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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim pracownikom łaskich instytucji: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej gorące życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie  
w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy, aby każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił satysfakcję 
i wdzięczność tych, którzy doświadczają oczekiwanej pomocy.

ŻycZeNIA DlA prAcOWNIKóW SOcjAlNych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                             
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek                

101. lAT TeMU
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Przesłanie w 101. rocznicę odzyskania niepodległości

Kwesta na rzecz ratowania nagrobków

4

6

Dlaczego 11 listopada? – pytał burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek podczas uroczystości przed Pomnikiem Niepodległości. Od XVIII 
wieku Polska traciła niepodległość, mimo prób naprawy. A potem były 
wojny napoleońskie, nadzieje i powstania narodowe – wszystkie za-
kończone klęskami, niestety. Pięć pokoleń cierpiało, by wreszcie speł-
nił się sen i marzenie Polaków. Niedawno zakończyła się kampania wy-
borcza. Padło wiele zbędnych słów, ale były i piękne słowa, jak choć-
by te mówiące o tym, że możemy się spierać, kłócić, ale nie możemy 
nienawidzić!

Manifestacja pod Pomnikiem była zaprzeczeniem tych naszych kłót-
ni i nienawiści. Tak powinno być nie tylko od święta, ale przez każdy 
dzień roku. W pochodzie po mszy z kolegiaty na pl. 11 Listopada szli 
wspólnie przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych miasta 
i powiatu, organizacji politycznych i społecznych, wojska, policji, straży 
pożarnej i młodzieży.

Do tych słów burmistrza Łasku nawiązywało też wystąpienie do-
wódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Tomasza Jatczaka,  

MOŻeMy SIĘ SpIerAĆ, Ale NIe NIeNAWIDZIĆ
Sto jeden lat temu Polska wybiła się na niepodległość. Musiały minąć 123 lata niewoli, by Polacy odzyskali 
państwowość. Obchody tej rocznicy stały się okazją do refleksji nad przeszłością, ale i przyszłością Polski.

Z roku na rok przybywa uratowanych nagrobków. Można je już oglą-
dać, jak choćby te w dawnej kwaterze prawosławnej czy w sąsiedztwie 
cmentarnej kaplicy. Prezes Towarzystwa Sławomir Tralewski zapowiada 
kolejne prace ratunkowe i rewaloryzacyjne, bo na cmentarzu jest co ra-
tować. Niestety, zbyt dużo cennych nagrobków zniknęło bezpowrotnie, 
a wiele z nich nie może już czekać na lepsze czasy…

W tym roku dopisała pogoda. Była piękna słoneczna pogoda, aż dwa 
dni trwała zbiórka. Prowadzona przez kilkudziesięciu wolontariuszy. 
Tradycyjnie byli wśród nich członkowie TPZŁ, przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i powiatu, członkowie Łaskiego Bractwa Strzel-

pAMIĘĆ O ZMArŁych pUSZKI SZyBKO SIĘ
ZApeŁNIAŁy

Dzień Wszystkich Świętych to dzień zadumy i refleksji. Wtedy 
licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, aby uczcić ich pa-
mięć oraz wspominać tych, którzy odeszli. Z tej okazji w dniu  
31 października Lidia Sosnowska - zastępca burmistrza Łasku 
i Sylwester Florczak - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach wojennych 
oraz  miejscach pamięci na terenie miasta i gminy Łask.

MJ

I znów mieszkańcy Łasku pobili rekord - podczas dwudniowej 
kwesty na rzecz ratowania zabytków tutejszego cmentarza samych 
pieniędzy zebrano łącznie 13206,32 zł, a kilka firm włączyło się 
w przygotowania kwesty. Choć w tej akcji nie chodzi o rekordy, 
wypada się cieszyć z efektów zbiórki, bo Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej, które od kilku lat patronuje kweście, będzie miało 
więcej pieniędzy na ratowanie cmentarnych zabytków.

Z powodu śmierci

ŚP. JÓZEFA 
WOŹNIAKA

Honorowego Obywatela 
Gminy Buczek

oraz najstarszego mieszkańca 
województwa łódzkiego

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
najbliższej rodzinie

składają:
Wójt Gminy Buczek 
oraz Przewodniczący 

i Radni Gminy Buczek

Z powodu śmierci

ŚP. JÓZEFA 
WOŹNIAKA

Honorowego Obywatela 
Gminy Buczek

Najstarszego mieszkańca 
województwa łódzkiego 

i powiatu łaskiego
wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia Rodzinie

składają:
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego 

oraz Przewodniczący Rady 
z Radnymi Powiatu Łaskiego

Z głębokim żalem 
i smutkiem żegnamy

ŚP.  MARIUSZA 
JANISZEWSKIEGO 
Radnego Rady Miejskiej w Łasku 

VII kadencji 

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku
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ZDANIeM BUrMISTrZA

który przypomniał naszych „ojców niepodległości”, potrafiących  
się wznieść ponad podziały i różnice poglądów, by budować wolną Pol-
skę. – Czym jest ta nasza niepodległość? Tylko wydarzeniem historycz-
nym? Może czymś więcej niż tylko datą w podręcznikach historii…

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń za zasługi dla obronności 
kraju i awansów na wyższe stopnie żołnierzom 32. BLT. Apel pamięci 

MOŻeMy SIĘ SpIerAĆ, Ale NIe NIeNAWIDZIĆ

Podczas Święta - wezwania do zgo-
dy, do wzajemnego szacunku. Po Świę-
cie przywódcy odtrąbili sukcesy, jeden 
że to koniec totalnej opozycji, drugi,  
że właśnie skończyła się totalna wła-
dza. Mnie w tym wszystkim martwi 
jedno – używając języka przywódców 
partyjnych – totalny atak na samorządy, 
w czym celuje, niestety, telewizja pu-
bliczna. Karygodne, czasami przestęp-
cze czyny niektórych rozciąga się na 
ogólną ocenę samorządów.

NIE MÓW FAŁSZYWEGO 
ŚWIADECTWA…

 Dwa przykłady spośród wielu. TVP 
Info, 9 listopada br., studio Polska, 
ni stąd, ni zowąd agresywny atak na  
H. Zdanowską, prezydent Łodzi. Ka-
mienice się walą, a ona nie ma żadnej 
koncepcji rewitalizacji miasta. W Kra-
kowie, Wrocławiu, Poznaniu tak pięk-
nie sobie z rewitalizacją poradzono. 
I tu mną tąpnęło. Pani prezydent sama 
potrafi się świetnie bronić i nie ocze-
kuje zapewne wsparcia z mojej strony. 
Uczciwość i przyzwoitość nakazuje mi 
jednak zabrać głos i wyrazić sprzeciw 
wobec demagogii tym bardziej, że ata-
ku nie wyprowadził – że tak określę 
– przeciętny łodzianin – lecz kandy-
datka na prezydenta Łodzi w ostatnich 
wyborach, która, jak się okazało, ma 
niepełną wiedzę o przeszłości miasta. 
Podciągnięcie problemów rewitaliza-
cji wymienionych miast pod wspólny 
mianownik to albo skrajnie zła wola, 
albo skrajna ignorancja. Łódź w XIX w. 
powstawała w niebywałym tempie. 
Z maleńkiej mieściny w 100 lat Łódź 
stała się miastem czterystatysięcz-
nym. W książce „Na łódzkim bruku”,  
W.Ł. 1986, str. 122, regionalista Wa-
cław Pawlak tak napisał: Domy czyn-

Wielkie Święto – Narodowy Dzień Niepodległości za nami. 11 listopada 1918 r.  
to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najradośniejszych dni w naszej historii. 
Pochód z kolegiaty na rynek wyglądał imponująco i napawał dumą. 

szowe budowano w Łodzi szybko, z za-
stosowaniem krańcowej oszczędności, 
identycznej z fuszerką. Zgubne skutki 
tego nie dały długo na siebie czekać. 
W latach 1904 – 1909 było w Łodzi 
sześć wypadków zawalenia się budyn-
ków. Takich informacji w książkach 
o tym mieście jest wiele. A Kraków? 
Pamiętamy ze szkoły ucztę u Wierzyn-
ka za panowania Kazimierza Wielkiego 
– połowa XIV wieku. Ta kamienica jak 
setki innych to solidne średniowieczne 
mury służące do dziś. Kraków i Poznań 
budowano setki lat. 

14 listopada TVP Info, program Je-
dziemy. Dwa zdania z konferencji pre-
zydenta Warszawy R. Trzaskowskiego 
i złośliwy, ironiczny komentarz redak-
tora prowadzącego. Ja nie jestem fanem 
prezydenta Trzaskowskiego, ale na miły 
Bóg, jak publiczna telewizja, finansowa-
na także z moich opłat na abonament, 
może przez wiele dni dużymi literami 
epatować hasłem „Katastrofa Trzaskow-
skiego”. Przecież ten człowiek w naj-
mniejszym stopniu i żadnymi swoimi 
decyzjami nie uczestniczył w ustalaniu 
rozwiązań projektowych i wykonaw-
czych oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Pytam: gdzie ósme przykazanie 
Boże Nie mów fałszywego świadec-
twa przeciw bliźniemu twemu. Mó-
wię za siebie – jestem bardzo zado-
wolony, że nasza ojczyzna się rozwija,  
że płace rosną, powtarzam jeszcze raz,  
to bardzo dobrze. Problem jednak 
w tym, że dochody samorządów nie na-
dążają za wydatkami i to przedstawiał 
wraz ze szczegółowymi wyliczeniami 
prezydent Trzaskowski, co, zdaniem re-
daktora TV publicznej, zasługiwało na 
kpinę i ośmieszenie. Błyskotliwy i inte-
ligentny (w mojej ocenie) red. Rachoń 
istotnie nie wpadł na pomysł zapro-

szenia pana prezydenta Warszawy lub 
innego samorządowca w celu rzeczo-
wego i obiektywnego przedstawienia 
sprawy? Plus jest taki, że żaden z trójki 
komentatorów tematu nie podjął (kpin 
z Trzaskowskiego) i temat szybko za-
kończono. 

Szanowna Czytelniczko, Szanow-
ny Czytelniku - wiedz jedno, uderze-
nie w samorządy to uderzenie w nas 
wszystkich, bo to my razem stanowimy 
gminę, powiat, województwo.

MANIPULACJA 
SCHODZI NA DOŁY

Niestety, jednak ta manipulacja 
schodzi na doły. W czasie dyskusji 
nad wysokością podatków na sesji na-
szej Rady Miejskiej jeden z radnych 
grzmiał, że podatek od nieruchomości 
dla przedsiębiorców trzeba obniżyć,  
bo w sąsiednim mieście ów podatek jest 
niższy. Ja wcześniej zaproponowałem 
w drodze autopoprawki, aby podatek 
utrzymać na poziomie tego roku. Inny 
radny poznawszy już sposoby manipu-
lacji, gdy dyskusja trwała, natychmiast 
ustalił, że podatek o którym mowa 
w owym mieście, znacznie rośnie i bę-
dzie wyższy niż w gminie Łask. Cóż to 
za metoda? Zaskoczyć, skrytykować 
i w świat idzie. Wielkie dzięki dla rad-
nego, który manipulację natychmiast 
ujawnił i pokazał.

Szanowni Państwo, mnożenie żą-
dań w zakresie wydatków przy jedno-
czesnym obniżaniu dochodów to oczy-
wista demagogia. Jesteśmy dostatecz-
nie wykształconym społeczeństwem, 
żeby wiedzieć, iż nic nie jest za darmo.  
Za wszystko ktoś musi zapłacić.

16 listopada 2019 r.                     
Gabriel Szkudlarek

i złożenie wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości zakończyły uroczy-
stości rocznicowe.

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości list 
do mieszkańców ziemi łaskiej wystosował marszałek województwa 
Grzegorz Schreiber.

(p)
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W dniach 2-4 listopada br. 
przedstawiciele Łasku odwie-
dzili m.in. lokalne Muzeum 
Lasów i Centrum Przyrody,  
a także wzięli udział w słynnym 
świecie ziemniaka Dannenber-
ger Kartoffelsonntag. Corocz-
ne wizyty stanowią doskonałą 
okazję do poznania walorów 
obu gmin, wymiany doświad-
czeń samorządowców i zacie-
śniania wzajemnych relacji.

MJ

Z WIZyTą W NIeMcZech
To już 20 lat odkąd gmina Łask nawiązała współpracę z niemiecką gminą Elbtalaue. 
Tym razem delegacja z Łasku w składzie: zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Stanisław Kołodziejski, radna miejska 
Monika Mrowińska i pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego dr Krzysztof 
Prawicki odwiedzili zaprzyjaźnionych samorządowców z Niemiec. 

Mieszkańcy zgłaszali wiele pytań, doma-
gali się też jasnych odpowiedzi, np. w sprawie 
gazyfikacji Orchowa, czy przyspieszenia robót 
przyłączeniowych, m.in. w Kolumnie i Woli 
Łaskiej, a przede wszystkim pełniejszej i do-
kładniejszej informacji, bo z tą, niestety, nie 
jest najlepiej. Zapewne dlatego starosta Piotr 
Wołosz zorganizował spotkanie z mieszkań-

GAZyFIKAcjA - DUŻO pyTAŃ
Sala w Starostwie przy ul. Południowej tego popołudnia wypełniła się po brzegi,  
bo i temat był niezwykle aktualny: rozbudowa sieci gazowniczej w Łasku. Polska Spółka 
Gazownictwa realizuje wiele zadań inwestycyjnych, ale oczekiwania mieszkańców są 
dziś znacznie większe. Tymczasem jak wyjaśniali przedstawiciele firmy z Łodzi, realizuje 
ona inwestycje z własnych środków, uwzględniając nie tylko skomplikowane problemy 
techniczne, ale i uwzględniając rentowność (koszty muszą się zwrócić w ciągu 30 lat).

cami, by wyjaśniono sporo kwestii niejasnych. 
Gazownicy nie udzielili klarownych odpowie-
dzi na wszystkie pytania, więc wniosek z tego 
płynie jeden: trzeba rozmawiać z mieszkańca-
mi! To chyba najważniejszy postulat kierowa-
ny do gazowniczego inwestora.

(er)

W pierwszym terminie o godz. 17.00 
(przy udziale co najmniej 1/10 mieszkańców),  
lub w drugim terminie o godz. 17.30 (bez 
względu na liczbę obecnych).

Osoby uprawnione do udziału w głosowa-
niu proszone są o zabranie ze sobą na zebranie 

WyBOry DO rADy 
DZIelNIcy KOlUMNA
Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących  przy  
ul. Toruńskiej 1 zostaną przeprowadzone wybory do Rady Dzielnicy Kolumna.

wyborcze dokumentu umożliwiającego stwier-
dzenie tożsamości.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

SESJE Rady Miejskiej w Łasku - najbliż-
sza odbędzie się 18 grudnia (godz. 10) w sali 
Starostwa Powiatowego przy ul. Południowej. 
Radni zajmą się głównie budżetem na 2020 rok,  
a także m.in. przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
i narkomanii. 

27 bm. odbyła się sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej poświęcona m.in. zmianom 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2019-2029, a także programem współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi.

GMINA ŁASK otrzymała z WFOŚiGW  
w Łodzi dofinansowanie wysokości 94.480 zł 
na budowę oświetlenia solarno-wiatrowego  
w miejscowości Wydrzyn. Inwestycja zostanie 
zrealizowana do końca br., a jej koszt to blisko 
180 tys. zł.  

MALWINA SMARZEK-GODEK zna-
lazła się w gronie dwudziestki prestiżowego  
85. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Pol-
ski 2019 Roku. To olbrzymie wyróżnienie dla 
tej zawodniczki. Można na nią głosować na 
stronie: https://plebiscyt.przegladsportowy.pl/

ŚDS w Łasku już w marcu przyszłego roku 
przeniesie się do nowej siedziby. Obecnie firma 
z Opoczna realizuje kolejny etap inwestycji, 
przybliżając dzień długo oczekiwanej przepro-
wadzki Środowiskowego Domu Samopomocy.

UCZNIOWIE z ZSO w Sędziejowicach: 
Michał Kaźmierczak, Alicja Młynarczyk i Oli-
wia Piątek (odpowiednio I-III miejsce) zgarnęli 
wszystkie najważniejsze nagrody w konkursie 
fotograficznym pt. „Międzyrzecze w obiekty-
wie”, zorganizowanym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 
Gratulujemy!

KRUK, czyli Klub Strzelecki (zał. w 1996 r.) 
od lat kierowany przez Bogdana Majewskiego, 
zrzesza 42 amatorów strzelectwa sportowego, 
mających na koncie wiele sukcesów. W grud-
niu w Bełchatowie odbędzie się finał wieloeta-
powych rozgrywek młodzików woj. łódzkiego, 
oczywiście z udziałem zawodników „Kruka”.

FINAŁ WOŚP – trwają już przygotowa-
nia do tej wielkiej styczniowej imprezy cha-
rytatywnej, w której mieszkańcy ziemi łaskiej 
tradycyjnie nie szczędzą grosza. Sztab główny 
znajduje się w ŁDK, tutaj też zgłaszają się wo-
lontariusze.

VENDO PARK – zespół nowych sklepów 
przy ul. Warszawskiej to kolejna oferta handlo-
wa dla mieszkańców Łasku (otwarcie 28 listo-
pada br.). Inwestorem jest TREI REAL ESTATE.

AURA w listopadzie – mieliśmy zmienną 
pogodę z temperaturami w dzień dochodzący-
mi do 15-18 st. C, w końcu miesiąca nastąpi-
ło ochłodzenie z temperaturami plusowymi  
w okolicy 0 st. C.

16 listopada dziewczynki ze zespołu Puls Kids 
(ŁDK filia w Kolumnie) brały udział w I Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego  
„LizArt” w Łasku. Był to debiut naszych 
czterech zawodniczek w tego rodzaju zawo-
dach zakończony sukcesem: Martyna i Wik-
toria stanęły na 3 miejscu podium, zaś Zuzia 
i Oliwia zajęły 2 miejsce w turnieju. Prezen-

SUKceS pUlS KIDS
tując się w duetach hip hop, dziewczyny dały 
z siebie wszystko, co widać po wynikach za-
wodów. Wielkim wsparciem dla Wiktorii,  
Martyny, Oliwii i Zuzi był doping ich najbliż-
szych. Dziewczynom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Krzysztofik
instruktor



pUSZKI SZyBKO SIĘ ZApeŁNIAŁy
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ców Kurkowych, harcerze i – po raz pierwszy – druhowie z OSP. Do 
zbiórki przyłączyło się sporo młodych ludzi zrzeszonych m.in. w ZHP. 
Już przed południem w dniu 1 listopada wiele puszek było pełnych. Od-
wiedzający rodzinne groby chętnie wrzucali datki do puszek, w zamian 
otrzymując okolicznościowe folderki i pamiątkowe znaczki. Wśród tych, 
którzy przyłączyli się do kwesty, widzieliśmy wielu byłych mieszkań-
ców Łasku, dziś żyjących w innych miastach czy krajach.

Mamy nadzieję, że kwota ponad 13 tys. zł zebrana w tym roku po-
większy się o inne dary. Przypomnijmy, w 2017 roku na konto TPZŁ 
1000 zł przekazała parafia, która administruje łaską nekropolię. Czy 
w tym roku akcję poprą jeszcze miejscowe firmy i przedsiębiorcy? 

Wspomnijmy na zakończenie, że w tegorocznej kweście na rzecz 
ratowania zabytkowych nagrobków na łaskiej nekropolii wzięło udział 
prawie sześćdziesięciu wolontariuszy. Oto ich wykaz:

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej: Ewa Buss, 
Jarosław Buss, Bożena Trocka – Dąbrowa, Iwona Kolanus, Roman Ko-
lanus, Jan Książczyk, Bogdan Lisiecki, Grażyna Śliwińska, Sławomir 
Tralewski, Władysław Wajszczyk i Piotr Wojtczyk.

Wolontariusze dorośli: Aneta Chrzanowska, Krzysztof Dąbro-
wa z synem Janem, Sylwester Florczak, Zdzisław Krakowski, Elżbieta 
Krawczyk, Marek Krawczyk, Krzysztof Kubiak, Dariusz Kulawiecki, 
Maria Lipowska, Bogdan Lipowski, Agnieszka Łukaszewska, Jolanta 
Madej, Wojciech Madej, Łukasz Mazur, Włodzimierz Nowicki, Grze-
gorz Oleszczak, Anna Robak, Danuta Siąkowska, Lidia Sosnowska, Ro-
bert Szczepaniak, Rafał Szymczyk, Elżbieta Wojtacka – Ślęzak, Przemy-
sław Urban, Teresa Wesołowska i Piotr Wołosz.

Harcerki i harcerze: Igor, Agatka, Amelia – 11 DH, Ola Bruch, Ja-
kub Brzeziński, Mikołaj Bulzacki, Hania Czerwińska, Konrad Dębicki, 
Natalia Jakubiak, Nadia Jurowska, Kamil Knol, Oliwia  Krzemińska, 
Andżelika Markiewicz, Zuzia Makowska, Ada Matusiak, Oliwia Maty-
śniak, Basia Pawlikiewicz, Maja Romanowska, Basia Różańska, Gabriel 
Wasilewski i Amelka Woźniak.

(PO)

3



listopad 2019 r.

Łącznik kosztował ponad 23 mln zł. Aż 85 procent wartości inwestycji dołożyła Unia Europej-
ska, natomiast pozostałą część stanowiły wkłady własne samorządów: powiatu łaskiego, zduńsko-
wolskiego, miasta Zduńska Wola oraz gmin: Zduńska Wola i Sędziejowice.

Wybudowany łącznik liczy 4,3 kilometra długości, znajdują się na nim trzy ronda. Wybudowa-
no jezdnię o szerokości 7 metrów oraz ścieżkę rowerową.

WSpólNA INWeSTycjA 
KIlKU SAMOrZąDóW
We wtorek, 5 listopada br., oddano do użytku  łącznik między trasą S-8 i, a drogą wojewódzką 482.  
Inwestycja prowadzona była przez kilka samorządów. Budowa łącznika trwała od wiosny ubiegłego roku. 

W Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku odbyły się powiatowe eliminacje 
XIV edycji „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa” 30 października br.  
W zawodach udział wzięli przedstawiciele szkół z powiatu łaskiego, któ-
rzy rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych oraz w konku-
rencjach sprawdzających wiedzę o bezpieczeństwie. Zwycięzcom oraz 
uczestnikom „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa” nagrody wręczył 
starosta łaski Piotr Wołosz i z-ca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska.

pOlIcyjNA AKADeMIA 
BeZpIecZeŃSTWA

Władze powiatu łaskiego dokonały zakupu sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. Tym razem do parku maszyn trafił samochód marki 
OPEL MOVANO (wywrotka), który pomoże pracownikom w utrzymaniu porządku na drogach powiatowych oraz w robotach remontowych. Koszt 
zakupu auta to niespełna 50.000 zł.

KOlejNy SprZĘT DlA ŁASKIeGO pZD

20 listopada br., oddano do użytku pomieszcze-
nia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządo-
wych z powiatu łaskiego. Wszystkie podmioty 
z naszego powiatu, mogą korzystać z pomiesz-
czenia BEZPŁATNIE. Rezerwacji należy do-
konać u kierownika Hali Powiatowej Przemy-
sława Urbana pod nr telefonu 793-483-600 lub 
osobiście w biurze przy ulicy Warszawskiej 13.

DlA STOWArZySZeŃ 
I OrGANIZAcjI 
pOZArZąDOWych 
BeZpŁATNIe !



Ś l U B U j Ę… 

listopad 2019 r.

W tym roku ślubowanie kadetów nabrało szczególnego wymiaru. Po 
raz pierwszy słowa przysięgi wypowiedzieli uczniowie klasy policyjnej. 
To nowy rozdział w historii szkoły. 

Rangę tego wydarzenia podnieśli goście, dając wyraz temu, że wysiłki 
uczniów i nauczycieli są imponująca, a wysiłek nie jest daremny. W gronie 
gości znaleźli się m.in.: Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm, Maciej Łuczak 
- senator, dr Grzegorz Wierzchowski - łódzki kurator oświaty, nadinspektor 
Andrzej Łapiński - komendant wojewódzki Policji w Łodzi. 

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego ślubowanie nabrało szczególnego wymiaru, na co zwrócił 
uwagę G. Wierzchowski, który podkreślił, że 84 uczniów klas wojsko-
wych i policyjnych stojąc w polskich mundurach wojska i policji dają 
nam, wszystkim Polakom, olbrzymią nadzieję, że te wartości, za które 
oddawali życie nasi przodkowie, nie są obce.

Przejmująca recytacja „Hymnu do miłości Ojczyzny” Ignacego 
Krasickiego wykonana przez posła Tadeusza Woźniaka, skierowana do 
uczniów była życzeniem, aby słowa „Święta miłości kochanej Ojczy-
zny” były drogowskazem w ich codziennym postępowaniu i tęsknotą za 
czymś wielkim, ponadczasowym.    

 Nadinspektor A. Łapiński wyraził przekonanie, że rota przyrzecze-
nia, która wybrzmiała tak podniośle, nie zostanie zapomniana, bo prze-
cież od tych młodych ludzi w przyszłości będzie zależało to, czy będą 
godnie służyć Ojczyźnie. 

Podczas uroczystości ślubowania wzruszenie i duma wielokrot-
nie przepełniała serca wszystkich zgromadzonych. Przekazanie szkole 
sztandaru Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – rejon 
Łask – Zduńska Wola i przyrzeczenie kultywowania wartości Żołnie-
rzy AK nakłada na nauczycieli ogromną odpowiedzialność za wycho-
wanie młodych ludzi. Słuchając świadka tamtych trudnych dla Polaków 
dni podpułkownika Włodzimierza Pajdowskiego ps. „Niemien” z sekcji 
łączników Armii Krajowej wszyscy jeszcze silniej poczuli, że Ojczyźnie 
winni jesteśmy jeszcze więcej.

Bycie uczniem szkoły mundurowej zobowiązuje również młodzież 
do pracy nad kształtowaniem własnego charakteru, bo przecież ślubowa-
nie na sztandar to wielka obietnica. 

TEKST ŚLUBOWANIA
Ja, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie / 
świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy wojskowej / 
ŚLUBUJĘ!:
świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy policyjnej / 
ŚLUBUJĘ!:
- stać na straży niezbywalnych wartości / 
godności i dobrego imienia Szkoły,
- strzec honoru kadeta / oraz przestrzegać zasad etyki.
Wykonując powierzone mi zadania / ŚLUBUJĘ!

Ten dzień  uczniowie ZSM-T w Ostrowie  - 6 listopada br. - zapamiętają na całe życie.  Słowa ślubowania złożone w obecności 
najbliższych, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, dyrekcji,  nauczycieli, koleżanek i kolegów są bowiem 
wyrazem zobowiązania do bycia dobrym uczniem, kadetem i obywatelem. Z pewnością każdy z nich na długo zapamięta tę uroczystość. 

- przestrzegać prawa i dyscypliny/ w kontaktach interpersonalnych 
i służbowych,
- kierować się zasadą tolerancji/ szanować poglądy i przekonania in-
nych,
- sumiennie wykonywać polecenia,
- osiągać wysokie wyniki w nauce,
- być w przyszłości dobrym obywatelem mojej Ojczyzny.
Tak mi dopomóż Bóg.

Świadkami tej obietnicy byli również przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu łaskiego - starosta Piotr Wołosz i wicestarosta Teresa 
Wesołowska wraz z członkami Zarządu i Rady Powiatu. Organ prowa-
dzący szkołę wspiera uczestnictwo szkoły w Programie MON pn. „Cer-
tyfikowane klasy wojskowe” i, jak zapewnił P. Wołosz, dostrzega sens 
wstępowania uczniów w szeregi klas mundurowych, chociażby z powo-
du bliskości 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz zapotrzebo-
wania do pracy w policji. 

Zaprzyjaźnione ze szkołą służby mundurowe reprezentowane przez: 
inspektora Piotra Bielewskiego - komendanta powiatowego Policji w Ła-
sku, młodszego inspektora Roberta Krawczyka - zastępcę komendanta 
powiatowego, pułkownika Daniela Jurewicza - komendanta Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Sieradzu, majora Andrzeja Truskowskiego  
z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, kapitana Dariusza Rozkosza 
- zastępcę komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku, po-
rucznik Agnieszkę Mikołaszek z 15. Sieradzkiej Brygady wsparcia Do-
wodzenia w Sieradzu, st. chor. sztab. Macieja Krzyżanowskiego - opie-
kuna klas mundurowych z 1. Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej 
- to dowód na to, że szkolenie wojskowe i policyjne nie odbywa się je-
dynie w szkole, ale są to godziny spędzone w bezpośrednim kontakcie 
z pracownikami i ich doświadczeniem. 

Uczniowie i pedagodzy dziękują wszystkim przyjaciołom naszej 
szkoły i rodzicom, za życzliwość, a także za spektakl rockowo – patrio-
tyczny w wykonaniu lidera zespołu CONTRA MUNDUM – Norberta 
„Smoły” Smolińskiego. 

Beata Pokorska- Galowicz 
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Już w piątek, 8 listopada, z udziałem władz samorządowych gminy 
Buczek i powiatu odbyła się w Szkole Podstawowej w Buczku okolicz-
nościowa akademia przygotowana przez uczniów i nauczyciela historii 
Włodzimierza Czecha.  

W dniu 11 listopada w towarzystwie orkiestry grającej utwory pa-
triotyczne przedstawiciele samorządu gminnego, strażacy i uczniowie 
złożyli kwiaty oraz zapalili lampki przed obeliskiem upamiętniającym 
twórców Konstytucji 3 Maja 1791r., następnie udali się na mszę w inten-
cji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku. 

 Po mszy przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński w towa-
rzystwie druhów OSP z Buczku i Woli Buczkowskiej złożył serdeczne 
życzenia najstarszemu mieszkańcowi województwa łódzkiego 108-let-
niemu kpt. Wojska Polskiego Józefowi Woźniakowi. Szanowny Jubilat, 
uczestnik wojny obronnej w 1939 r., przez kilkadziesiąt lat był sołtysem 
Woli Buczkowskiej, budowniczym strażnic OSP, dziś jest też Honoro-
wym Obywatelem Gminy Buczek. Jubilat był w dobrej dyspozycji fi-
zycznej, zdmuchnął świeczki na urodzinowym torcie i wysłuchał chóral-
nego „200 lat”. Rozmowa i obcowanie z Jubilatem to głębokie przeżycie 

W hOŁDZIe ODrODZONej 
pO 123 lATAch NIeWOlI
11 listopada to święto szczególne dla wszystkich Polaków. Przypomina olbrzymi trud  
i entuzjazm rodaków towarzyszący odrodzeniu Polski po 123 latach niewoli.

dla nas wszystkich. Z Jubilatem już wcześniej przeprowadzili wywiad 
przedstawiciele Wojska Polskiego, przekazując mu w upominku zdjęcia 
i książkę o Wrześniu 1939 roku. 

Ostatnim punktem obchodów była uroczysta akademia zorganizowa-
na przez GOKiS w Buczku. Artyści rozwijający tu swoje zainteresowa-
nia: Zespół „Bogoria” - obchodzący w tym roku 10-lecie swojej działal-
ności, Zespół „Kana” z opiekunką Aleksandrą Zielińska, a także zespół 
„Buczkowiacy” pod kierunkiem Ewy Ignaczak oraz młodzież szkolna 
pod kierunkiem Jadwigi Sobczak przygotowali widowisko słowno-mu-
zyczne, zapraszając do swoistej podróży intelektualnej i duchowej po 
twórczości lirycznej i patriotycznej znanych i mniej znanych polskich 
autorów.

Wspólne świętowania w naszej małej Ojczyźnie z udziałem licz-
nej grupy mieszkańców gminy stało się już stałym punktem obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, to również piękny przejaw postaw 
patriotycznych i niezachwianego poczucia polskości w każdym z nas. 
Pozostanie z pewnością na długo w sercach i umysłach zwłaszcza naj-
młodszych.

(AZ)

8 bm. dokonano odbioru  zakończonych robót, których wykonaw-
cą była firma Włodan z Porszewic. Koszt wykonanych prac na drodze  
o długości 1,97 km wyniósł około 1,63 mln zł. W ramach dofinansowa-
nia gmina Buczek otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dotację 
wysokości 655 028,00 zł, z budżetu gminy na inwestycję wydano kwotę 
655 028,60 zł. 

Wykonane zostały prace modernizacyjne na całym odcinku drogi, 
poszerzono jezdnię z kostki brukowej o szerokości 150 cm na odcinku 
1,32 km. Szerokość jezdni na całej drodze wynosi 5,5 - 6 m. Wybudowa-
no nowe wyniesione przejście dla pieszych w obrębie szkoły i ośrodka 
zdrowia w Buczku.

Przed położeniem warstwy asfaltu wyregulowane zostały studnie 
kanalizacyjne i wodociągowe. Wprowadzono nowe oznakowanie piono-
we i poziome drogi zmieniające organizację ruchu w obrębie Buczku.  
W rejonie szkoły i ośrodka zdrowia obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 20 km/h. 

Gmina prosi użytkowników drogi o przystosowanie się do wprowa-
dzonego oznakowania i ograniczenia prędkości. 

WyGODNIej DO jóZeFATOWA
Gmina  Buczek  zakończyła przebudowę drogi  gminnej  Buczek 
– Józefatów dofinansowaną  z Funduszu Dróg  Samorządowych.
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Dyrektor Renata Nowicka podziękowała wszystkim zaangażowa-
nym w pracę na rzecz oświaty. Mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy 
nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz ży-
czyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. R. Nowicka 
wręczyła nagrody dyrektora wyróżnionym nauczycielom. 

Następnie skarbnik G. Jędryka przekazała nagrody wójta oraz życzy-
ła wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wyko-
nywanej pracy zawodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie 
klas V - VIII pod kierunkiem Sylwii Gosławskiej, Ewy Ignaczak, Mał-
gorzaty Kilańczyk i Janusza Zawiszy. Młodzi artyści pieśnią i słowem 
uświetnili ten wyjątkowy dzień. 

Po części artystycznej odbyło się rozdanie upominków przygotowa-
nych pod kierunkiem E. Ignaczak. To był wyjątkowy dzień.

pODZIĘKOWANIA DlA 
prAcOWNIKóW OŚWIATy
To był wyjątkowy dzień. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
w buczkowskiej szkole odbyła się uroczysta akademia, w której 
uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 
uczniowie oraz zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele 
oraz  skarbnik gminy Buczek Grażyna Jędryka.

Tematyka zajęć obejmuje rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakre-
su: matematyki, chemii, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, języka 
angielskiego i niemieckiego, logopedii, wyboru ścieżki kariery, geografii 
i biologii, terapii pedagogicznej i sensorycznej, kompetencji społecznych 
oraz koncentracji uwagi. W 21 zajęciach uczestniczą prawie wszyscy 
uczniowie szkoły, którzy chcą doskonalić swoje wiadomości i umiejęt-
ności oraz ci uczniowie, którzy wymagają indywidualnego podejścia roz-
wijającego ich lepsze funkcjonowanie w środowisku społecznym.

DODATKOWe ZAjĘcIA W SZKOle 
pODSTAWOWej W cZeSTKOWIe
W ramach projektu „Uczymy się dla życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w Szkole Podstawowej w Czestkowie realizowane są zajęcia 
pozalekcyjne, szeroko rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Gmina Buczek pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  
na realizację w/w projektu ponad 711 tysięcy złotych, wkład własny gminy wyniósł 56,5 tys. złotych. Okres realizacji projektu: 1.02.2019-31.12.2020.

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0066/18-00  pn.: „UCZYMY SIĘ DLA ŻYCIA”  jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła w ramach projektu wzbogaciła się o nowe pomoce dydak-
tyczne i multimedialne, które w atrakcyjny i nieszablonowy sposób po-
magają uczniom w poznawaniu świata. Trzy nowo powstałe pracownie: 
przedmiotów ścisłych, informatyczna oraz pracownia sensoryczna to 
skarbnice nowoczesnych urządzeń i pomocy, w których prowadzone za-
jęcia wszechstronnie uaktywniają ucznia. Pięcioro nauczycieli doskonali 
swoje kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych, które ści-
śle są związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy nauczyciele 
uczestniczą w kursach i szkoleniach, które podnoszą ich wiedzę i umie-
jętności, wykorzystywane w pracy bieżącej z uczniami. 



listopad 2019 r.

Na początku wójt B. Węglewski wręczył nagrody dla dyrektor Moniki 
Kochanek i nauczycielki Moniki Mikołajewskiej, podziękował wszystkim 
pracownikom przedszkola za rzetelną pracę oraz życzył dalszych suk-
cesów, satysfakcji z wykonywanego zawodu i powodzenia w życiu oso-
bistym. Swoją wdzięczność wyrazili również rodzice, wręczając piękne 
kwiaty. Natomiast starsze przedszkolaki podziękowały wierszem i piosen-
ką za codzienną opiekę nad nimi, trud, cierpliwość i wielkie serce.

Tradycyjnie wręczono też nagrody dyrektora, które otrzymały nauczy-
cielki: Wioletta Jachymczak, Małgorzata Kominiak i Joanna Niemiec oraz 
pracownicy obsługi: Elżbieta Kacperska, Renata Lewska i Janina Tyc.

W końcu nadszedł czas pasowania. Nowe przedszkolaki występami 
udowodniły, że zasługują na miano prawdziwego przedszkolaka. Złożyły 
uroczyste przyrzeczenie, że z radością i uśmiechem na twarzy będą prze-
kraczać próg przedszkola oraz stawiać czoła codziennym wyzwaniom. 
W zamian zostały pasowane magicznym zielonym ołówkiem, otrzymały 
medal i dyplom, a w salach czekał na nich słodki poczęstunek.

M.K.

pASOWANIe MAGIcZNyM OŁóWKIeM
11 października br. był bardzo ważnym dniem dla całej społeczności Gminnego Przedszkola w Buczku, ponieważ jednocześnie 
obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Bronisław 
Węglewski, nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice pasowanych dzieci.

Po raz pierwszy ze słowem „quest” spotkaliśmy się kilka lat temu. Okazało się, że jest to 
specyficzna, a zarazem ciekawa forma gry terenowej. Polega na przejściu nieoznakowanym 
szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów i zagadek oprowadza nas po wyjątkowych, często 
zapomnianych miejscach naszej miejscowości. Celem jest zdobycie skarbu – pieczątki. Niby nic, 
a może sprawić frajdę całej rodzinie. W tym roku ponownie zachęcamy do spacerów, przemierzania 
nowych szlaków z ulotką lub aplikacją w ręku. Wydaje nam się, że znamy ten nasz Buczek od 
podszewki, ale idąc trasą questu odkryjemy tkwiące w nim tajemnice i ciekawostki. 

Ulotki questów dostępne są w bibliotece. Można również skorzystać z aplikacji mobilnej na telefon –  
QUESTY – Wyprawy Odkrywców.

QUeSTy ZNOWU W MODZIe

Biblioteka angażuje się w projekty ogólnopolskie („Mała 
Książka - Wielki Człowiek”), dzięki którym, np. pozyskali-
śmy prawie 50 nowych młodych czytelników. Każdego miesią-
ca wpływają do biblioteki nowe książki. Dzięki dotacji Urzędu 
Gminy w Buczku zakupiono do tej pory 500 książek za kwotę 
12 tysięcy złotych, do tego 300 książek ze środków pozyskanych 
z Biblioteki Narodowej. Ta kwota pozwoliła na zaopatrzenie bi-
blioteki w największe hity wydawnicze. Wśród nich są książki 

I Ty MOŻeSZ ZOSTAĆ cZyTelNIKIeM
Choć brzmi to nieprawdopodobnie, ale w Stanach Zjednoczonych znajduje się więcej bibliotek publicznych niż restauracji McDonald’s. 
W gminie Buczek znajduje się tylko jedna placówka biblioteczna, która oferuje swoim czytelnikom wiele ciekawych ofert. 

W dniach 8-9 października 2019 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Woli Buczkowskiej zorgani-
zowała kolejne 3 spotkania z serii „Jak Wojtek 
został strażakiem”. Tym razem strażacy wybra-
li się do przedszkolaków z niżej wymienionych 
placówek:
- Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty 
w Łasku
- Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko 
w Łasku
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Łasku.

Druhowie przybliżali maluchom pracę stra-
żaka, a przedszkolaki z typową sobie, dziecięcą 
uwagą słuchały, co też mówią ci duzi wujkowie. 

STrAŻAcy Z WIZyTą U prZeDSZKOlAKóW

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy może znaleźć u nas 
książkę dla siebie.

Buczkowska biblioteka to nie tylko książki. To spotkania o różno-
rodnej tematyce, warsztaty, teatrzyki, a także spotkania autorskie. 

Biblioteka swoją ofertę prezentuje na własnej stronie internetowej 
www.bibliotekabuczek.pl oraz na facebooku.

Zatem - i Pan, i Pani i Ty możesz zostać czytelnikiem Buczkowskiej 
biblioteki i korzystać z jej zasobów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Chętnie przymierzały strażackie atrybuty, 
lecz niekwestionowanym hitem stał się „hełm 
kosmity”.

Dziękujemy włodarzom gminy Łask za możliwość 
organizacji tych spotkań, a dyrektorom, personelowi 
i dzieciom - za miłe przyjęcie i fajnie spędzony czas.

Operacja pn. „Jak Wojtek został straża-
kiem” – organizacja warsztatów szkoleniowych 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Bucz-
kowskiej” współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
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Całe dorosłe i zawodowe życie związany był 
z Łodzią, ale nigdy nie zapominał o rodzin-
nym Lututowie. Tam były jego korzenie, pa-
miętał o dobrych i złych chwilach jego rodziny. 
Na dzieje Lututowa patrzył oczyma historyka, 
choć nie zawsze potrafił ukryć emocje.

Znał doskonale okupacyjne dzieje nasze-
go regionu, także ziemi łaskiej. Przez wiele lat 
tropił zbrodnie i zbrodniarzy, którzy podczas  
II wojny światowej doprowadzili do drama-
tycznej likwidacji łaskiego getta.

Był historykiem, absolwentem Wydzia-
łu Filozoficzno-Historycznego Uniwersyte-
tu Łódzkiego, ale i prawnikiem. To fachowe 
wykształcenie było niezwykle pomocne pod-
czas długotrwałej pracy w Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytucie 
Pamięci Narodowej w Łodzi. Zetknąłem się 
z nim w połowie lat siedemdziesiątych ubie-
głego wieku, gdy kierował wspomnianą Ko-
misją w trudnym okresie. Wówczas Komisja 
prowadziła wiele spraw dotyczących zbrodni 
niemieckich w naszym regionie, m.in. usiłując 
doprowadzić przed oblicze Temidy zbrodnia-
rzy z lat 1939-1945. Było to niezwykle trudne. 
Jednocześnie kontynuował śledztwa na daw-
nych ziemiach wschodnich, które również nie 
należały do łatwych. Nigdy jednak nie zrażał 
się niepowodzeniami, krok po kroku kom-

pletował materiały poszczególnych śledztw. 
W tym jego działaniu była niewątpliwie misja,  
ale i profesjonalizm.

Jego biurko zawsze było zapełnione ster-
tami teczek i dokumentów. Doskonale oriento-
wał się w tym gąszczu spraw. Z czasem udo-
stępniał mi różne akta w celu przygotowania 
artykułów prasowych, a nawet powierzył mi 
szerokie opisanie zbrodniczych działań oku-
panta niemieckiego w Łodzi dla potrzeb biule-
tynu, który uruchomił. Był to wyraz jego szcze-
gólnego zaufania do dziennikarza, co przecież 
nie było powszechne.

Gdy przed laty do moich rąk trafił cenny 
zbiór zdjęć z czasów ostatniej wojny, dokumen-
tujący m.in. działalność Hansa Franka i władz 
okupacyjnych w GG, wspierał dziennikarskie 
działania dotyczące spopularyzowania tego cen-
nego zbioru. Po kilku miesiącach, gdy już te 
nieznane zdjęcia pokazane zostały w mediach 
(TVP, prasa łódzka oraz krakowska) i na kilku 
wystawach (m.in. w muzeum na Radogoszczu), 
przejął cały zbiór z myślą o uratowaniu zdjęć dla 
przyszłych pokoleń. To był dla niego – historyka 
i badacza zbrodni niemieckich – priorytet.

Potem, przez lata obserwowałem jego dzia-
łalność w Klubach Historycznych im. Gen.
Stefana Roweckiego „Grota” i Światowym 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Weterani 

i kombatanci naszego regionu mieli szczęście, 
że wspierał ich człowiek tego formatu. Niestety, 
Antoni Galiński zmarł 8 października 2019 roku 
w Lututowie i tam też został pochowany. „Miał 
głębokie poczucie misji” – powiedział podczas 
pogrzebu w Lututowie prof. Witold Kulesza, 
który przez lata współpracował z A. Galińskim.

(PO) 

Zmarł Antoni Galiński (1945-2019)

MIAŁ GŁĘBOKIe pOcZUcIe MISjI

- Mijały lata, ale ani jeden bocian nie zadomowił się w tym gnieź-
dzie. Przylatywały jakieś single, zatrzymywały się, ale wkrótce odlaty-
wały. Już myślałem, że coś jest nie tak, że może ptakom nie podoba się 
moja konstrukcja. Aż tu nagle wiosną w tym roku pojawiła się para bo-
cianów. Zaczęły trochę przerabiać gniazdo, znosiły jakieś patyki, trawy, 
Wkrótce pojawiły się jaja i młode bocianki. O dziwo – aż pięć!

Pan Krzysztof wykonywał zdjęcia, dokumentował wszystko to,  
co działo się w gnieździe. By nie zakłócać spokoju bocianom, obserwo-
wał je z daleka, przez lornetkę. Wyglądało na to, że ptasia rodzinka jest 
szczęśliwa. Szczęśliwy był także pan Krzysztof.

Czas mijał jednak nieubłaganie. Nieopierzone początkowo bocianki 
po kilku tygodniach zaczęły wykonywać pierwsze loty. Wyglądało na to, 
że ta szczęśliwa rodzina niedługo odleci do Afryki w komplecie. Jednak 
któregoś dnia wydarzyło się nieszczęście. Jeden z młodych ptaków wy-
lądował na ziemi. Był ranny. Prawdopodobnie zderzył się z jakąś linią 
energetyczna i złamał skrzydło. Pechowym bocianem zajęła się sąsied-
nia rodzina Krystyny Wilczyńskiej. Przed laty ona także gościła bociany,  
ale drzewo, na którym było gniazdo, zwaliło się. W tej sytuacji pechowy 
bocian wylądował w… kurniku. Nie było to dla niego najlepsze miejsce, 
dlatego za pośrednictwem weterynarza, po wykurowaniu, bocian prze-
wieziony został do specjalnego ośrodka dla ptaków znajdującego się pod 
Piotrkowem.  

- W połowie sierpnia pozostałe bociany z mojego gniazda odlecia-
ły do ciepłych krajów – mówi ze wzruszeniem pan Krzysztof. – Mam 
nadzieję, że już wiosną powrócą do swojego gniazda w Kolonii Bałucz. 
Powitam je z radością…

(po)

BOcIANy KUBIAKA
Łaskowianin Krzysztof Kubiak lubi wypoczywać na działce w Kolonii Bałucz. To ulubione miejsce relaksu nazywa ranczem. Lubi  
je też jego rodzina. Piękne łąki, dużo zieleni, czyste powietrze i spokój. Pan Krzysztof często spoglądał na niebo i podziwiał latające 
ptaki, w tym, bociany. Dla tych ostatnich postanowił zbudować gniazdo. Jak pomyślał – tak zrobił: na dwóch solidnych betonowych 
słupach zainstalował mocną metalową konstrukcję. Było to chyba osiem lat temu.

Jedno ze zdjęć wykonanych przez Krzysztofa Kubiaka, 
znanego mieszkańcom grodu nad Grabią 

członka Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
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Na ten cel szkoła otrzymała od WFOŚiGW kwotę wysokości 50.000 zł 
i „Leśny Zakątek” został utworzony obok szkoły w północno - za-
chodnim narożniku terenu zalesionego. Jej centralną część stanowią  
4 edukacyjne stoły z bali wraz z ławkami, jako miejsce pozwalające na 
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu dla około  
30 uczniów oraz pracę w grupach w wygodnych warunkach. 

Pracownia pod chmurką jest przystosowana do prowadzenia lekcji 
z biologii, przyrody, geografii czy plastyki na świeżym powietrzu pośród 
drzew, kwiatów, a nawet grzybów. To tu zamiast tablicy z kredą znaj-
dują się kolorowe plansze dydaktyczne o drzewach, ptakach, leśnych 
zwierzętach czy owadach zapylających. Zamiast atlasów i książek – gry 
dydaktyczne sprawdzające rozpoznawanie owoców drzew, ślady zwie-
rząt czy gatunki ptaków. Dla ciekawskich uczniów nawet życie mrówek  
nie pozostanie tajemnicą – bo duży drewniany model wskazuje sekretne 
życie tych pracowitych owadów.

l eŚNy  ZAKąTeK
„Pracownia pod chmurką - Leśny zakątek” - nietypowa pracownia ekologiczna na świeżym powietrzu powstała w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Łasku (Kolumnie) dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu, który polegał na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym  
do szkoły, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

Tylko w pracowni pod chmurką – ogromne grzyby „rosną” cały rok. 
Pośród traw i krzewów góruje borowik szlachetny, podgrzybek brunat-
ny i pieprznik jadalny, czyli kurka – te drewniane rzeźby są uwielbiane 
przez dzieci i na pewno zostaną dobrze zapamiętane. To doskonała po-
moc szczególnie dla najmłodszych i pozwoli na poznanie podstawowych 
cech grzybów, ich budowy i rozpoznawanie podstawowych gatunków.

Pośród starego drzewostanu sosnowego pojawiły się nowe nasadze-
nia różnorodnych kwitnących krzewów i bylin. Lilaki, kaliny, azalie i ro-
dodendrony zachwycały wiosenną porą, a obsypane kwiatami dostojne 
hortensje zdobiły ogród całe lato. Wybór roślin nie był przypadkowy, 
gdyż wiele z nich to rośliny miododajne, co pozwoliło stworzyć miejsce 
przyjazne dla owadów zapylaczy. Organizatorzy chcą, aby ta część pra-

cowni była punktem rozmów o owadach zapylaczach i punktem obser-
wacyjnym dla uczniów, jeśli chodzi o tematy związane z budową roślin, 
rolą kwiatów i owocach. To też miejsce obserwacji, dlatego uzupełnili-
śmy je o hotel dla owadów oraz budki lęgowe, które zawisły na drze-
wach. Pierwsze zostały zakupione, natomiast kolejne zostaną wykonane 
na warsztatach przez uczniów i rodziców. 

Niektóre lekcje w ekopracowni pod chmurką już się odbyły w czerw-
cu i przyniosły wiele radości szczególnie najmłodszym uczniom, któ-
rzy z zainteresowaniem uczestniczyli w plenerowych zajęciach dotyczą-
cych rozpoznawania drzew czy roli owadów w przyrodzie. Wiele lekcji 
na świeżym powietrzu jeszcze przed uczniami, bo pracownia ciągle się 
zmienia w zależności od pory roku i pogody.

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nastąpiło 
uroczyste otwarcie „Pracowni pod chmurką – Leśnego Zakątka” w obec-

ności dzieci, grona pedagogicznego i zaproszonych gości. Przecięcia 
wstęgi dokonała Elżbieta Ratyńska z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i oraz Jadwiga Kurkowska 
- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Łasku, w asyście uczniów, wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej - Sylwestra Florczaka i Stanisława Kołodziejskiego, rad-
nych z Kolumny - Krystyny Politańskiej i Grzegorz Rosiaka oraz prze-
wodniczącego Rady Rodziców Tomasza Piotrowskiego. Pozostaje tyl-
ko życzyć, żeby nowa pracownia służyła jak najlepiej naszym uczniom 
i niech będzie inspiracją dla mieszkańców w odzyskiwaniu statusu mia-
sta ogrodu, tak jak to było w okresie międzywojennym, kiedy powstało 
miasto Las - Kolumna. 

koordynatorzy projektu:
Halina Wawrzyniak- Licha i Katarzyna Mielczarek
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Została ona wyposażona w pomoce dydaktyczne: plansze, gry, cy-
kle rozwojowe, karmniki, budki lęgowe, domek dla owadów, narzędzia 
do obserwacji i samodzielnego działania lub uprawiania roślin w wyzna-
czonych ogródkach dla poszczególnych grup. Dzieci będą mogły obser-
wować warunki atmosferyczne odczytując je ze specjalnej stacji meteo. 
W części ogrodowej zostały posadzone różne rośliny iglaste, liściaste 
np.: azalia, jałowce, trawy, zioła, rośliny cebulkowe itp. Dzieci będą mo-
gły obserwować ich wzrost i różnorodność. Do altany prowadzi ścież-
ka sensoryczna, Altana została wyposażona w specjalne ekostoły, przy 
których dzieci będą mogły zgłębiać tajemnice przyrody ożywionej i nie-
ożywionej. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się szacunku do przyro-

leŚNy ZAKąTeK TAKŻe 
W prZeDSZKOlU
Przy Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku w dniu 8 listopada 2019 r. dyrektor Hanna Waśniewska, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Sylwester Florczak i radny Grzegorz Rosiak, Monika Szmydt, Kamila Fencenloben, 
Jolanta Kuśmirowska, Agnieszka Stankiewicz. uroczyście otworzyli Ekopracownię Pod Chmurką – „Leśny Zakątek.” Pracownia 
powstała dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem głównym konkursu było popularyzowanie poezji patriotycz-
nej opiewającej piękno i historię naszego kraju oraz budzenie świadomo-
ści narodowej przedszkolaków poprzez nabywanie przez nich przeko-
nania, że mieszkamy w Polsce, jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, 
Polska jest naszą Ojczyzną. Kolejnym celem było odkrywanie i rozwija-
nie dziecięcych talentów.

Dzieci 5-6-letnie z grupy V PP nr 3 im. „Misiaczek” przedstawiły 
krótki program artystyczny o charakterze patriotycznym. W części głów-
nej uczestnicy konkursu przystąpili do prezentacji wybranych przez sie-
bie utworów poezji patriotycznej. Mali artyści wykazali się wspaniałą 
postawą i talentem recytatorskim, rewelacyjnie prezentowały utwory pa-
triotyczne nie ułatwiając zadania jury konkursu.

 Jury w składzie: Ilona Pluszyńska - kierownik Biblioteki Pedago-
gicznej w Sieradzu filia w Łasku, Joanna Przybylska-Niedbał - dyrektor 
Przedszkola Publicznego nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku oraz Bogusława 
Wit - emerytowana nauczycielka przedszkola, dokonało oceny prezenta-
cji recytatorskich dzieci uwzględniając następujące kryteria oceny: do-
bór utworu, jego interpretację, znajomość tekstu, poprawność i płynność 
deklamowania oraz ogólne wrażenie artystyczne.            

Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów konkursu: I miejsce zdo-
była Blanka Pawlak z PP nr 6 w Łaskum, II - Aleksandra Kossakowska  

Każda kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to czas, który skłania  do refleksji i zadumy małych i „dużych” 
Polaków. Z tej okazji  Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku zorganizowało Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski  
pod hasłem: „Wszystko to Polska - Ojczyzna nasza”.  Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie publiczne przedszkola z Łasku.  

z PP nr 4 w Łasku i III - Artur Kazek z PP nr 5 w Łasku. Wyróżnienia 
zdobyli: Ksawery Warsz z PP nr 3 w Łasku i Kamila Kita z PP nr 3 
w Łasku. 

J. Przybylska-Niedbał

dy, zgłębiają tajniki ekosystemów oraz poznają potrzeby segregowania 
śmieci i dbania o przyrodę.

Za naszym pośrednictwem Leśne Skrzaty dziękują WFOŚiGW  
w Łodzi za stworzenie możliwości większego obcowania z przyrodą,  
nauki i obserwacji w naturalnym środowisku.

J.K., A.S.
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GENOWEFA I JAN ZIARNOWSCY

KAZIMIERA I ZYGMUNT FIDLEROWIE

Diamentowe goDy
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Zofia i Bogusław Dregier Maria i Jan TrZcińscy

MałgorZaTa i sTefan grZelcZykowie genowefa i JóZef  wikTorowicZowie

Maria i Jarosław krakowiakowie krysTyna i anDrZeJ PalinceusZ Zofia i Henryk sMażek
ZasTęPca BurMisTrZa łasku 
liDia sosnowska (Z PraweJ) 

i kier. usc lilia ŚlusarcZyk-grącka

Teresa i Jan ParTeka sTefania i woJciecH  TaBorowscy
wręcZanie MeDali Za DługoleTnie 

Pożycie MałżeńskieMaria i kaZiMierZ kręglewscy

medale dla małżonków
25 października 2019 r. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie  
Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji medalami dokonała Lidia Sosnowska  
- zastępca burmistrza Łasku, która złożyła Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych, szczęśliwych lat pełnych zdrowia, 
pomyślności i spokoju. Gratulacje i życzenia złożyła również Lilia Ślusarczyk-Grącka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. Niezwykłe są też Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza 
pary. Medalami tymi, które symbolicznie wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, 
codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie, zostali odznaczeni Państwo: Zofia i Bogusław Dregier, Małgo-
rzata i Stefan Grzelczykowie, Grażyna i Janusz Jankowscy, Maria i Jarosław Krakowiakowie, Maria i Kazimierz Kręglewscy, 
Krystyna i Andrzej Palinceusz, Teresa i Jan Parteka, Gabriela i Bogusław Robak, Zofia i Henryk Smażek, Stefania i Wojciech 
Taborowscy, Maria i Jan Trzcińscy oraz Genowefa i Józef Wiktorowiczowie.  

Sześćdziesiątą pierwszą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Genowefa i Jan Ziarnowscy, a sześćdziesiątą rocz-
nicę - nazywaną diamentowymi godami - Państwo Kazimiera i Zygmunt Fidlerowie. Obie pary Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie udekorowane były wcześniej, świętując złote gody.

Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów były kwiaty od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół  
Jubilatów. Miłym akcentem był również występ lokalnych zespołów: grupy teatralno-tanecznej AD REM i kabaretu „RYDZ”. Lampką 
szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc Dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz nieustającego zdrowia. 

Wszystkich Małżonków, którzy Jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a nie zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Łasku, ul. Warszawska 14 (II piętro, pokoje nr 39 i 37), gdzie 
przyjmowane są zgłoszenia o przyznanie medali dla par małżeńskich zameldowanych w gminie Łask. Informacji udzielamy również 
telefonicznie pod nr 43 676 83 39 lub 43 676 83 37. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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 Wspomniana komisja po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich ama-
torskich zespołów artystycznych seniorów postanowiła przyznać dyplo-
my i nagrody:

W kategorii zespołów wokalnych:
I nagroda – zespół „Akord” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu
II nagroda – „Bogoria” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku
III nagroda – „Canto Amici” z Łaskiego Domu Kultury zespół Złota Je-
sień z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach
III nagroda – „Kwiaty Polne” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Wodzieradach.

W kategorii zespołów teatralnych i kabaretowych:
I nagroda – zespół „Ad Rem” z Łaskiego Domu Kultury
II nagroda – Teatr Poezji „Boczny Tor” z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piotrkowie Trybunalskim
III nagroda – „Łucy–Babki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe
III nagroda – „Ladies Dance” z Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej 
Woli.

Jury przyznało także wyróżnienia I stopnia:
- zespołowi „Wrzos” z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku
- zespołowi „Melodia” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie
- zespołowi „Gałkowianie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

BIESIADA POD ZŁOTYM LIŚCIEM
W tym roku w ramach XXV Spotkań Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów pn. „BIESIADA POD ZŁOTYM 
LIŚCIEM” wystąpiły dwadzieścia dwa zespoły z województwa łódzkiego. W czasie trwającego prawie cały dzień 
przeglądu licznie zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć bardzo różnorodne propozycje artystyczne. Występy oceniało 
jury w składzie: Jadwiga Kurkowska (przewodnicząca, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku) oraz Elżbieta Wojtacka-Ślęzak i Zdzisław Wegenko.

- zespołowi „Widawianie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie
- zespołowi „Złota Jesień” z Miejskiego Domu Kultury w Koluszkach
- zespołowi „Sędziejowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sędzie-
jowicach

oraz wyróżnienia:
- dla Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Klubu Emeryta i Rencisty 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu za serdeczny szacunek do pie-
śni ludowej
- dla zespołu „Złota Jesień” ze Spółdzielczego Domu Kultury w Pabiani-
cach za czekoladowy smak śpiewu
- dla zespołu „Pod Brzozami” z Osiedlowego Domu Kultury w Pabiani-
cach za zapał w prezentowaniu starych piosenek biesiadnych
- dla zespołu „Jarzębinki” z Domu Kultury „Barak” z Pabianic za sympa-
tyczne wariacje na temat muzyki ludowej
- dla zespołu „Ozorkowianie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorko-
wie za świadomość przekazu folklorystycznego
- dla zespołu „Echo” z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za opty-
mizm w prezentowanych utworach
- dla Kabaretu „Rydz” z Łaskiego Domu Kultury za kontynuację wielo-
letniej tradycji kabaretowej
- dla zespołu „Skrzynkowianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe 
za ludowy entuzjazm wykonawczy.

Michał Jędrasik

Niepowtarzalną okazją stała się oferta w ramach programu „Kurs ję-
zyka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa 
łódzkiego”. Sporo korzyści i udogodnień w ramach tego programu otrzy-
mało 12 zakwalifikowanych uczestników kursu. W połowie września 
rozpoczęli naukę w miejscu zamieszkania - w Teodorach, gdzie dzięki 
uprzejmości dyrekcji NSP i Wiejskiego Stowarzyszenia korzystają z po-
mieszczeń szkoły. Spotykają się z lektorem dwa razy w tygodniu, pro-
gram kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym. 
Nauka zakończy się egzaminem. Nauka jest bezpłatna.

Sławomir Sobór
sołtys

W TEODOrACh uCZą SIę AngIELSkIEgO
Osoby nie mające w przeszłości możliwości nauki,  pomimo obowiązków zawodowych i domowych  podejmują trud językowego 
kształcenia się, widząc w tym ogromną potrzebę i szansę dla siebie. Jeśli chcesz być niezależnym turystą, chcesz nawiązywać 
międzynarodowe kontakty czy umocnić swoją pozycję zawodową - powinieneś rozpocząć systematyczną naukę. 

Od redakcji: Na łamach „Panoramy” często piszemy o sołectwie Teodo-
ry. I nie jest to przypadkiem, bowiem co rusz słychać o nowych inicjaty-
wach realizowanych w tej części gminy. Ciężka praca i zaangażowanie 
zostały docenione, a sołectwo może się pochwalić nie lada osiągnię-
ciem. Sołtys Teodorów Sławomir Sobór został sołtysem roku powiatu 
łaskiego w ramach plebiscytu „Dziennika Łódzkiego” „Mistrzowie 

Agro”. Najlepsze w naszym powiecie okazały się także panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Teodorów. Natomiast w skali całego województwa 
w tych samych kategoriach zajęli oni III miejsce. Gratulujemy! 
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Październik to miesiąc, w którym szczególną uwagę poświęca się 
działaniom profilaktycznym w tym zakresie. Z tego powodu Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku oraz Stowarzyszenie Amazo-
nek Łask-Kolumna zorganizowały spotkania z uczennicami Zespołu Szkół 
Mundurowo-Technicznych w Ostrowie oraz I Liceum Ogólnokształcące-
go im. T. Kościuszki w Łasku, podczas których dziewczęta poznały budo-
wę anatomiczną piersi, objawy oraz sposoby leczenia raka piersi, czynniki 
zwiększające ryzyko zachorowania oraz działania zapobiegawcze. Po czę-
ści teoretycznej uczestniczki miały możliwość nauki samobadania z wyko-
rzystaniem fantomu piersi z wbudowanymi guzkami.

 Następnie Jolanta Owczarek, prezes Stowarzyszenia Amazonek 
Łask-Kolumna opowiedziała o tym, czym zajmuje się stowarzyszenie 
i jakie kobiety zrzesza. Przedstawiła również historię swoich zmagań 
z chorobą oraz odpowiedziała na liczne pytania. W ramach działań 
profilaktycznych zorganizowano również punkt konsultacyjno-infor-
macyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku 
podczas Dnia Otwartego z okazji obchodów 100-lecia Służb Sani-

różOWY PAźDZIErnIk
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów 
złośliwych u pań. Szacuje się, że raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a 400 tysięcy umiera z tego powodu. 

tarnych w Polsce. Stoisko odwiedzili m.in. uczniowie starszych klas 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z naszego powiatu. 
Dbajmy o siebie, badajmy się. 

Patrycja Sobieraj

Po dziesięciu latach, gdy już dawno opadły emocje i nowy pomnik 
wrósł w pejzaż miasta, łaskowianie zaakceptowali  ten monument. I co naj-
ważniejsze – stał się on obiektem jednoczącym mieszkańców, a nie dzie-

Mało kto pamiętał o tym wydarzeniu. 11 listopada 2009 roku odsłonięto w centrum Łasku Pomnik Niepodległości. 
Zanim monument ten stanął na środku pl. 11 Listopada, odbyła się burzliwa dyskusja, w której brało udział wielu 
mieszkańców. Rozebranie starego pomnika kojarzącego się z minioną epoką budziło kontrowersje, podobnie zresztą 
jak i kształt nowego monumentu zaprojektowanego przez jednego z łódzkich artystów.

lącym. A dla przybyszów zaglądających do grodu nad Grabią, pomnik jest 
ozdobą centrum miasta i jednym z symboli współczesnego Łasku.

(saw.)

W obiekcie usługowo – handlowym oprócz strzelnicy znajdzie się sala wykładowa z zapleczem socjalnym, a także sklep i pomieszczenia do ob-
sługi broni. Oddanie do użytku strzelnicy planowane jest w lutym przyszłego roku.

(ER)

W kOLuMnIE BęDZIE STrZELnICA
W Kolumnie przy ul. Wrzosowej powstaje kryta strzelnica sportowa. Amatorzy sportu strzeleckiego będą mogli z niej korzystać 
używając różnorodnej broni sportowej. Jak twierdzi Bogdan Majewski, jeden ze współwłaścicieli obiektu, konstrukcja strzelnicy 
o długości 50 m zapewnia całkowite bezpieczeństwo i należytą ochronę środowiska.

14 października br. maluchy z Przedszkola Publicznego nr 4 
obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. W imieniu wszystkich dzieci, 
grupa Jeżyki i Jagódki pod kierunkiem swoich wychowawczyń, 
przygotowała część artystyczną. Chciała w ten sposób podziękować 
swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud 
włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. 
Nie zabrakło wierszy, piosenek oraz ciepłych życzeń. 

Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom i pracownikom przed-
szkola słodkie upominki.

HW

SZCZEgóLnY DZIEń
Piątek, 8 listopada br., w PP nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku 
był dniem szczególnie uroczystym. Z okazji 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości spotkali się zaproszeni 
goście, wychowawcy, pracownicy przedszkola oraz wszyscy 
przedszkolacy. W pięknym montażu słowno – muzycznym swe 
umiejętności zaprezentowały dzieci z grup Biedronki, Muchomorki 
i Wiewiórki. O godzinie 11.11 cała społeczność przedszkola 
włączyła się w ogólnopolską akcję MEN „Szkoła do hymnu” 
i wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. 

Dzieci ze wspomnianego przedszkola choć mają małe serduszka, to swoją 
Ojczyznę kochają bardzo mocno i potrafią wyrazić, jak być dobrym Polakiem. 

A.S., J.K.

listopad 2019 r.
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Delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Powstańców 1863 r.  
oraz pod tablicami upamiętniającymi bohaterów walczących o wolność 
znajdującymi się przy kościele parafialnym. O godz. 10 rozpoczęła się 
uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Po eucharystii odbyła się część ar-
tystyczno-widowiskowa w wykonaniu GOK w Sędziejowicach. 

Wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak podkreślił wagę narodo-
wego święta: - Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem 
wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli 
o wolną i niepodległą Ojczyznę i poświęcili dla niej to co najcenniejsze 
dla każdego człowieka – własne życie - podkreślił.

Na zakończenie odegrano hymn Polski, po którym mieszkańcy pu-
ścili w niebo biało-czerwone balony. Po oficjalnych uroczystościach od-
była się pierwsza pilotażowa edycja Sędziejowickiego Biegu Niepodle-
głości. W biegu udział wzięło 72 uczestników, na których na mecie cze-
kały pamiątkowe medale, rogale oraz ciepły żurek. Bieg odbył się bez 
pomiaru czasu i bez klasyfikacji - liczyła się bowiem dobra zabawa i hołd 
dla tych, którzy oddali życie za Ojczyznę!

W hOŁDZIE PATrIOTOM
11 listopada br. w Sędziejowicach odbyły się uroczyste gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Obok przedstawicieli władz samorządowych, delegacji i pocztów 
sztandarowych OSP, orkiestry „Druh”, partii politycznych, instytucji gminnych i organizacji 
społecznych, w obchodach uczestniczyli też mieszkańcy gminy Sędziejowice. 
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Podczas dyskusji dominowały dwa istotne tematy - bezpieczeństwo 
oraz wykorzystanie Parku Centrum w Sędziejowicach. Spotkanie mia-
ło również na celu zachęcenie uczestników do przedstawienia własnych 
opinii i wizji na wdrażanie pewnych pomysłów, czyli: co możemy zmie-
nić, przeprojektować, dodać i wspólnie wykonać.

Debacie przewodniczyła moderatorka Beata Zwierzyńska, natomiast 
w organizację zaangażowało się także Stowarzyszenie ,,Sędziejowice na 
plus” oraz pracownicy Urzędu Gminy. Spotkanie w Parku Centrum to 
pierwsza inicjatywa z jaką wyszli organizatorzy, jednak ze względu na 
liczne zaangażowanie zebranych uczestników I Debaty, planowane będą 
kolejne tego rodzaju spotkania przy kawie.

PLEnErOWA DEBATA PrZY kAWIE
25 października br. w centrum Sędziejowic odbyła się I Debata pn. „Porozmawiaj o gminie Sędziejowice przy … kawie”. Jak wskazuje sama 
nazwa, debata miała na celu poruszenie ważnych kwestii przez zaproszonych gości, samorządy uczniowskie oraz zgromadzonych mieszkańców. 

Sprzęt został przekazany przez wójta gminy Sędziejowice Dariu-
sza Cieślaka na ręce prezesów – Mariusza Perlińskiego z OSP Marzenin 
i Piotra Stachowiaka z OSP Sędziejowice. W spotkaniu, które odbyło się 
w Urzędzie Gminy 5 bm., uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy 
Sędziejowice Jarosław Bartczak, radny Rady Powiatu Łaskiego Marek 
Krawczyk, pełnomocnik w UG ds. Bezpieczeństwa Bogdan Grącki oraz 
kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Matuszkiewicz.

nOWY SPrZęT DLA OSP
Dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych znajdujące się 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym wzbogaciły się 
o sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
Dzięki dotacji przekazanej przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego, gmina zakupiła dla OSP Marzenin agregat 
prądotwórczy za kwotę 9.679 zł oraz dla OSP Sędziejowice 
pompę elektryczną zatapialną za kwotę 5.200 zł. 

W październiku br. na sędziejowickim stadionie pojawiły się nowo 
zainstalowane ławki dla kibiców. Tym samym gminny obiekt sportowy 
zyskał na wyglądzie i funkcjonalności, a wyposażenie w trybunę stanowi 
także przepustkę do organizowania rozgrywek w piłkę nożną w klasie 
okręgowej, do której w 2019 r. zakwalifikował się miejscowy GKS 
Sędziejowice. 

Należy przypomnieć, że rok wcześniej oddano do użytku nowoczesną bieżnię, 
wykonano ogrodzenie stadionu oraz uporządkowano otoczenie wraz z nasadze-
niem nowych drzew.

STADIOn PIęknIEjE

Sposób przeprowadzenia warsztatów zaskoczył wszystkie dzieci, 
które zamiast prezentacji multimedialnej i opowieści o tworzeniu książ-
ki, otrzymały pełen zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w tej dzie-
dzinie. Tymczasem nasza czarodziejka zaserwowała zupełnie coś innego 
– zestaw praktycznych, fascynujących czynności, które pochłonęły gru-
pę dziesięciolatków bez reszty. Była specjalna prasa drukarska, różno-
rodne matryce, maszyna do pisania i wiele innych akcesoriów, pozwala-
jących wykreować książkę w formie kodeksu. 

Błysk w oku, uśmiech, pasja tworzenia – tak można by podpisać fot-
ki wykonane podczas zajęć. Popatrzcie sami, ile radości gościło w mu-
rach sędziejowickiej książnicy! 

GBP

SZTukA TWOrZEnIA kSIążkI
Jak powstaje książka? - mogli się o tym przekonać uczniowie z klasy IIIA SP w ZSO nr 1 w Sędziejowicach podczas spotkania z p. Asią 
Tyluś w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach. 
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Uroczystości rozpoczął o godzinie 11.30 
przemarsz delegacji oraz pocztów sztanda-
rowych szkół, harcerzy i strażaków z rejonu 
strażnicy OSP w Widawie do kościoła para-
fialnego pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go, gdzie o godzinie 12.00 ksiądz Grzegorz 
Kaźmierczak odprawił uroczystą mszę. Ko-
lejnym punktem obchodów był przemarsz na 
cmentarz parafialny. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego nastąpiło poświęcenie przez 
księdza Jarosława Leśniaka odnowionego Po-
mnika Powstańców Styczniowych oraz jego 
odsłonięcie. Harcerze 64 Widawskiej Wie-
lopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Carpe 
Diem” odczytali Apel Pamięci. Następnie de-
legacje biorące udział w uroczystości złożyły 

PAMIęTAjąC O PrZESZŁOŚCI…
Nie da się budować przyszłości naszej Ojczyzny nie pamiętając o przeszłości. Hołd dla Polaków, 
którzy stracili życie walcząc o wolną Polskę, w 101. rocznicę odzyskania przez nasz kraj  
niepodległości, oddali  licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Widawa, uczniowie, harcerze, 
strażacy, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk,  przedstawiciele Rady Gminy Widawa, sołtysi 
oraz goście. Wszyscy oni wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. 

kwiaty na grobie powstańców styczniowych: 
wójt gminy Widawa wraz z radnymi Rady 
Gminy, wiceprzewodniczącym Rady Powia-
tu Mateuszem Barwaśnym oraz strażakami, 
delegacje szkół gminy - Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Zespołu 
Szkół w Widawie, przedstawiciele harcerzy 
z 64 Widawskiej Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Carpe Diem”, delegacja Samo-
dzielnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 
Pięknym akcentem było ustawienie warty 
honorowej, w której skład wchodzili harce-
rze oraz przebrani za kosynierów z czasów 
Powstania Styczniowego członkowie Samo-
dzielnej Grypy Rekonstrukcji Historycznej. 
Złożono również kwiaty i zapalono znicze na 
Pomniku Pamięci Żołnierzy Polskich pole-
głych w rejonie Widawy w 1939 roku. 

Tegoroczne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości odbyły się na cmentarzu 
parafialnym w Widawie w związku z od-
nowieniem Pomnika Powstańców Stycz-
niowych, które było możliwe dzięki otrzy-
maniu dotacji celowej, uzyskanej w drodze 
Porozumienia gminy Widawa z wojewodą 
łódzkim z dnia 3.04.2019 r. w sprawie po-
wierzenia zadań dotyczących utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych. Wartość wy-
konanych prac wyniosła 14 500,00 zł, w tym: 
środki wojewody – 11 000,00 zł, środki gmi-
ny Widawa – 3 500,00 zł . W ramach realiza-
cji Porozumienia dokonano rozbiórki starego 
pomnika Powstańców Styczniowych wraz 
z fundamentem; wykonano nowy pomnik 
wraz z fundamentem oraz wyłożono wokół 
pomnika kostkę wraz z krawężnikami. Wy-
konawcą prac był Zakład Kamieniarski Ar-
kadiusz Wandachowicz. 
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Prace w okresie od 25 czerwca do 16 września br. wykonała firma 
TOP SPORT Jan Pietraszko. W ramach zadania naprawiono m.in. istnie-
jącą nawierzchnię poliuretanową i zamontowano nawierzchnię sportową 
PCV na przygotowanym podłożu, namalowano też linie boisk oraz roz-
łożono wykładziny ochronne. 

W dniu 18 września br. oddano do użytku zmodernizowaną podłogę 
sali gimnastycznej. W uroczystości z tej okazji uczestniczyli m.in.: sena-
tor Maciej Łuczak, poseł Krzysztof Ciebiada, wójt gminy Michał Wło-
darczyk, sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś, przewodniczący 
Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, wiceprzewodniczący Sylwester 
Morawski, radny powiatu łaskiego Mateusz Barwaśny, pracownicy refe-
ratu inwestycji, ks. Jarosław Leśniak, pracownicy szkoły oraz nauczycie-
le na czele z dyrektor Renatą Graczyk, dzieci i młodzież. 

Było to ważne wydarzenie, szczególnie dla uczniów widawskiej 
szkoły, którzy w zmodernizowanym obiekcie szlifują sportową formę. 
Życzymy im samych sukcesów sportowych.

PODŁOgA jAk MArZEnIE
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie

W styczniu br. gmina Widawa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie modernizacji 
podłogi sportowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie. W ramach dotacji celowej przeznaczonej 
na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej gmina otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 90 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 146 487,00 zł.

27 października br. Narodowe Czytanie zainaugurowało uroczyste odśpiewanie 
hymnu narodowego. Następnie wójt gminy Michał Włodarczyk odczytał list pre-
zydenta RP. Wieczorne spotkanie przy „Katarynce” poprowadziły Aneta Krawczyk 
i Małgorzata Frąckiewicz. We wspólnym czytaniu noweli Bolesława Prusa wzięli 
udział: nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół w Widawie, samorządowcy, widawscy 
przedsiębiorcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Integracyjnego – ZDROWID, księża, 
Grupa Gimnastyczna, Rada Rodziców ZS, bibliotekarze, pracownicy GOK, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbro-
wie Widawskiej, Stowarzyszenie IKAR, mieszkańcy i goście, Grupa Teatralna ,,Tacy 
Sami”, sołtys wraz z Radą Sołecką, Zespół Śpiewaczy „Widawianie”. Uczestnicy 
oglądali fragmenty ekranizacji noweli pt. „Katarynka” Bolesława Prusa. Spotkanie 
swoimi występami uświetnił zespół śpiewaczy „Widawianie”, który wykonał m.in. 
takie utwory jak „Jarzębina”, „Zagraj muzyczko”, „Kataryniarz”.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań za udział w tegorocznym Na-
rodowym Czytaniu oraz słodkim poczęstunkiem.

WSZYSCY CZYTALI „kATArYnkę” 
Udział w akcji „Narodowego Czytania” pod patronatem prezydenta RP, stał się w gminie Widawa coroczną tradycją skupiającą różne 
środowiska kulturalne. Tegorocznymi organizatorami akcji czytania „Katarynki” Bolesława Prusa byli: sołtys Widawy – Ireneusz Płóciennik 
wraz z Radą Sołecką, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Kamil Kudzin oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Aneta Krawczyk. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 sierpnia br. z firmą Włodan 
wartość inwestycji wyniosła 314 095,14 zł. Z Urzędu Marszałkowskie-
go w Łodzi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano  
200 000,00 zł, co stanowi 65% dofinansowania.

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli: poseł RP Krzysztof Cie-
biada, starosta łaski Piotr Wołosz, wójt gminy Widawa Michał Włodar-
czyk, radny gminy Widawa Piotr Śnieg, sołtysi oraz mieszkańcy. 

PrZEBuDOWA DrOgI W jóZEfOWIE WIDAWSkIM
Kolejna inwestycja drogowa w gminie Widawa została oddana 
do użytku mieszkańców. W dniu 11 października br.  dokonano 
otwarcia nowo wybudowanej drogi gminnej w Józefowie 
Widawskim. Całkowita długość odcinka to 650 metrów, szerokość 
nawierzchni asfaltowej 5 metrów. Dla uzyskania parametrów 
drogi zgodnych z warunkami technicznymi wzmocniono 
konstrukcję dodatkową warstwą z kruszywa łamanego, 
wykonano pobocza dwustronne z kruszywa, dokonano remontu 
przepustów pod koroną drogi.  
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Inicjatywa uczczenia młodych patriotów wyszła od rodziny Bujnow-
skich i Koła Regionalistów, łaski samorząd zaś ufundował kamień i ta-
blicę pamiątkową w miejscu, gdzie jeszcze u progu lat siedemdziesiątych 
stał dom, w którym wcześniej wychowywała się Krystyna i Stanisław 
i gdzie po wojnie mieszkała Teodozja, ich matka.

11 listopada u stóp pamiątkowej tablicy zebrało się liczne gro-
no mieszkańców miasta, nie zabrakło rodziny Bujnowskich, a także 
przedstawiciela parlamentu posła Marka Matuszewskiego, byli rów-
nież reprezentanci samorządu z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Robertem Bartosikiem i zastępcą burmistrza Lidią Sosnowską, radni 
miasta i powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Nowa-
kowski, starosta łaski Piotr Wołosz i jego zastępczyni Teresa Weso-
łowska, przybyli również przedstawiciele Wojska Polskiego z kape-
lanem łaskiego garnizonu ks. Markiem Bolanowskim oraz młodzież, 
m.in. ze szkoły w Ostrowie.

Pochodzący ze Zgierza poseł M. Matuszewski nawiązał do tragicz-
nego wydarzenia z 1942 roku, jakim była egzekucja 100 ofiar w tym 
mieście, w której zginęło rodzeństwo Bujnowskich. Do dziś nie udało 
się odnaleźć mogiły ofiar tej egzekucji dokonanej w Lesie Lućmierskim. 

PAMIęCI rODZInY BujnOWSkICh
O bohaterstwie, poświęceniu dla ojczyzny i śmierci rodzeństwa podczas ostatniej wojny Krystyny i Stanisława Bujnowskich  
(20 marca 1942 roku w Zgierzu) pamiętano w Łasku od lat, ale tych młodych ludzi nie uhonorowano dotąd pamiątkową tablicą. 
Stało się to dopiero teraz, 11 listopada 2019 roku, z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. To symboliczny wyraz hołdu dla 
patriotycznej rodziny, a także wielu innych bezimiennych żołnierzy podziemia walczących o wolność Polski, zarówno podczas  
II wojny światowej, jak i w latach poprzedzających odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. 

Tragedia, jaka dotknęła rodzinę Bujnowskich, była również w tamtych 
latach udziałem niemal każdej polskiej rodziny. Krystyna i Stanisław 
Bujnowscy to nie jedyne ofiary wojny w tej rodzinie.

Losy Bujnowskich, a także okoliczności ich mordu i uczczenia pa-
mięci, przypomniał Michał Janiszewski z Urzędu Miejskiego, stwier-
dzając, że Krystyna i Stanisław, a także inni członkowie ich rodziny za-
służyli na szczególne uhonorowanie, „dlatego decyzją burmistrza Łasku 
gmina ufundowała okazały głaz i tablicę. Cieszymy się, że przy wzajem-
nej współpracy powstało miejsce pamięci, które możemy odsłonić w tak 
szczególnym dniu, jak 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodle-
głości”. Z kolei R. Wróbel przypomniał tragiczne losy młodych łaskich 
konspiratorów. 

Strzał armatni w wykonaniu Łaskiego Bractwa Strzelców Kurko-
wych towarzyszył odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej rodzi-
nie Bujnowskich. Aktu tego dokonała przedstawicielka tej rodziny Da-
nuta Gerwatowska, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej 
Roberta Bartosika i zastępcy burmistrza Łasku Lidii Sosnowskiej.

(P) 
fotoreportaż - str. 32

Na 
ŁDk, CZYLI DAWnY PEDEk

Łaski Dom Kultury (PDK) odda-
ny został do użytku jesienią 1956 roku. 
Budowa obiektu szła niemrawo, bo bra-
kowało pieniędzy i materiałów budow-
lanych. Dawała o sobie znać ówcze-
sna gospodarka nakazowo-rozdzielcza,  
a także powojenna bieda. Łask był wów-
czas szczególnie upośledzony, a wzno-
szony „pałac dla kultury” stanowił pro-
myk nadziei w mieście wciąż czekają-
cym na lepsze czasy.

Widoczny na zdjęciu budynek wy-
glądał ubogo. Jeszcze nie posiadał tyn-
ków, ale już sporo się w nim działo. Nie-
odżałowany dyr. R. Sarosiek dwoił się 
i troił, by o jego placówce głośno było 
w całym kraju. Dziś ŁDK prezentuje się 
okazale, do czego przyczynił się gene-
ralny remont przed kilku laty. Warto zaj-
rzeć do monograficznego albumu wyda-
nego kilka lat temu z okazji jubileuszu 
tej placówki, by zobaczyć jeszcze inne 
fotografie z początków tego obiektu.

(Saw.)

Któż dziś pamięta tamte lata i tamten Łaski Dom Kultury, zwany początkowo Powiatowym Domem Kultury! A już 
narodziny tej placówki dla młodego pokolenia mieszkańców naszego grodu to niemal… średniowiecze. Trudno dziś 
uwierzyć, że jeszcze w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Łask nie miał takiej placówki, a różnorodne 
imprezy rocznicowe czy kulturalne odbywały się w kinie lub salach do tego nieprzystosowanych.
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Podczas wielkiego pożaru Łasku w 1749 
roku spłonęły prawie wszystkie rzeźby Wol-
nowicza znajdujące się w kolegiacie, ocalały 
tylko te, które znajdowały się wówczas w ko-
ściele św. Anny. Na szczęście do naszych cza-
sów przetrwały również prace rzeźbiarza znaj-
dujące się m.in. w Częstochowie, Sieradzu, 
Widawie, Strońsku i Warcie. Analiza tych prac, 
a szczególnie oryginalnych detali, pozwoliła 
ustalić – wyjaśniał w muzeum podczas spotka-
nia z mieszkańcami Łasku dr. P. Migasiewicz 
– że autorem ich był Wolnowicz urodzony  
ok. 1670 r., przez wiele lat żyjący w grodzie 
nad Grabią. Badaczowi udało się odnaleźć akt 
zgonu rzeźbiarza, który rozstał się z tym świa-
tem 20 stycznia 1738 roku właśnie w Łasku. 
Przy okazji śmierci o tym artyście „niezależ-
nym działającym w drewnie” napisano więcej 
niż o właścicielach Łasku, co tylko potwierdza 
jego talent i uznanie.

Wolnowicz w Łasku mieszkał prawdopo-
dobnie od 1715 lub 1716 roku, miał tu swoją 
pracownię i zapewne pomocników, być może 
pomagał mu syn Wawrzyniec. Spod dłuta Wol-
nowicza wychodziły liczne rzeźby wchodzące 
w skład barokowych ołtarzy w wielu miejsco-
wościach.

Gdzie znajdował się dom i warsztat cenio-
nego rzeźbiarza? - nie wiemy, nie znamy też 
miejsca jego pochówku, choć można się domy-
ślać, że spoczął na cmentarzu znajdującym się 

ODkrYWAnIE rZEźBIArZA 
S. WOLnOWICZA
Aż trudno uwierzyć, że o Stanisławie Wolnowiczu, znakomitym rzeźbiarzu polskiego baroku osiadłym w Łasku, dowiedzieliśmy 
się dopiero w ostatnich latach, i to dzięki badaniom historyka sztuki dr. Pawła Migasiewicza. Jest on autorem rozprawy 
doktorskiej na temat wspomnianego rzeźbiarza nagrodzonej w swoim czasie przez prezesa Rady Ministrów, a także książki 
na temat Wolnowicza wydanej kilka lat temu. Od trzech lat dr. P. Mgasiewicz jest adiunktem w Pracowni Sztuki Dawnej  
w Instytucie Sztuki PAN i wchodzi w skład zespołu przygotowującego syntezę architektury polskiej XVIII wieku.

Dr Paweł Migasiewicz (pierwszy z lewej) podczas spotkania w łaskim muzeum

Okazją do spotkania, które odbyło się 23 października br. w Ła-
skim Domu Kultury, była promocja książki Andrzeja Sznajdra „Potar-
gane życie Światka”, wydanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Biblioteką Publicz-
ną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Rozmowę z autorem, przy-
bliżającą licznie przybyłym gościom tego mało znanego poetę z okre-
su dwudziestolecia wojennego, urozmaiciła recytacja wierszy Światka. 
Niespodzianką, przygotowaną specjalnie na ten wieczór, było autorskie 
wykonanie przez pana Andrzeja jednego z tekstów Karpińskiego przy 
akompaniamencie gitary. Nie zabrakło także pytań od publiczności oraz 
autografów składanych w najnowszej publikacji Andrzeja Sznajdra. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Światopełk Karpiński – poeta, sa-
tyryk (1909-1940)”, z którą można było zapoznać się w łaskiej bibliotece 
publicznej.

Czy życie Światopełka Karpińskiego było faktycznie tak potargane, 
jak wskazuje tytuł książki Andrzeja Sznajdra? O tym można przekonać 
się sięgając do wspomnianej publikacji. Pozycję można nabyć w siedzi-
bie łaskiej książnicy oraz Muzeum Historii Łasku. Zapraszamy!

R.G.

POTArgAnE żYCIE ŚWIATkA
Światopełk Karpiński, poeta i satyryk, przez jednych nazywany „wyskokowym”, przez innych „zwariowanym”, był bohaterem 
wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz Bibliotekę Publiczną w Łasku. 

przy kolegiacie. Czy za życia był członkiem 
któregoś z łaskich cechów? W sprawie tego 
utalentowanego rzeźbiarza mamy wciąż więcej 
pytań niż odpowiedzi. Dr P. Migasiewicz nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa w spra-
wie biografii i dorobku S. Wolnowoicza, być 
może dalsze poszukiwania w archiwach ujaw-

nią więcej szczegółów dotyczących życiorysu 
rzeźbiarza.

Spotkanie z dr. Pawłem Migasiewiczem 
w Muzeum Historii Łasku zorganizowało To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi łaskiej i Bibliote-
ka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego.

(PO)
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kATASTrOfY 
LOTnICZE (6)

R. Dębicki pochowany został na cmentarzu w Łęczycy, później 
rodzina ekshumowała szczątki pilota i przeniosła je na Stare Powązki 
w Warszawie.

SPOCZĄŁ NA ŁASKIM CMENTARZU
Ponad pół roku później, 30 czerwca 1966 roku dochodzi do kolejnej 

katastrofy lotniczej, w której ginie kpt. pil. Henryk Chyla z 39 plm Mie-
rzęcice. Pochodził ze wsi Klimontów, pow. Jędrzejów, gdzie przyszedł na 
świat 29 stycznia 1935 roku. Był absolwentem OSL w Radomiu (1959 r.), 
latał jako pilot eskadry 39 plm OPK. Był już doświadczonym lotnikiem, 
gdyż miał na swoim koncie 800 godzin spędzonych w powietrzu w kabi-
nach Mig-15 i Lim-5.

Tego pechowego dnia, 30 czerwca 1966 roku, wykonywał lot na 
Lim-5. Do zderzenia z ziemią doszło o godz. 1.41 w rejonie Siedlec, 
zaledwie 4 km od lotniska w Kamieniu Śląskim. Jaka była przyczyna tej 
katastrofy? - nie udało się wyjaśnić.

Szczątki pilota spoczęły na cmentarzu w Łasku, choć zginął on w in-
nym rejonie Polski i nie był bezpośrednio związany z tutejszym pułkiem. 
Stało się tak, ponieważ jego żona pochodziła z okolic Łasku. Wspomi-
nam tego pilota, gdyż jego grób znajduje się na końcu łaskiej nekropolii, 
na której spoczywają też inni piloci, którzy zginęli tragicznie.

Stanisław Barcz

Lim-5 – w tego typu maszynie zginął zarówno kpt. pil. Ryszard Dębicki 
(1965 r.), jak i por. pil. Henryk Chyla (1966 r.)

Jeszcze jedno zdjęcie myśliwca odrzutowego Lim-5

Por. pil. Henryk Chyla

Por. pil. Henryk Chyla spoczywa na łaskim cmentarzu 
(zdjęcie z listopada 2019 r.) 

Piętnaście lat temu udało mi się nawiązać kontakt z wdową po pilocie Heleną Dębicką mieszkającą w Warszawie. Opowiedziała 
ona więcej o mężu: „Jego matka była nauczycielką, ojciec zaś inżynierem kolejnictwa. Ryszard uczył się w Oleśnicy, gdzie 
uzyskał świadectwo maturalne. Gdy ogłoszono nabór do szkoły lotniczej, zgłosił się i wkrótce trafił do Dęblina. Po ukończeniu 
OSL w 1955 roku dostał przydział do Łęczycy, gdzie też poznaliśmy się, bo stamtąd pochodzę. Gdy utworzono pułk w Łasku, 
przyjechaliśmy do tego miasta. Było to w sierpniu 1957 roku. Mąż zginął podczas nocnych lotów 26 listopada 1965 roku o godz. 
21.45. W wyniku katastrofy niewiele pozostało po mężu, trochę kosteczek, but… Osierocił dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat”.



DOTACjE DLA BAŁuCZA 
I rEMISZEWA
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W dniu 19 czerwca br. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy wojewódz-
twem łódzkim a gminą Łask na przekazanie pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej, o które ubiegały się następujące sołectwa:
1. Bałucz - pn. „Piknik rodzinny w Bałuczu – Święto pieczonego ziem-
niaka”, całkowity koszt zadania 8 900,00 zł, w tym dotacja 4 400,00 zł
2. Remiszew - pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Re-
miszewie - kontynuacja”, całkowity koszt zadania 14 200,00 zł,  
w tym dotacja 7 000,00 zł
3. Zielęcice – pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielęcicach”, cał-
kowity koszt zadania 60 000,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł. 

W październiku sołectwo Bałucz i Remiszew zakończyły realizację 
swoich zadań. Mieszkańcy Bałucza realizowali zadanie od 2 września do 
31 października br. Głównym celem projektu była integracja międzypo-
koleniowa społeczności lokalnej, wzmocnienie międzypokoleniowych 
relacji różnych grup wiekowych poprzez zorganizowanie 21 września 
2019 r. pikniku rodzinnego, podczas którego przygotowane zostały po-
trawy, głównie z ziemniaków. Spotkanie lokalnej społeczności było oka-
zją do wspólnych rozmów i dzielenia się wrażeniami podczas wspólnego 
biesiadowania. Spotkanie było okazją do miłego spędzenia czasu w gro-
nie mieszkańców sołectwa. 

Dodatkowo w ramach projektu doposażono pomieszczenie świetlico-
we znajdujące się w budynku OSP w sprzęt AGD i naczynia kuchenne. Za-
kup wyposażenia został zrealizowany ze środków z budżetu gminy, w tym 
ze środków funduszu sołeckiego. Ponadto, aby zorganizować piknik przy 
budynku OSP, w ramach środków z dotacji zakupiono namiot, zestaw na-
głośnieniowy i artykuły spożywcze. Organizacją pikniku zajęła się Kamila 
Sowała - sołtys sołectwa Bałucz wraz z radą sołecką oraz mieszkańcami. 
Pomoc okazali również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bału-
czu. Wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, pomieszczenia 
świetlicowego, ogniska oraz przy rozłożeniu namiotu były wykonane nie-
odpłatnie przez mieszkańców. Większą część produktów na przygotowa-
nie poczęstunku przekazali również nieodpłatnie mieszkańcy. Zorganizo-
wanie tego typu imprezy było wyjątkowym wydarzeniem dla sołectwa, 
które sprzyja integracji, współdziałaniu i aktywizacji mieszkańców. 

Drugie sołectwo realizowało swoje zadanie od 1 lipca do 25 paź-
dziernika br. Kolejny rok sołectwo Remiszew otrzymało dotację ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W ramach przyznanej dota-
cji zakupiono materiały budowlane, które mieszkańcy wykorzystali do 
przeprowadzenia remontu kuchni. Ponadto wykonano posadzkę w kuch-
ni oraz w pomieszczeniu przygotowywanym jako zaplecze kuchenne. 
Natomiast ze środków z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu 
sołeckiego, zakupiono wyposażenie kuchni. Mieszkańcy Remiszewa, 
z sołtysem Dariuszem Michalakiem na czele kolejny raz wykonali nie-
odpłatnie prace remontowe w terminie i zgodnie z umową. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom wymienionych sołectw za za-
angażowanie i poświęcenie własnego wolnego czasu na realizację ww. 
projektów.

Ewa Krysiak-Miksa

Wasilewski jest nie tylko znakomitym ob-
serwatorem życia, ale też i jego aktywnym 
uczestnikiem. Człowiek jest jego najważniej-
szym obiektem obserwacji, dostarcza nieza-
pomnianych przeżyć, emocji. Poeta traktuje 
miłość do drugiego człowieka jako coś nie-
powtarzalnego i poważnego, gdyż pozwala 
przezwyciężać wiele problemów, jakie niesie 
nam los.

Tytułowy siew i ściernisko, a właściwie to, 
co znajduje się między nimi, to olbrzymie pole 
do działania dla każdego człowieka, a poety 
szczególnie. Wasilewski pisze:

idziemy po ściernisku
szukając zapomnianych kłosów
pełnych ziaren
O swoim oglądaniu świata i bezustannym 

zadziwieniu oraz poszukiwaniu R. Wasilewski 
pisze:

nie chcę być odłogiem
lub jakimkolwiek sobą
kiedy przyglądam się 

WASILEWSkI MIęDZY SIEWEM I ŚCIErnISkIEM
Ryszard Wasilewski, który po różnych kolejach losu i zamieszkiwaniu w Łodzi, Toruniu oraz Gdańsku, kilka lat temu zacumował 
ostatecznie w Kolumnie. Widocznie klimat Kolumny i bliski kontakt z przyrodą sprzyjają poecie, bo ostatnie lata są niezwykle płodne 
w jego twórczości. Pisaliśmy o wielu jego tomikach poezji, a teraz chcemy zaprezentować kolejny zbiorek pt. „Siew i ściernisko”.

w wewnętrznym lustrze 
ciekawi mnie ten
który we mnie tkwi
którego ciągle od nowa poznaję
I jeszcze jeden fragment – tym razem wier-

sza „Przywołanie” poświęconego rodzicom, 
którzy odeszli:

byliście źródłem strumienia
mojego czasu 
który wciąż płynie 
odmawia
drąży 
nim skończy bieg
w zgrabiałej grocie

nie mieliście okrętu 
lecz daliście ster – 
i gdy zabrakło waszych śladów 
nie muszę wciąż pytać – 
którędy 
po co

a to znacznie więcej 
niż cokolwiek dotąd 
z rzeczy i zaszczytów

(PO)
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Spotkanie było jedną z nielicznych możliwości podniesienia wie-
dzy i świadomości właścicieli, sprzedawców punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych w zakresie prawnych aspektów prowadzenia dzia-
łalności w tym zakresie, zasad umieszczania reklam napojów alkoholo-
wych w punktach sprzedaży. Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę  
na szkody społeczne powodowane przez alkohol i potrzebę prowadze-
nia odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedawca 
alkoholu powinien mieć dużą wiedzę na temat negatywnych skutków 
spożywania alkoholu, zwłaszcza przez osoby nieletnie, umieć odmówić 
jego sprzedaży w przypadkach próby zakupu przez młodzież, osoby nie-
trzeźwe czy „pod zastaw”. Ta wiedza powinna być tym bardziej syste-
matycznie odnawiana, gdyż rzesze specjalistów od reklamy i handlu in-
tensywnie pracują nad tym, jak wprowadzić nowe produkty alkoholowe 
na rynek i jednocześnie uśpić czujność rodziców, dzieci, jak i samych 
sprzedawców. Często wino czy piwo o niskiej mocy proponowane są 
w wyglądających jak dobrze znane nam soki w kartonach czy innych 
opakowaniach. Towar taki wygląda atrakcyjnie, jest tani i nie zawsze 
ulokowany przy innych alkoholach. Dlatego jednym z celów szkolenia 
było też uwrażliwienie sprzedawców na tego typu „nowe produkty alko-
holowe” oraz podkreślenie ich ważnej roli w profilaktyce alkoholowej. 

Dziękujemy wszystkim którzy przybyli i poświęcili swój czas  
na uczestnictwo w szkoleniu oraz zachęcamy do brania udziału w podob-
nych szkoleniach w przyszłości.   

JNP

SPrZEDAWCY ALkOhOLu – 
WAżnA gruPA ZAWODOWA
„Jesteście bardzo ważną grupą zawodową” - takie zdanie na wstępie usłyszeli uczestnicy szkolenia, zorganizowanego w Łaskim 
Domu Kultury w dniu 7 bm. wspólnie przez burmistrza Łasku, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej w Łasku. Szkolenie  
pn. „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych” poprowadził w sposób bardzo profesjonalny, na wysokim 
poziomie merytorycznym Robert Lemański – specjalista z zakresu profilaktyki, działacz w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, szkoleniowiec przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Przy współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku przeprowadzone zostały zajęcia w bibliotece 
- w filii dla dzieci, które pozwalały wykazać się wielką kreatyw-
nością. Mali miłośnicy rękodzieła podczas zajęć warsztatowych 
wyczarowywali kolorowe magnesy na lodówkę, na zajęciach 
z metaloplastyki tworzyli Drzewka Szczęścia, a za pomocą glice-
ryny, suszu kwiatowego i cekinów własnoręcznie wykonali pach-
nące mydełka. Bywalców biblioteki czekają jeszcze warsztaty, 
podczas których ocieplać będą niesprzyjającą aurę klimatycznymi 
świecznikami, zrobionymi ze słoików, ziarenek kawy, kamyków, 
sznurka i koronki. Natosmiast na ostatnich zajęciach mali artyści 
wykonają stroiki z „serduchem”, którymi podzielą się z osobami 
starszymi i samotnymi.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty 
„Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, 
finansowanego ze środków samorządu województwa łódzkie-
go oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata  
2014-2020.

A.W.

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej w ramach konkursu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” uzyskało 
środki na realizację projektu pn. „Zmaluj to – cykl warsztatów plastyczno-rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży”. 
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

W niedzielę, 8 grudnia br., na placu  
11 Listopada w Łasku odbędzie się trady-
cyjny Kiermasz Świąteczny. W godzinach  
od 10 do 14 płytę rynku wypełnią różnorodne 
stoiska handlowe. Tego dnia nie może zabrak-
nąć wspólnie śpiewanych kolęd, zupy grzybo-
wej i Mikołaja z workiem pełnym prezentów  
oraz słodkości. Obok Pomnika Niepodległo-
ści tradycyjnie stanie żywa choinka, którą  

CZAS nA kIErMASZ ŚWIąTECZnY
Wkrótce Boże Narodzenie, zaś my powoli ulegamy świątecznej gorączce. W końcu to 
niezwykle radosny czas, dlatego cieszmy się i czerpmy z niego jak najwięcej.

w dniu kiermaszu będziemy wspólnie ubierać  
w świąteczne dekoracje.

Gorąco zapraszamy! 
Osoby/instytucje prowadzące działalność 

gospodarczą w branżach: rękodzieło artystycz-
ne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze  
i zabawki zainteresowane udziałem w kiermaszu 
prosimy o kontakt pod numerem 43 676-83-58.

MJ

Ważniejsze imprezy w grudniu
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Wystawa fotografii członków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Lotnictwa Ziemi Łaskiej 

grudzień Galeria pod Korabiem BP w Łasku, SMLZŁ 

2. Koncerty mikołajkowe  6 
godz. 17 i 19 

sala widowiskowa ŁDK 

3. Świąteczne stroiki z „serduchem” - 
warsztaty w ramach projektu 
„Zmaluj to! - cykl warsztatów dla 
dzieci i młodzieży”. Projekt 
dofinansowano w ramach 
Programu Mikrogranty „Łódzkie 
na plus” 2019 realizowanego 
przez Centrum OPUS, 
finansowanego ze środków 
samorządu województwa łódzkiego 
oraz Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020.  

7 
godz. 11-14 

 

Biblioteka Publiczna  
w Łasku  - filia dla 
dzieci 
 

Stowarzyszenie 
Plastyków Amatorów 
Ziemi Łaskiej 
 

4.  Kiermasz Świąteczny 8 
godz. 10-14 

plac 11 Listopada gmina Łask    

5. Festiwal Młodych Muzyków              
im. Miłosza Magina 

8 
godz. 16 

Galeria z Fortepianem ŁDK  

6. Yaga Kowalik - Koncert piosenki 
francuskiej 

11          
godz. 18 

Galeria z Fortepianem ŁDK 

7. Powitanie Nowego Roku 31.12.2019/ 
1.01.2020 

plac 11 Listopada   gmina Łask  

 

31 grudnia br. mija termin wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za IV kwartał 2019 r. Jednocześnie informu-
je się, że opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać na indywidualne 
rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi in-
formacjami. 

PrZYPOMInAMY

Otwarcia spotkania dokonała przewodni-
cząca związku Mirosława Klepczyńska, wita-
jąc serdecznie zaproszonych gości, prowadzą-
cych prelekcje z ZUS i Powiatowej Komendy 
Policji w Łasku, słuchaczy ŁUTW oraz oso-
by niezrzeszone w związku. Przewodnicząca 
przekazała wiele informacji dotyczących se-
niorów, a szczególnie ich nieocenionej wiedzy 
i doświadczenia życiowego przydatnego młod-
szym pokoleniom. 

ŚWIęTO SEnIOróW
Dzień Seniora  połączony z Dniem Osób Niepełnosprawnych z Pełnosprawnymi 
obchodzono  w Łaskim Domu Kultury z inicjatywy Zarządu Rejonowego. Była  
to okazja do integracji środowiska i spotkania z kulturą.    Wśród gości znaleźli się m.in.: 
przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego – Krzysztof Nowakowski, sekretarz gminy 
Łask – Beata  Mielczarek i dyrektor Łaskiego Domu Kultury – Adam Łoniewski.

Ile będą kosztować zabawy, np. w re-
mizach OSP? Zwykle cena będzie zależała  
od oferty gastronomicznej oraz dodatkowych 
atrakcji: od 250 do 400 zł od pary. W lokalach 
gastronomicznych, gdzie zaplanowano bogate 
menu i liczne atrakcje, ceny będą wyższe.

Choć już teraz pojawiają się informacje 
o organizowanych balach, zapewne większość 
mieszkańców regionu powita nowy rok we 
własnych domach przed telewizorami, z lamp-
ką szampana. 

(er)

Uczestnicy wysłuchali interesujących wy-
kładów przygotowanych przez ZUS – „Co se-
nior wiedzieć powinien” oraz Powiatową Ko-
mendę Policji w Łasku – „Bezpieczny Senior”.

A po wykładach były występy łaskich 
seniorów: Chóru „Echo Leśne” z Kolumny 
z programem muzycznym wraz z solistkami, 
Kabaretu „Rydz”, grupy tanecznej „AdRem” 
z ŁUTW , zespołu wokalnego „Canto Amici” 
z ŁUTW oraz młodziutkiej uzdolnionej Anieli 
Łoniewskiej.

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca związkuBALE ZA PASEM

Trenerzy Bogdan Lipowski i Krzysztof Filipo-
wicz podczas odbywającej się w Tomaszowie 
Mazowieckim gali, zorganizowanej z okazji 
90-lecia Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, 
uhonorowani zostali medalem 90-lecia PZPS. 
Wyróżnienie to przyznano im jako wyraz uzna-
nia i za zasługi dla rozwoju siatkówki w Pol-
sce. Aktu wręczenia medali dokonał prezes 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Ka-
sprzyk. Tak trzymać, panowie trenerzy!

uZnAnIE DLA 
TrEnEróW

101. rocznicę istnienia obchodzi w tym 
roku łaska mleczarnia. O bogatej historii 
tej firmy mówiono w ubiegłym roku. 
Dziś przypomnijmy jedynie, że zakład 
obejmuje zasięgiem działania ekologiczne 
tereny w dolinach rzek Grabi i Widawki. 
Od ponad dwudziestu lat obserwuje się 
tu koncentracje produkcji mleka, a także 
systematyczną modernizację zakładu. 
Efektem jest bogaty asortyment wyrobów 
mleczarskich, a wśród nich takie rarytasy 
jak sery dojrzewające czy smaczne 
twarogi.

Wyroby łaskiej mleczarni trafiają m.in.  
do sklepów stolicy i na Śląsk.

(p)

MLECZArnIA: 
OD 101 LAT

Czas biegnie jak szalony i mieszkańcy 
regionu myślą już o balach sylwestrowych 
i hucznym powitaniu nowego roku. Bale 
i zabawy sylwestrowe odbywać się będą 
nie tylko w lokalach gastronomicznych,  
ale i w remizach OSP oraz w naszych 
domach. Te ostatnie będą z pewnością 
najtańsze.
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ODnOWIOnO ŚWIETLICę W ZIELęCICACh
Zgodnie z zawartą umową  
w dniu 19 czerwca 2019 r. 
pomiędzy województwem 
łódzkim a gminą Łask na 
przekazanie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na 
realizację zadań własnych 
gminy w zakresie realizacji 
małych projektów lokalnych, 
zakończyły się prace związane  
z modernizacją budynku 
świetlicy wiejskiej w Zielęcicach.

W ramach przyznanej dotacji 
oraz ze środków budżetu gminy 
(w tym środków funduszu sołec-
kiego) wykonano nową elewację 
budynku wraz z orynnowaniem 
dachu, utwardzeniem terenu przed 
wejściem do budynku oraz opaskę 
wokół obiektu, wymieniono drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne, wykona-
no okładziny ścienne i podłogowe 
z płytek ceramicznych, odmalowa-
no pomieszczenia, wydzielono po-
mieszczenie łazienki oraz zamon-
towano zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości, wykonano instalację 
elektryczną, zakupiono nowe wypo-
sażanie (m.in. pojemniki na mydło 
w płynie, lustra łazienkowe, grzejni-
ki elektryczne, okap kuchenny, zle-
wozmywaki).

Wykonawcą prac była firma 
„STIVEX” Szczepan Wrzesiak 
z Zelowa. Należy jednak wspo-
mnieć, że w prace aktywnie włą-
czali się również mieszkańcy 
Zielęcic. Całość prac wyceniono  
łącznie na 69 302,43 zł, dotacja wy-
niosła 10 000 zł. Projekt był współ-
finansowany z budżetu samorządu 
województwa łódzkiego.

PK

W trakcie spotkań dzieci dowiedziały się o prawidłowym żywieniu, 
o naturalnych antybiotykach, o smakołykach, które – choć pyszne – to 
jednak szkodzą naszemu zdrowiu. Muchomorki, Biedronki i Wiewiórki 
wiedzą już, jak wygląda piramida prawidłowego żywienia. Wielką ra-
dość sprawiło dzieciom tworzenie własnego jadłospisu oraz stworzenie 
własnej książeczki z przepisami. To był zdrowy i wspaniały miesiąc. 

AS, AB

PIrAMIDA żYWnOŚCI
W październiku zwykle zaczynamy zastanawiać się nad zmianą 
ubrań na cieplejsze, myślimy również o zmianie diety na bardziej 
urozmaiconą, tak aby nie łapały nas przeziębienia. Dzieci 
z Publicznego Przedszkola nr 4 im. „Leśne Skrzaty”, realizując 
zadania wynikające z ogólnopolskiego projektu Sport i Zdrowie 
Leśnych Skrzatów, którego pomysłodawczyniami są nauczycielki 
ze wspomnianej placówki - Anna Bartos i Agnieszka Stankiewicz, 
uczestniczyły w cyklu spotkań z panią intendent przedszkola 
Jolantą Łakomą. 



 

Krystyna 
Bujnowska

PAMIĘCI  RODZINY  BUJNOWSKICH
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