelarze uzyskali: w kategorii lataw-
ców płaskich drugie miejsce: Bartłomiej Sie-
biata; trzecie Szymon Oborowski, w kategorii 
latawców skrzynkowych pierwszy był Bartło-
miej Siebiata, drugi Szymon Oborowski, trzeci 
Piotr Niewiadomski.

Z A W O D Y  L ATAWCÓW
Jesienną tradycją w Polsce jest rozgrywanie zawodów latawców. Klub 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury 
modelarzom Pracowni Modelarskiej umożliwia start w ogólnopolskich 
festiwalach latawców i Latawcowych Mistrzostwach Polski. W pracowni 
modelarskiej ŁDK powstają latawce płaskie i skrzynkowe zgodnie 
z przepisami Aeroklubu Polskiego. 

Na Lotnisku Kruszyn w dniu 10 paździer-
nika odbyły się 53. Latawcowe Mistrzostwa 
Polski zorganizowane przez Aeroklub Wło-
cławski i Aeroklub Polski. Modelarze z Pra-
cowni modelarskiej ŁDK, członkowie Klubu 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Ła-
skiego Domu Kultury uczestniczyli we wszyst-
kich kategoriach, efektem startu było uzyska-
nie tytułu Drużynowego Mistrza Polski La-
tawców.

Z kolei na Lotnisku Aeroklubowym w Gli-
wicach (11 października) odbył się Drugi Ogól-
nopolski Festiwal Latawcowy - Święto Lataw-
ca Społem PSS zorganizowany przez Gliwic-
kie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. W 
tych zawodach Klub Modelarstwa Lotniczego 
i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury repre-
zentował również zespół Społem PSS „Udział” 
Łask. W zawodach wystartowało oko 100 za-
wodników w sześciu kategoriach.

W kategorii latawców skrzynkowych FLS 
Łascy modelarze uzyskali trzecią lokatę zespo-
łowo. Do wyniku zespołowego liczono wynik 
dwóch zawodników i instruktora: Mikołaj Bul-
zacki uzyskał III lokatę indywidualnie.

W kategorii latawców płaskich FLS Łascy 
modelarze uzyskali piątą lokatę zespołowo, 
w klasyfikacji generalnej zespół Społem PSS 
„Udział” Łask uplasował się na 8 miejscu. 
     
   Andrzej Pikosz

Stadion Legii w Warszawie długo pozostanie w pamięci naszych małych piłkarzy z klubu 
Piłki Nożnej Funinjo z Kolumny. Trenerzy Maciej Miszczak i Krzysztof Miszczak 
chcieli aby dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak wyglądają prawdziwe rozgrywki 
meczowe. I tak propozycja, szybko się urzeczywistniła. Oczywiście wyjazd był wspólny 
rodziców wraz z dziećmi. 

się także zdobyć autograf Ondreja Dudy.
Była to wspaniała wycieczka, a przede 

wszystkim wyjątkowa okazja na integrację dla 
dzieci z całego klubu APN Funinjo i ich rodzi-
ców. Warto wspomnieć, że wyjazdu na mecz 
nie opuściła wspaniała zawodniczka Ola, która 
jest na wszystkich treningach i meczach odby-
wających się w klubie.

Ogromne podziękowania dla trenerów APN 
Funinjo Macieja Miszczaka i Krzysztofa Misz-
czaka, Orto Med Sport i dr Bartłomieja Kac-
przaka za organizację wyjazdu! Słowa uzna-
nia należą się także wszystkich dzieciom i ich 
rodzicom, którzy wyrazili chęć uczestnictwa. 
Dziękujemy i czekamy na kolejne wyjazdy. 

 
Ela Kwiecińska
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Okazuje się, że także podczas transak-
cji handlowych trzeba zachować ostrożność, 
szczególnie wówczas gdy ma się do czynienia 
z nieznajomym kontrahentem.  Zapewne zapo-
mniał o tym właściciel akwarium przeznaczo-
nego do sprzedaży, który zaprosił do swego 
domu potencjalnego kupca. Następnego dnia 
niefortunny właściciel akwarium zorientował 
się, że z jego domu zniknął laptop i dwa telefo-
ny komórkowe. Zawiadomił o tym policję, a ta 
błyskawicznie wytypowała potencjalnego zło-
dzieja, którym okazał się 41-letni mieszkaniec 
gminy Łask. W jego mieszkaniu odnaleziono 
skradzione przedmioty. Za kradzież mienia 
złodziejowi grozi wyrok do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Skradzione przedmioty wrócił do właści-
ciela, który z pewnością zastanowi się długo, 
zanim wpuści do swego domu nieznajomego.  

(p)

Amator laptopa

Salon Mody MMER w Łasku świętował 10 
października br. swoje pierwsze urodziny. Z tej 
okazji firma przygotowała liczne konkursy 
i zabawy, a przede wszystkim wiele promocji, 
w tym -20% na wszystkie artykuły. Na gości 
czekał także pyszny tort i lampka szampana. 
Tego dnia salon przy ul. Narutowicza 24 A od-
wiedził także burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek oraz marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień, którzy pogratulowali sukcesu, 
jaki odniosła firma. MMER nieustannie się 
rozwija, a oprócz salonu firmowego w Łasku 
może pochwalić się niedawno otwartymi skle-
pami w Centrum Handlowym Sukcesja w Ło-
dzi oraz w Rzgowie w Centrum Handlowym 
Ptak Outlet.

SM

Jubileusz MMER

Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w listopadzie
Kulturalne

Sportowe

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 
 

1. „Graficzna jesień” - wystawa prac 
koła plastycznego 32. BLT                  
w Łasku 

listopad BP w Sieradzu filia                 
w Łasku 

BP w Sieradzu filia                   
w Łasku 

2. Spotkanie z Przemysławem 
Michoniem 

listopad Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku 

3. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Kondycja i dylematy  młodych 
Polaków ” wygłosi prof. dr hab.  
Jolanta Grotowska – Leder 

3 
godz. 10.45 

ŁDK 
 

 

ŁDK 

4. Wieczór poetycki grupy literackiej 
„Na Progu” 

5 
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

5. Wykład Uniwersytetu III Wieku- 
wygłosi dr Jan Rodak 
 

6 
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

6. Promocja książki dr Jana Rodaka           
pt. „Podziękowanie” Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego z Łasku 

7 
godz. 19 

kolegiata w Łasku BP w Łasku,  par. NP  NMP 
i św. Michała Archanioła 

7. Uroczystości rocznicowe 
sprowadzenia wizerunku Matki Bożej 
Łaskiej połączone z rozpoczęciem 
Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu 
Polski 

8 
godz. 12 

kolegiata w Łasku parafia pw. NP NMP 
i św. Michała Archanioła 

 

8. Wystawa pt. „Kolory muzyki” 
(otwarcie wystawy  9 godz. 18.30) 
 

9-25 
  

27.11 – 9.12 

ŁDK 
 

kolegiata w Łasku 

ŁDK, ŁDK Łódź, 
Filharmonia Łódzka 

9.  Obchody Święta Niepodległości 
 

11 kolegiata w Łasku, 
Plac 11 Listopada 

gmina Łask,  powiat łaski, 
32. BLT w Łasku 

10. Spektakl teatralny z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości pt. „Za 
kulisami wojny czyli opowieści z 
teatru frontowego”  wyk. „Pospolite 
Ruszenie” 

11 ŁDK ŁDK 

11. XXI  Biesiada pod Złotym Liściem – 
spotkania Amatorskich 
Artystycznych Zespołów Seniorów 

14 
godz. 

13 

ŁDK ŁDK 

12. 
 

Film z krzyżykiem pt. „Zakazany 
Bóg” 

12 
godz.              

19 

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

13. Wykład UTW pt. „Radość 
listopadowej nocy – polskie pieśni 
niepodległościowe” - M. Wieczorek 

17 
godz. 10.45 

 

ŁDK ŁDK 

14. Statek Casablanca 
 

22 
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

15. Wykład UTW pt.  „Dolina pałaców i 
ogrodów – dolny Śląsk” - I. Rucińska 

24 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Zawody wędkarskie z okazji 
Święta Niepodległości 

11 Łopatki Koło PZW Grabia 
Łask 

 
2. Mecz piłki nożnej klasy A 

MULKS Łask – LKS Victoria 
Szadek 

11 
godz.13 

CSiR – stadion MULKS Łask 

3. Mecz piłki nożnej klasy 
okręgowej   
LUKS Bałucz – LKS Piast Błaszki 

11 
godz. 13 

boisko w Bałuczu LUKS Bałucz 

4. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask–  
Bluesoft Mazovia Warszawa 

14 
godz. 18 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku 

ŁMLKS 

5. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask–  BAS 
Białystok 

28 
godz. 18 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku 

ŁMLKS 

 
 

W końcu września br. z niezamkniętej po-
sesji złodziej skradł zaparkowanego tam lano-
sa. Jego podróż w kierunku Rososzy zakończy-
ła się jednak w rowie. Kierowca nie zraził się 
tym zbytnio i w pobliskiej miejscowości w gm. 
Sędziejowice skradł drugi pojazd – tym razem 
VW. Z kolei ten pojazd porzucił na parkingu 
w sąsiedztwie jednego z łaskich marketów. Po-
licjanci połączyli te fakty i dzięki znajomości 
środowiska przestępczego wytypowali amatora 
cudzej własności. Jeszcze tego samego dnia za-
pukali do drzwi jego domu. 23-letni mieszka-
niec Łasku trafił za kratki.

Jak spodziewali się stróże prawa, w miesz-
kaniu 23-latka znajdowało się sporo łupów 
pochodzących z wielu kradzieży, m.in. tablet, 
radioodtwarzacz, CB-radio. Jak się okazało, 
tylko w tym roku złodziej skradł 6 innych po-
jazdów, nie wykluczone, że ma na koncie także 
inne „skoki”. Mężczyzna przyznał się do za-
rzucanych czynów. Grozi mu do 10 lat pobytu 
za kratkami. 

(p)

Kradł samochody
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Columna Medica nawiązuje do tradycji Kolumny i oferuje wiele 
prozdrowotnych działań. Służy im m.in. znakomicie zlokalizowany 
basen, który dostępny jest zarówno dla hotelowych gości, jak 
i chętnych z zewnątrz. Można zatem wpaść do ośrodka na kilka 
godzin i zrelaksować się w wodzie. 

Columna Medica dysponuje basenem z systemem hydromasaży i prze-
ciwprądem z pięknym widokiem na sosnowy las. Basen jest częścią strefy 
Medical Wellness, na którą składają się również jacuzzi, sauna sucha, sauna 
mokra oraz opalizujące solarium, tzw. słoneczna łąka. Basen ma głębokość 
1,3 m, temperatura wody wynosi ok. 29-31 stopni. Nad bezpieczeństwem 
pływających czuwa ratownik, który również zaprasza na naukę pływania 
dla dzieci i dorosłych. 3 razy w tygodniu organizowane są zajęcia aqua ae-
robicu, dzięki któremu można w przyjemny sposób spalić kalorie i spędzić 
aktywnie swój wolny czas. W tzw. pokoju relaksu aranżowane są seanse 
aromaterapeutyczne z wykorzystaniem naturalnych olejków eterycznych: 
relaksacyjne, energetyzujące oraz uspokajające i podnoszące odporność. 
Strefa Medical Wellness jest bezpłatna dla gości hotelowych Columna Me-
dica.

Dla gości z zewnątrz cena za wejście do Strefy na 3h to koszt 40 zł od ponie-
działku do piątku do godz. 16, natomiast od piątku od godz. 16 do niedzieli do 
godz. 21 obowiązuje cena weekendowa: 45 zł. Dzieci do lat 5 - wstęp gratis, po-
wyżej 5 roku życia obowiązują ceny ulgowe. Zarówno wejścia do Strefy Medi-
cal Wellness, jak i na aqua aerobic dostępne są w karnetach po przystępnej cenie. 
Strefa Medical Wellness w Columna Medica jest czynna codzien-
nie od poniedziałku do piątku w godz. 9-21, z przerwą w godz. 13-14. 
      

(EK) 

Od lewej w dolnym rzędzie:
kpt. Łukasz Bośka, sekc. Piotr Janecki, kpt. Wojciech Sowała, kpt. Włodzimierz Kot, Dominik Stępień, Ewa Mieszkowska, 

st. sekc. Izabela Kuźniak, mł. bryg. Piotr Cały (z-ca komendanta), bryg. Piotr Rudecki (komendant), kpt. Sławomir Wągrowski (dowódca JRG), 
asp. sztab. Jacek Napióra, st. asp. Waldemar Kostrzewa, st. ogn. Krzysztof Krawczyk, sekc. Piotr Ślązak, asp. sztab. Sylwester Nowak, 

ogn. Krzysztof Urbaniak, st. ogn. Wojciech Piaskowski; 
w drugim rzędzie:

mł. ogn. Jarosław Brocki, mł. asp. Łukasz Tasarz, ogn. Jacek Polkowski, mł. kpt. Konrad Filipczak, ogn. Mariusz Sikorski, 
kpt. Włodzierz Konieczny, kpt. Tomasz Rudecki, mł. ogn. Krzysztof Karolczak, st. kpt. Waldemar Kędziak (z-ca dowódcy JRG), 

st. ogn. Robert Klimczak, ogn. Jarosław Ziental, Liliana Wawrzyniak; 
w trzecim rzędzie:

mł. kpt. Kamil Perliński, mł. ogn. Robert Bednarek, st. ogn. Piotr Baczyński, st. ogn. Michał Daroch, sekc. Włodzimierz Sarzała, 
st. ogn. Adam Szydłowski, st. str. Przemysław Saładaj, mł. kpt. Michał Kalista, sekc. Krzysztof Holaś, st. asp. Jarosław Jeżak, 

st. ogn. Zbigniew Parada; 
w czwartym rzędzie:

st. str. Krawczyk Damian, st. str. Marcin Owczarek, st. str. Łukasz Gwis, str. Paweł Oleszczak, mł. ogn. Norbert Kucharski, 
sekc. Sebastian Płóciennik, st. str. Piotr Zellmer; 

w piątym rzędzie:
sekc. Sławomir Sobala, asp. Adam Stasiak, kpt. Marek Szymborski, asp. Andrzej Papuga, mł. asp. Łukasz Rubaj. 

JEDYNY TAKI BASEN W KOLUMNIE

PSP W ŁASKU



 

Piknik
na lotnisku


