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80-lecie urodzin
E. Iwanickiego



Późnym wieczorem na ulicy 9 Maja w Łasku 
policjanci zatrzymali do kontroli samochód 
osobowy. Ponieważ stróże prawa wyczuli alkohol, 
22-letni kierowca przyznał się do spożywania 
wysokoprocentowych napojów i zaproponował 
łapówkę. Do zaoferowanych 120 zł 28-letni pasażer 
pojazdu dołożył jeszcze banknot 100-złotowy. 
Policjanci poinformowali oficera dyżurnego KPP 
a zatrzymanym mężczyznom powiedzieli, co im 
grozi za korumpowanie stróżów prawa.

Wkrótce okazało się, że kierowca z powiatu 
sieradzkiego jest pod wpływem alkoholu (1,6 pro-
mila), podobnie zresztą jak jego kolega (ok. 1 pro-
mila). Gdy wytrzeźwieli, prokurator poinformował 
ich o tym, że będą odpowiadać przed sądem za ko-
rumpowanie stróżów prawa, a kierowca dodatko-
wo za jazdę pod wpływem alkoholu. Za korumpo-
wanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, 
zaś za jazdę na podwójnym gazie - do lat 2.<

(P)

Z udziałem wolontariuszy łaskich szkół tamtej-
szy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w ciągu kilku dni września przeprowa-
dził akcję pn. „Wyprawka dla żaka”. Jej celem 
było pozyskanie artykułów szkolnych i funduszy 
na przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzie-
ci z najbiedniejszych rodzin naszego rejonu.

Mieszkańcy Łasku okazali się życzliwi na po-
trzeby biednych dzieci, bowiem udało się pozyskać 
artykuły szkolne i środki na kwotę 2.350,04 zło-
tych.  

Oddział Rejonowy PCK przygotował 61 wy-
prawek szkolnych i 1 paczkę żywnościową, które 
trafiły do 7 szkół. 

Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje ludziom 
dobrej woli za wsparcie akcji.<

Nieudana 
korupcja

…i wychwytywać wszelkie niedociągnięcia, 
a nawet błędy, a potem je likwidować, niż 
ponosić konsekwencje braku praktycz-
nych umiejętności w sytuacji zagrożenia. 
Dlatego właśnie w Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Łasku zorganizowano  
powiatowe ćwiczenia sił i środków Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego oraz innych służb ratowniczych 
oraz współdziałających w zakresie ratow-
nictwa medycznego i działań chemiczno-
-ekologicznych. To ważny sprawdzian 
współdziałania wszystkich tych, od których 
zależy nasze bezpieczeństwo, a często i życie. 

Ćwiczenia rozpoczęły się posiedzeniem Po-
wiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
które odbyło się w sali konferencyjnej Komendy 
Powiatowej PSP. W trakcie spotkania omówiono 
zagrożenia związane z wykorzystywaniem amo-
niaku w procesie technologicznym mleczarni oraz 
przedstawiono założenia do ćwiczeń. Następ-
nie członkowie wspomnianego zespołu, w tym 
przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji, 

przemieścili się na teren OSM przy ul. Matejki 
16, gdzie obserwowali ćwiczenia, w których wzięło 
udział 20 zastępów, w tym z: Komendy Powiatowej 
PSP w Łasku i Ochotniczych Straży Pożarnych z  po-
wiatu łaskiego oraz Policja i Zespół Ratownictwa Me-
dycznego „Falck”.

 Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu go-
towości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP 
włączonych do KSRG i doskonalenia współdziałania 
pomiędzy służbami. Ćwiczenia obserwował zespół in-
spekcyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Ładzi, któ-
ry pozytywnie ocenił działania służb ratowniczych.<

Lepiej ćwiczyć…

Podczas XVI Przeglądu Form Scenicz-
nych Wojska Polskiego w Koszalinie teatr tańca 
z Klubu 32 BLT w Łasku zdobył wyróżnienie 
(II miejsce). Ta odnosząca sukcesy grupa jako 
jedyna reprezentowała Siły Powietrzne.<

L. Głogowski 

„Gothica” 
wyróżniona

Wyprawka 
dla żaka



Szkoły
są 
zadbane

Panu

RAFAŁOWI RACZYŃSKIEMU
Radnemu Rady Miejskiej w Łasku 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MATKI 
Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku 

oraz Burmistrz Łasku wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Łasku 

Ten tragiczny wypadek powinien być 
ostrzeżeniem dla wielu użytkowników dróg, 
którym brakuje wyobraźni i w konsekwencji 
doprowadzają do tragedii. Ta wydarzyła się 
w Kozubach Starych w gminie Sędziejowice, 
gdzie na nieoświetlonym odcinku drogi 26-let-
ni kierujący Mercedesem Sprinterem potrącił 

ŚmIerć na drodze w Kozubach

Spotkanie stało się okazją do złoże-
nia życzeń pedagogom-emerytom. Uczyni-
li to: łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, 
przewodniczący Zarządu Okręgowego ZNP 
w Łodzi Marek Ćwiek, burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek oraz starosta Cezary Ga-
bryjączyk i przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Banaszczyk. Burmistrz przy oka-
zji przypomniał korzenie ZNP wywodzące 
się bezpośrednio z XVIII-wiecznej Komi-
sji Edukacji Narodowej, będącej faktycznie 
pierwszym polskim ministerstwem oświaty. 
W mieście i gminie Łask, podobnie zresztą 

jak w powiecie, troska o placówki szkolne 
i przedszkola ma od lat charakter wyjątkowy. 
- Dbamy o oświatę jak nasi ojcowie - stwier-
dził burmistrz - dlatego w tym roku wygo-
spodarowaliśmy pieniądze na nagrody dla 
kilkudziesięciu nauczycieli. 

Albin Gajda, który zabrał głos w imieniu 
odznaczonych, stwierdził, że ZNP zawsze 
był wśród tych, którzy krzewili nowocze-
sność i postęp. - Jestem dumny z przynależ-
ności do Związku. Jednocześnie A. Gajda po-
dziękował gospodarzom miasta i powiatu za 
troskę o oświatę.

-  Jak powiat i miasto Łask jawią się dziś na 
oświatowej mapie województwa? - zapytali-
śmy przy okazji pobytu w grodzie nad Grabią 
łódzkiego kuratora oświaty Jana Kamińskiego.

-  Bardzo dobrze. Szkoły w mieście i powiecie 
są zadbane, coraz bardziej nowoczesne, co 
jest efektem dobrej współpracy z samorząda-
mi i autentycznej troski o te placówki. Patrząc 
na całe województwo, muszę stwierdzić, że 
nie widać tu tak drastycznych problemów jak 
w innych miejscowościach, związanych m.in. 
z likwidacją szkół i zwolnieniami nauczycieli. 
Jestem też zbudowany sukcesami nauczycieli 
i uczniów.

-  Jednak i tu nie udało się uniknąć likwidacji 
kilku szkół…

-  Na tle województwa skala tych zjawisk jest nie-
wielka.<

(P) 

Pamiętają 
o pedagogach

„Trudno uwierzyć, że minęło już 20 lat naszej przyjaźni” - tymi słowami rozpoczęła Krystyna 
Politańska swoje wystąpienie w Szkole im. Nicolasa Borna w Dannenbergu podczas uroczystości 
jubileuszowych, na którą przybyli wszyscy współorganizatorzy zarówno ze strony polskiej jak 
i niemieckiej. W tym czasie trwała 21 wymiana młodzieży, zorganizowana na mocy porozumienia 
podpisanego w czerwcu 1993 r. przez ówczesne władze miast: Andrzeja Owczarka i Ericha 
Krügera oraz dyrektor ZSO Krystynę Politańską i  Władysława Stawickiego. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz jedena-
sty byli gośćmi rodzin niemieckich i uczestniczyli w ich codziennym życiu, poznali okolice Dannen-
bergu oraz mieli możliwość zwiedzenia „miasta samochodów’ - Wolfsburga i stolicy Niemiec. 

Takie same marzenia i pasje…

49-letniego mieszkańca sędziejowickiej gmi-
ny. Pieszy szedł środkiem jezdni nie zważając 
na pojazdy. Kierowca z Wieluńskiego usiłował 
uniknąć wypadku i wjechał do rowu, odnosząc 
obrażenia. Jak wykazały badania, był trzeźwy. 
Policja wyjaśnia kulisy tego wypadku.<

(ER)
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Dzień Nauczyciela stał się okazją do uhonorowania także tych, którzy są już na emeryturach, 
ale wciąż czują się pedagogami. Z inicjatywy sekcji emerytów i rencistów ZNP takie spotkanie 
odbyło się niedawno w sali Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie kilku pedagogom wręczono odznaki 
50-lecia przynależności do ZNP: Stanisławie Gabryjączyk, Albinowi Gajdzie, Kazimierzowi 
Nowickiemu i Bogumile Krygier. Pożegnano również uroczyście tych, którzy w tym roku przeszli 
na emeryturę, m.in. Alicję Milcz, Włodzimierza Nowickiego, Jolantę Pisarek i Danutę Płóciennik.

Szef ZNP w woj. łódzkim M. Ćwiek wrę-
czył kuratorowi - pierwszemu nauczycielowi 
naszego regionu J. Kamińskiemu symboliczny 
kaganek oświaty, jednocześnie złożył najlepsze 
życzenia wszystkim pedagogom.

W bardzo udanej części artystycznej po raz 
kolejny w naszym mieście wystąpili artyści Te-
atru Wielkiego w Łodzi Małgorzata Kulińska 
(sopran) i Krzysztof Marciniak (tenor), którym 
udało się wciągnąć do zbiorowego śpiewania 
wszystkich uczestników spotkania, a do tańca - 
nawet samego kuratora i starostę.<

(P)



W ostatnich dniach tyle się działo, że nie mogę wszystkiego 
szczegółowo skomentować. Zatem odnotowuję tylko sprawy 
najważniejsze, inne muszą poczekać.

JESZCZE O KOLUMNIE

Na sesji w dniu 18 września br. Rada Miej-
ska w Łasku na mój wniosek wyraziła zgodę 
na wstrzymanie na okres 6 miesięcy procedu-
ry sprzedaży nieruchomości zabudowanej na 
której znajduje się budynek służący niegdyś 
jako przedszkole. Czas ten pozwoli stowarzy-
szeniom działającym w Kolumnie oraz Radzie 
Dzielnicy Kolumna na zapoznanie się ze sta-
nem obiektu, zakresem koniecznych remontów 
a także możliwościami pozyskania pieniędzy 
zewnętrznych na remont budynku i jego zago-
spodarowanie. Ponadto w związku z postulo-
waną zmianą Statutu Dzielnicy wzmacniającą 
rolę Rady Dzielnicy, stowarzyszenia zapropo-
nowały podczas spotkania w dniu 30 sierpnia 
br. przedstawienie własnego projektu zmian. 
Na projekt zmian oczekujemy.

WAżNE UROCZYSTOśCI

11 października świętowaliśmy w Bibliote-
ce Publicznej, pod patronatem burmistrza Ła-
sku, 80. rocznicę urodzin znanego pisarza Eu-
geniusza Iwanickiego, związanego od dzieciń-
stwa z Łaskiem. Pisarz wiele swoich publikacji 
poświęcił naszemu miastu. Mnie było bardzo 
miło kiedy Jubilat dziękując za zorganizowanie 
uroczystości powiedział, że jest on mi szcze-
gólnie wdzięczny za Pomnik Niepodległości, 
bo trzeba być wizjonerem aby tak ciekawy 
obiekt wybudować. Broniłem się, że to zasługa 
autorów projektu i komisji konkursowej.

Następnego dnia świętowaliśmy jubile-
usz 95-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Łasku. To nie tylko piękna i podnio-
sła uroczystość, ale uroczystość wzruszająca, 
bowiem ukazano pracę kilku pokoleń mlecza-
rzy na rzecz i rolnictwa i konsumpcji. Należą 

się wyrazy uznania i szacunku kierownictwu 
i załodze nie tylko za cieszące się ogromnym 
uznaniem konsumentów produkty, ale przede 
wszystkim za utrzymanie firmy, bowiem, jak 
usłyszeliśmy, ponad 70 % spółdzielni mleczar-
skich w Polsce nie przetrzymało czasu zmian 
ustrojowych i kryzysu w mleczarstwie.

Kolejnego dnia (niedziela) w Łaskim Sank-
tuarium Maryjnym modliło się około 2 tys. 
pielgrzymów z Archidiecezji Łódzkiej. Nie 
tylko wypełniona wiernymi była kolegiata, ale 
jak relacjonują uczestnicy uroczystości - na ze-
wnątrz przestrzeń pomiędzy drzwiami i głów-
nymi schodami także pełna była pielgrzymów. 
Dzięki Panu Bogu dopisała pogoda. I rzecz 
znamienna. Kiedy wkroczyło Bractwo Kurko-
we, pewna pani szepcze: „O, bractwo kurkowe 
pewno z Krakowa”. Jakież było jej zdumienie 
kiedy poinformowałem ją, że to nasi bracia. 

PIERWSZY KANDYDAT(KA)

PSL ujawnił swojego kandydata w przyszło-
rocznych wyborach na burmistrza Łasku. W in-
ternecie masa komentarzy. Dziękuję wszystkim 
którzy stanęli w mojej obronie, którzy w sposób 
rzetelny i rzeczowy pokazali wykonywane przy 
przeważającym udziale pieniędzy unijnych waż-
ne i potrzebne inwestycje. Dziękuję „Piotrowi” 
i przede wszystkim „Lucksmowi”, który zaape-
lował: „Chciałbym Panie burmistrzu, aby podał 
Pan w złotówkach kwotę kasy z UE, jaką pozy-
skał Pan na inwestycje w Naszym Mieście i Gmi-
nie ...” i tu następuje wyliczanka, której ja bym 
lepiej nie przedstawił, przy wysypisku z komen-
tarzem: „w spadku po poprzednikach.”. Spełnię 
Pana (zakładam po nicku) oczekiwanie w naj-
bliższych numerach „Panoramy”. Dziś podam 
tylko najdroższe zadanie, tj. 28.700 m kanaliza-
cji sanitarnej. Koszt budowy - 19.918.560, 74 zł, 

dofinansowanie unijne - 14.207.403,75 zł. Pro-
szę wziąć pod uwagę także kilka milionów po-
zyskanych z „Kapitału Ludzkiego”, przeznaczo-
nych na dodatkowe zajęcia w naszych szkołach. 
(tzw. projekty miękkie). Zapewniam jednak, że 
Pana nadzieja, iż „Może wtedy ten jad w stosun-
ku do Pana będzie mniej kąśliwy” nie spełni się, 
bo niektórym nie chodzi o prawdę. Przeciwnie, 
on wzrośnie. Przecież każda partia wystawia-
jąc kandydata na burmistrza oczekuje jego wy-
granej. Jeżeli kandydat nie ma rzeczywistych 
sukcesów to trzeba silnego kontrkandydata de-
zawuować tym więcej im większa jest różnica 
w osiągnięciach, aby szanse wyboru przynaj-
mniej wyrównać. Proszę zobaczyć, co się działo 
w sprawie pożaru. Jest kilku stale „bohatersko”, 
anonimowo atakujących. To sami internauci po-
kazali, jakie możliwości kontroli firm w zakre-
sie ochrony środowiska ma burmistrz. To że fir-
ma powstała znacznie wcześniej niż Szkudlarek 
został burmistrzem - to bez znaczenia, on winien 
że firma powstała. A rynek? Żądano jego remon-
tu nie wierząc, że pozyskamy tak duże dofinan-
sowanie. Gdy wytężona praca dała efekty - dla 
niektórych tragedia. Wszystko nie tak. Jakież 
było zdziwienie, gdy tylu łaskowian ubolewało 
w internecie, że nie mogli obejrzeć próby tech-
nicznej fontanny kolorowo podświetlanej. Jeżeli 
pogoda pozwoli, zapraszam wszystkich zainte-
resowanych do obejrzenia rynku w pełnej kra-
sie w dniu 9 listopada po godz. 16, kiedy bę-
dziemy świętować Dzień Niepodległości oraz 
zostanie oficjalnie oddany po remoncie Plac 11 
Listopada. Jedyna okazja w tym roku. 

Panowie „Piotr”, „Lucksm” i inni, jeste-
ście uczciwymi ludźmi, a to zwłaszcza dziś 
szczególnie należy cenić. Dziękuję.<

14 października 2013
Gabriel Szkudlarek

Na „Przylesiu” trwa budowa blo-
ku mieszkalnego przeznaczonego dla lu-
dzi w wojskowych mundurach. Zamieszka 
w nim ponad 20 rodzin. To kolejny nowy 
blok mieszkalny w Łasku, wzniesiony po 
kilkuletnim zastoju budowlanym. Niedawno 
na tymże osiedlu zasiedlono wielorodzinny 
dom należący do Łaskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.<

(PE)

Kolejny bloK 
na „PrzyleSiu”



Plac 11 listopada 
zrewitalizowany

Zakończono już roboty budowlane na Placu 11 Listopada w Łasku. Termin umowny mija 30 listopada, 
ale aura sprzyjała, prace wykonywano sprawnie i dzięki temu święto Niepodległości w bieżącym roku 
będziemy obchodzić zgodnie z tradycją na tym samym rynku, ale nie na takim samym. 

Przypomnijmy sobie kilka faktów. 11 Li-
stopada 2009 r. został odsłonięty nowy pomnik 
poświęcony walczącym o wolność ojczyzny, 
projektu łódzkiego rzeźbiarza Zbigniewa Dud-
ka. Wiosną 2010 r. burmistrz Łasku ogłosił 
konkurs dla studentów architektury Politech-
niki Łódzkiej na koncepcję nowego zagospo-
darowania Placu 11 listopada. Celem było 
nowoczesne urządzenie przestrzeni publicz-
nej z wyeksponowaniem pomnika. I miejsce 
zajęła praca Karoliny Owczarek i Alicji Olej-
niczak. W 2011 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim w Łodzi ogłoszono konkurs, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, na re-
witalizację obszarów miejskich i gmina Łask 
złożyła wniosek, do którego załączono projekt 
techniczny wykonany przez Pracownię Projek-
tową ToGa z Łodzi na podstawie ww. koncep-
cji. Doceniono nasz pomysł i projekt otrzymał 
dofinansowanie ze środków unijnych do wy-
sokości 85% kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji. W dniu 28.10.2011 r. burmistrz Łasku 
podpisał umowę z marszałkiem województwa 
łódzkiego. Po rozstrzygnięciu przetargu w try-
bie ustawy Prawo zamówień publicznych, zo-
stał wyłoniony wykonawca (spośród 13 ofert) 
i w dniu 23.05.2012. z firmą Musing spółka 
z o.o. ze Szczecina, burmistrz Łasku podpi-
sał umowę na wykonanie robót budowlanych. 

Trudno było wykonywać prace, gdyż miesz-
kańcy oczekiwali utrzymania nie tylko ruchu 
pieszego, ale także kołowego na terenie ryn-
ku, który był przecież czynnym placem budo-
wy. Odpowiedzialność za wszystko, co działo 
się na tym terenie, ponosił kierownik budowy. 
Pracownicy firmy Musing często wskazywali 
nam na tę uciążliwość. Dla nich to duże ob-
ciążenie i wielka odpowiedzialność, np. za sa-
mochód pozostawiony na parkingu, czyli, na 
placu budowy. Nadmieniali jednocześnie, że 
z miejsc postojowych codziennie przez wiele 
godzin korzystali właściciele lub pracownicy 
sklepów i brakowało miejsc dla klientów. No 
cóż, z punktu widzenia marketingu działalno-
ści gospodarczej, przed sklepem nie powinno 
być ani jednego samochodu właściciela sklepu. 
Te miejsca powinny czekać i zachęcać kupują-
cych. Jak będzie teraz - czas pokaże. 

Nieoczekiwanymi zdarzeniami było dwu-
krotne znalezienie niewybuchów z II wojny 
światowej. Zatrzymano roboty, przyjechali sa-
perzy i wszystko dobrze się skończyło. 

Budowa przez kilka miesięcy przebiegała 
zgodnie z harmonogramem. Kłopoty zaczęły 
się nieoczekiwanie podczas projektowanego 
gazociągu. To jeden z łaskich przedsiębiorców 
podsunął pomysł, aby namówić gazownię do 
budowy gazociągu wokół placu, co przynaj-

mniej częściowo wyeliminuje smog powsta-
jący w tym miejscu zimową porą. Korzystając 
z faktu, że projekt nasz przewidywał przebudo-
wę chodników, teoretycznie można było zapla-
nować budowę gazociągu, gdy będzie zdjęta 
kostka z nawierzchni. Rozwiązanie wydawało 
się proste. Gazownia wydała warunki technicz-
ne przyłączenia sieci w rynku do istniejącego 
gazociągu w ul. Konopnickiej. Niestety w pas 
drogowy drogi powiatowej (taką kategorię ma 
ul. Konopnickiej) nie wpuścił inwestora kie-
rownik Powiatowego Zarządu Dróg wydając 
negatywną decyzję. Konieczność przeprojek-
towania sieci spowodowała spowolnienie prac 
na kilka tygodni. Udało się, zmieniono doku-
mentację techniczną (połączenie z istniejącym 
gazociągiem na Pl. Dąbrowskiego). Szkoda 
tylko, że tym samym zamknięto możliwość 
dalszej rozbudowy gazociągu w ul. Żerom-
skiego. Cóż, nigdy nie osiąga się wszystkiego. 

Tym razem efekt inwestycyjny jest i tak 
znakomity. Nowa infrastruktura podziemna 
składająca się z  wodociągu w pierzei wschod-
niej, nowej kanalizacji sanitarnej po stronie 
wschodniej i północnej, kanalizacji deszczo-
wej wokół całego placu; nowoczesne oświe-
tlenie uliczne, nawierzchnia z granitu i bazal-
tu ozdobiona ledowymi światłami i tryskają-
cą pierwszą od wielu lat w Łasku fontanną. 
Wymiana roślinności. To wszystko dało efekt 
nowoczesnej i niepowtarzalnej aranżacji prze-
strzeni publicznej. Centrum starej części Łasku 
otrzymało drugą szansę i tylko od właścicieli 
otaczających rynek nieruchomości zależy, czy 
ten potencjał będzie wykorzystany.<

Janina Kosman
zastępca burmistrzaOstatnie prace przy układaniu asfaltu na zrewitalizowanym rynku



Do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskiej 
w Łasku dotarła pierwsza archidiecezjalna 
pielgrzymka Grup Żywego Różańca Archidie-
cezji Łódzkiej. - Poprzez pielgrzymkę ducho-
wo przygotowujemy się do jubileuszu 500-le-
cia przywiezienia cudownego obrazu Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus przez prymasa 
Jana Łaskiego z Watykanu do Łasku - wyja-
śnia ks. Gabriel Kołodziej, wikariusz z sanktu-
arium. 

O zorganizowaniu pielgrzymki grup różań-
cowych zdecydował abp Marek Jędraszewski. 
Będzie ona odbywała się odtąd co roku w dru-
gą niedzielę października. W tym roku dzięko-
waliśmy też Bogu za zbliżającą się kanonizację 

 ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ ŁASKIEJ
Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczył pierwszej diecezjalnej pielgrzymce Grup żywego Różańca do Łasku. 
- Dzieje świata są areną zmagania sił ciemności i łaski Chrystusa - przypominał. W trakcie liturgii abp Marek Jędraszewski odczytał 
akt zawierzenia spraw Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Jana Pawła II. Jak oceniono, łaską świątynię 
odwiedziło około 2,5 tysiąca pielgrzymów.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.45 
powitaniem pielgrzymów. Siostry loretanki za-
prezentowały swoją działalność i wydawany 
przez siebie miesięcznik „Różaniec”. Następ-
nie ksiądz Tomasz Szczypa poprowadził na-
bożeństwo różańcowe w kaplicy Matki Bożej 
Łaskiej.

Koncelebrowanej mszy świętej prze-
wodniczył metropolita częstochowski ar-
cybiskup Wacław Depo. Punktem wyjścia 
do homilii była znana z Ewangelii wg św. 
Łukasza historia uzdrowienia dziesięciu trę-
dowatych. 

Przesłaniem naszej dzisiejszej pielgrzymki 
jest przypomnienie, że dzieje świata są areną 
zmagania sił ciemności i łaski Chrystusa. Front 
tej walki przebiega przez serce i sumienie każ-
dego człowieka. (...) Zło nie jest ludzką ko-
niecznością. Człowiek pozostaje wolny, a jego 
wybory mają dalekosiężne konsekwencje. Bu-
dujemy świat z Bogiem albo poza Bogiem” - 
akcentował metropolita częstochowski.

Podczas mszy metropolita łódzki arcybi-
skup Marek Jędraszewski odczytał akt zawie-
rzenia spraw Kościoła i świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Na zakończenie pielgrzymki od-
był się koncert zespołu Siewcy Lednicy.<

(GK)

Niebawem będziemy wykonywać mnóstwo 
prac przy pielęgnacji róż, aby w następnym se-
zonie królowa kwiatów zechciała przynieść nam 
sporo przyjemności, zarówno swoim wyglądem 
jak i zapachem. Czeka nas jesienne nawożenie, 
okrywanie na zimę, no i oczywiście sadzenie 
nowych krzewów, może także poszukiwanie no-
wych odmian. Warto odwiedzić naszych szkółka-
rzy, którzy chociaż jesienią są mocno zapracowa-
ni, gdyż jest to pora przygotowywania krzewów 
do sprzedaży, to chętnie służą radą, pomocą i po-
każą nowe odmiany róż. Tegoroczne plantacje 
prezentowały się całkiem nieźle, chociaż nie zre-
kompensowały one strat, jakie ponieśli nasi plan-

Piękno różanych rabat

tatorzy 2 lata temu. Niemniej jednak jest w czym 
wybierać. Pamiętamy nasze zauroczenie wysta-
wą kwiatów podczas I Festiwalu Róż w Łasku, 
a teraz możemy zakupić upatrzony wówczas 
krzak róży i tym samym powiększyć lub stwo-
rzyć nową różaną rabatę. 

Wiele popularnych wydawnictw podaje przy-
kłady aranżacji rabat z wykorzystaniem róż i to 
wszelakich gatunków. Od róż parkowych przez 
pnące, okrywowe, rabatowe, wielkokwiatowe, 
a także dzikie. Pięknie się prezentują różane krze-
wy w kompozycjach z trawami, roślinami jedno-
rocznymi i bylinami. W zależności od koloru róży, 
proponuje się posadzić w jej otoczeniu niebieską 
ostróżkę, dzwonki, czarnuszkę damasceńską, czer-
woną lobelią lśniącą, fioletowe przymiotno, szał-
wię omszoną, żółty krwawnik wiązówkowaty, 
różową firletkę kwiecistą, biały floks wiechowaty 
i wiele innych roślin podkreślających piękno kró-
lowej kwiatów. Możemy tu z pewnością liczyć na 
własną wyobraźnię i poczucie estetyki. 

Klasyczne różanki są otoczone niskim żywo-
płotem z bukszpanu, co nie oznacza, że tak muszą 
wyglądać nasze różane rabaty. Te klasyczne mo-
żemy zobaczyć w ogrodzie botanicznym, a u sie-
bie w mniejszym lub większym ogródku uwalnia-
my naszą fantazję. Najważniejsze, abyśmy posa-
dzili i pielęgnowali te piękne rośliny, a w czerwcu 
2014 r. zgłosili nasz ogród z różami do konkursu 
ogłoszonego przez burmistrza Łasku (tekst na 
stronie www.lask.pl i www.festiwalroz.lask.pl). 
Konkurs jest zapowiedzią II Festiwalu Róż, który 
odbędzie się w pierwszy weekend lipca 2014 r. 

i podczas którego ogłoszone zostaną wyniki ry-
walizacji posiadaczy ogrodów. Jest o co powal-
czyć, gdyż każda nagroda to pobyt dla dwóch 
osób w Columna Medica. I nagroda to 2 noclegi, 
3 dni zabiegowe z pełnym wyżywieniem (basen 
z hydromasażem, siłownia, jacuzzi, solarium, 
prysznic wrażeń, opalizujące solarium), II nagro-
da to 1-dniowy pobyt z wykorzystaniem siłowni 
i strefy Medical Welness (1 posiłek), III nagroda 
to również Day SPA wraz z konsultacją kosme-
tyczną. Pobyt w pięknym, nowoczesnym obiek-
cie, położonym w sosnowym lesie w Kolumnie 
to z pewnością słuszna nagroda za trud ozdobie-
nia swego otoczenia różami. Celem konkursu 
jest popularyzacja uprawy róż, aby nasza gmina 
była rozpoznawalna poprzez róże, ich plantacje 
i obecność w przydomowych ogrodach. 

Również przestrzeń publiczna będzie sukce-
sywnie wypełniana różami. Obecnie przygoto-
wujemy kolejną, już 3 różankę przy ul. Naruto-
wicza. Cieszy fakt, że inni biorą z nas przykład. 
Przedstawiciele jednego ze Stowarzyszeń w Ko-
lumnie są inicjatorami stworzenia rabaty różanej 
na Placu Szarych Szeregów. Może z czasem róża 
będzie produktem lokalnym naszej gminy.<

Janina Kosman
zastępca burmistrza Łasku 

Mimo że w tym roku róże mają już za sobą okres najpiękniejszego kwitnienia, to 
słoneczna pogoda powoduje, że nadal na różanych rabatach cieszą nasze oczy piękne 
kwiaty. Oczywiście kwiaty tylko tych krzewów, które powtarzają kwitnienie. 



Na spłatę szpitalnego długu

19 milionów złoTYCH 
dla PowIatu łaskIEgo

- Powiat łaski otrzyma 18 940 528 złotych pożyczki z budżetu państwa na restrukturyzację długu szpitala - poinformował na XXXV 
sesji Rady Powiatu Łaskiego starosta łaski Cezary Gabryjączyk.

W trakcie sesji Rady Powiatu Łaskiego starosta odczytał pismo od pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka, w któ-
rym minister poinformował o pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez 
powiat łaski oraz udzielaniu pożyczki.

Teraz władze powiatu skupią się na przekształceniu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę i przejęciu długu na nim 
ciążącego. Dopiero po zakończeniu tego procesu możliwe będzie uzgod-
nienie warunków umowy i jej ostateczne podpisanie.

- Faktem stało się to, co jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób podda-
wało pod wątpliwość. Teraz przyjdzie czas na ostateczne przejęcie długu, 
dlatego sesji nadzwyczajnej spodziewać się możemy w każdej chwili - tłu-
maczy starosta łaski.

Pożyczka z Ministerstwa Finansów rozłożona zostanie na 15 lat, przy opro-
centowaniu 3 procent w skali roku. Biorąc pod uwagę ostatnie rankingi ukazują-
ce bardzo dobrą kondycję finansową powiatu łaskiego, pozwoli to na bezpieczne 
i systematyczne spłacanie długu generowanego latami przez SP ZOZ w Łasku.

Kolejnym krokiem procesu restrukturyzacyjnego są negocjacje z firmą 
MW Trade SA, która w 2012 roku przejęła 7 milionów złotych zobowią-
zań SP ZOZ w Łasku. Powiat spłaci część wierzytelności wymagalnych, 
a pozostałe kwoty podlegać będą negocjacjom mającym na celu zmniej-
szenie oprocentowania. 

Więcej informacji na ten temat - po sesji nadzwyczajnej i podpisaniu 
umowy z Ministerstwem Finansów.<

Dariusz Cieślak

Na zaproszenie starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka i starosty beł-
chatowskiego Szczepana Chrzęsta w dniu 26-27 września odbyło się 
w Łasku posiedzenie Rady Krajowej Zarządców Dróg Powiatowych 
połączone z Konwentem Województwa Łódzkiego Dyrektorów ZDP. 

W spotkaniu wzięli również udział goście: Beata Leszczyńska - z-ca 
dyr. Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej oraz Marek Mazur - przewodniczący Sej-
miku Województwa Łódzkiego. Zebrani wysłuchali między innymi wy-
stąpienia przewodniczącego Rady Krajowej Adama Czerwińskiego oraz 
zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez naczelnika Wydziału 
Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego Konrada Stajudy i na-
czelnika Wydziału Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Pawła 
Oniska o kontrolach drogowych i kontroli elektronicznej. 

W dyskusji wymieniono się doświadczeniami w zarządzaniu dro-
gami powiatowymi oraz możliwościami finansowania zadań drogo-
wych. Rada Krajowa przyjęła ofertę wspólnego zorganizowania przez 
powiaty bełchatowski i łaski jubileuszowego piętnastego Krajowego 
Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który odbędzie się w czerw-
cu 2014 roku na terenie powiatu bełchatowskiego. Po zakończeniu ob-
rad uczestnicy odbyli wycieczkę na lotnisko do 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku.<

Krzysztof Mikołajczyk

Zapraszamy do zapoznania się z planami inwestycyjnymi na 
drogach w powiecie łaskim. 

W związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych Rada Po-
wiatu Łaskiego na sesji w dniu 30 września 2013 r., zdecydowała o wy-
konaniu następujących inwestycji:
● remont drogi powiatowej Wronowice - Kolumna
● remont chodnika przy ul. Wileńskiej w Kolumnie
● remont drogi powiatowej Lichawa-Przyrownica-Kwiatkowice.

Wszystkie wymienione inwestycje zostaną zrealizowane jeszcze 
w bieżącym roku - zapewnia starosta łaski Cezary Gabryjączyk.

W trakcie realizacji jest inwestycja dotycząca przebudowy drogi po-
wiatowej Borszewice-Bałucz-Anielin, a jeszcze w tym roku planowane jest 
rozpoczęcie pierwszego etapu przebudowy drogi Sędziejowice-Buczek, na  

Kumulacja inwestycji drogowych
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 483 do obiektu mostowego na ul. Zielonej 
w Buczku (200 tysięcy złotych dotacji na ten cel przekazała gmina Buczek). 

W ostatnim czasie uzgodniono również zasady wzajemnej pomo-
cy finansowej z gminą Łask. Zgodnie z ustaleniami, zaakceptowanymi 
przez obie strony:
●  gmina Łask przekaże 705 tysięcy złotych dla powiatu łaskiego na  

dalszą część ulicy Batorego
●  powiat łaski przeznaczy 304 tysiące złotych na pomoc w remoncie  

drogi w miejscowości Orchów.
Warto nadmienić również, że w październiku br. powiat łaski wspól-

nie z gminą Widawa będzie kontynuował budowę chodnika w miejsco-
wości Kolonia Zawady.<

Dariusz Cieślak

Rada Krajowa
Zarządców Dróg w Łasku 



Ćwiczenie powiatowe w OSM
26 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z ćwiczeniem pod nazwą „Ćwiczenie powiatowe OSM Łask”.

Tematyka posiedzenia PZZK związana 
była ze zbliżającym się okresem jesienno-
-zimowym i możliwością wystąpienia zagro-
żeń charakterystycznych dla tego sezonu, tj. 
występowania intensywnych opadów śnie-

gu i utrzymywania się niskich temperatur. 
Zwrócono uwagę na monitorowanie warun-
ków życia osób objętych pomocą społeczną, 
egzekwowanie w stosunku do administrato-
rów obiektów obowiązku odśnieżania chod-

ników i usuwania śniegu z dachów oraz za-
pewnienia właściwego funkcjonowania pla-
cówek oświatowych w trudnych warunkach 
zimowych. 

Obradom przewodniczył wicestarosta 
łaski Wojciech Sikora, który postawił za-
dania w tym zakresie służbom, inspekcjom 
i strażom. W czasie prezentacji założeń do 
ćwiczenia omówiono zagrożenia związane 
z wykorzystywaniem amoniaku w proce-
sie technologicznym w OSM Łask. Następ-
nie na terenie OSM odbyły się praktyczne 
ćwiczenia służb ratowniczych. W ćwicze-
niu brały udział siły i środki z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku, Jednostki OSP z Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
powiatu oraz Zespół Ratownictwa Medycz-
nego „FALCK”. Ćwiczenie zabezpieczali 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Łasku.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założo-
nym scenariuszem i wykazały bardzo dobre 
przygotowanie wszystkich służb do prowa-
dzenia działań ratowniczych.<

Henryk Szlawski

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  
Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 7 d, 20 ust. 1, art. 24 a ustawy z 17 maja  
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późniejszymi 
zmianami) oraz § 56 pkt 2 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia  
29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 454)

Starosta Powiatu Łaskiego
zawiadamia, że w dniach 4 - 25 listopada 2013 r. w godzinach 9.00 - 14.00 w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Łasku przy ul. Narutowicza 17, w Wydziale Geodezji i Kartografii, zostaną wyłożone projekty ope-
ratów opisowo - kartograficznych dla obrębów Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Wola Bałucka, 
Wola Stryjewska, gmina Łask.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego obejmuje:
1. Rejestr ewidencji gruntów
1. Rejestr budynków i lokali
2. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz 
zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów 
i budynków oraz zgłoszone do nich zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokołu.

Po okresie wyłożenia projekt operatu opisowo kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów 
i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Każdy, 
czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewódz-
twa łódzkiego informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

Uwagi: Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do 
nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL, NIP i REGON.

POUCZENIE: Nie stawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody 
do kontynuowania postępowania w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków (zgodnie 
z art. 24 a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Starosta Łaski

Z rąk starosty łaskiego Cezarego Gabry-
jączyka oraz wicestarosty Wojciecha Sikory 
nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe listy 
gratulacyjne otrzymali: Alan Piechola z Prusz-
kowa (2. miejsce) oraz Adrianna Dąbrowa 
z Łasku (3. miejsce).

- Zainteresowanie młodych ludzi, pokaz 
kreatywności oraz ogromne zaangażowanie 
w głosowanie internetowe, tylko utwierdzają 
nas w przekonaniu, że warto organizować tego 
typu inicjatywy - podsumował starosta łaski.

Niestety, ze względów zdrowotnych, w ofi-
cjalnym wręczeniu nagród nie mogła wziąć 
udziału autorka zwycięskiej fotografii - Emilia 
Stawińska. Nagroda została odebrana w póź-
niejszym terminie.<

Dariusz Cieślak

wręczEnIE 
nagród 
za „Pocztówkę”

zawIadoMIEnIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

W Starostwie Powiatowym w Łasku  
odbyło się wręczenie nagród dla  
laureatów konkursu „Powiatowa 
pocztówka z wakacji”. 



Na początek wójt gminy Bronisław 
Węglewski zwrócił się do tych, którzy na 
co dzień będą korzystać z tego obiektu, 
to znaczy przedszkolaków i uczniów, ży-
cząc, by pobyt w tym pięknym przedszko-
lu i szkole przynosił im radość, a także by 
realizowali tu swoje marzenia i ambicje, 
a warunki, które zostały stworzone, by 
przełożyły się na lepsze efekty w nauce. 

Serdecznie powitał tych, którzy na 
co dzień tworzą dobre, służące oświacie 
prawo i wspierają rozwój infrastruktury 
oświatowej: senatora Andrzeja Owczar-
ka, posła Cezarego Olejniczaka, a także 
wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską, 
Marszałka województwa łódzkiego Witoda 
Stępnia reprezentował Marcin Młynarczyk, 
przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego - Marek Mazur, członka Za-
rządu Województwa Łódzkiego Marcina 
Bugajskiego, wicekuratora Łódzkiego Ku-
ratorium Oświaty Konrada Czyżyńskiego. 
Ponadto serdecznie powitani zostali: pre-
zes KRUS w woj. łódzkim i radna Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego Elżbieta Na-
wrocka, zastępca prezesa Zarządu WFO-
ŚiGW w Łodzi Zbigniew Stasiak, dyrektor 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Dominik Patora, wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego Jan Wroński wraz 
z powiatowym inspektorem Łucją Żuraw-
ską, zastępca wojewódzkiego komendanta 
policji Renata Kasprzyk-Papierniak, wice-
starosta powiatu łaskiego Wojciech Siko-

Otwarcie nowego kompleksu 
szkolno-przedszkolnego w Buczku
Kilkaset osób zgromadziła uroczystość oddania do użytku nowego obiektu szkolno-przedszkolnego 
w Buczku w dniu 21 października br. 

ra wraz z przewodniczącym Rady Powia-
tu Łaskiego Andrzejem Banaszczykiem, 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, wójt 
gminy Wodzierady Bożena Płonek, wójt 
gminy Widawa Jerzy Woźniak, powiato-
wy komendant policji Bartosz Głowacki, 

powiatowy komendant PSP Piotr Rudecki, 
szef sztabu 32 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Łasku ppłk Piotr Wojtczyk, wicepre-
zes ŁSZS Marian Przybylski, prezes LGD 
„Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, radni, 
sołtysi i druhowie OSP gminy Buczek. 

Zaproszeni goście dokonali uroczyste-
go przecięcia wstęgi, a proboszcz parfii św. 
Jana Chrzciciela w Buczku ksiądz kanonik 
Zbigniew Kaczmarkiewicz poświęcił kom-
pleks szkolno-przedszkolny.

Po symbolicznym wręczeniu przez 
wójta Bronisława Weglewskiego kluczy 
nowym administratorom obiektu, tj. dyrek-
torowi ZSPiGP w Buczku Renacie Nowic-
kiej i dyrektorowi Gminnego Przedszkola 
Monice Kochanek uczestnicy uroczystości 
zwiedzili kompleks szkolno - przedszkol-
ny.

W związku z zakończeniem budo-
wy kompleksu oświatowego wójt Bro-
nisław Węglewski podziękował osobom 
szczególnie zaangażowanym w pomoc, 
nie tylko w zakresie inwestycji oświato-
wych, ale także wielu innych, które bez 
pomocy instytucji wojewódzkich takich 
jak Urząd Marszałkowski, Urząd Woje-
wódzki, czy też WFOŚiGW nie mogłyby 
być wykonane. Wójt podziękował przed-
stawicielom instytucji, wręczając sta-
tuetki wojewodzie łódzkiemu Jolancie 
Chełmińskiej, marszałkowi województwa 



PRAWIE MILION NA PROMOCJĘ BUCZKOWSKIEJ TRUSKAWKI
W dniu 2 października 2013 roku wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski 

wraz ze skarbnikiem gminy Grażyną Jędryka podpisali umowę na dofinansowa-
nie projektu pn.: 
„BUCZKOWSKA TRUSKAWKA - MARKĄ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 
996.800,00 zł. 

Warto zaznaczyć, że Buczek jako jedyna gmina wiejska w wo-
jewództwie łódzkim otrzymała dofinansowanie na promocję marki.  
Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na organizację święta truskawki jak również na działania związane z promocją 
tego owocu, jak i gminy Buczek.<

D.K.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Witoldowi Stępniowi, przewodniczącemu 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Marko-
wi Mazurowi, członkowi Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego Marcinowi Bugajskie-
mu, dyrektorowi Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkow-
skim Dominikowi Patorze i dyrektorowi 
Departamentu Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Marii Kaczorowskiej, za-
stępcy prezesa Zarządu WFOŚiGW w Ło-
dzi Zbigniewowi Stasiakowi.

W dowód wdzięczności za pomysł wy-
budowania placówki, osobiste zaangażowa-
nie podczas realizacji inwestycji, a także 
pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu progra-
mu mającego na celu sfinansowanie funk-
cjonowania placówki dyrektorzy szkoły 
Renata Nowicka i przedszkola Monika Ko-
chanek wręczyły wójtowi Bronisławowi 
Węglewskiemu w imieniu swoim, rodziców 
i dzieci, kosz pięknych, żywych kwiatów. 

Uroczystość była też okazją do podzię-
kowania wójtowi za bardzo dobrą, owocną 
współpracę z Wojewódzkim Łódzkim SZS. 
Z okazji 60-lecia Związku decyzją zarządu 
wiceprezes Łódzkiego SZS Marian Przy-
bylski wręczył wójtowi B. Węglewskie-
mu okolicznościowy medal za współpracę 
i społeczne zaangażowanie w organizację 
zawodów i imprez sportowych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej (gmina Buczek była 
organizatorem w ostatnich latach woje-
wódzkich finałów Ligi Orlikowej w piłce 
nożnej i eliminacji w lekkiej atletyce).

W związku z Dniem Edukacji Narodowej 
również wojewódzkie władze oświatowe 
postanowiły wyróżnić nauczycieli odzna-
czeniami i nagrodami.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
przyznawany przez Ministra Edukacji Na-
rodowej za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania otrzymali nauczyciele: Ewa 
Ignaczak i Janusz Zawisza, natomiast na-

grody Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzy-
mali dyrektor ZSPiGP w Buczku Renata 
Nowicka i nauczyciel Andrzej Zieliński.
Odznaczenia i nagrody wręczali wojewoda 
łódzki Jolanta Chełmińska i łódzki wiceku-
rator oświaty Konrad Czyżyński. 

Następnie nagrody wyróżniającym się 
w pracy pedagogicznej nauczycielom wrę-
czył wójt B. Węglewski i dyrektor R. No-
wicka. Nagrody wójta otrzymali: Agnieszka 
Badowska, Włodzimierz Czech, Małgorza-
ta Kilańczyk, Ewa Wlazłowska Anna Tru-
skowska, Ewa Wlazłowska Janusz Zawisza. 
Nagrodę Wójta otrzymała również Krystyna 
Sobala pracownik kuchni szkolnej.

Dyrektor ZSPiGP w Buczku wręczyła 
nagrody: Zofii Bałuskiej, Piotrowi Olejni-
czakowi, Krystynie Czech, Danucie Klem-
czak, Małgorzacie Lipińskiej, oraz pracow-
nikom administracyjnym Pani Jolancie Rej-
monczyk, Wioletcie Kaflak

Jaki cel przyświecał wójtowi i Radzie 
Gminy Buczek przy podejmowaniu decyzji 
o przyjęciu tego przedsięwzięcia do progra-
mu inwestycyjnego. Wszyscy mieszkańcy, 
a zwłaszcza młodzi, długo czekali na wybu-
dowanie nowego przedszkola. Budynek sta-
rego przedszkola, pamiętający jeszcze czasy 
II wojny światowej, choć w ostatnich latach 
gruntownie wyremontowany, zdecydowa-
nie już nie odpowiadał oczekiwaniom dzie-
ci i rodziców, ani standardom XXI-wiecz-
nej placówki oświatowej. Również łączenie 
uczniów w wieku od 5-6 lat z młodzieżą 
16-letnią w szkole to też nie najlepszy po-
mysł. Czynniki te spowodowały, że władze 
samorządowe gminy podjęły decyzję o bu-
dowie nowego obiektu oświatowego, który 
by rozwiązał powyższe problemy. 

Wójt B. Węglewski gospodarskim 
okiem codziennie doglądał inwestycji, 
wspólnie z wykonawcami rozwiązując 
wiele bieżących problemów. Budowa kom-

pleksu szkolno-przedszkolnego to nic in-
nego jak rozbudowa już istniejącej szkoły. 
Nie jest to jednak zwykła rozbudowa, gdyż 
powierzchnia nowego budynku (1600 m 
kw.) odpowiada wielkością wymiarom tzw. 
starej szkoły (1600 m kw.). 

Wójt gminy podczas otwarcia stwier-
dził, że „ponad 150 dzieci młodszych łącz-
nie z przedszkolem znajdzie tu wspaniałe 
warunki do edukacji i wychowania. Budy-
nek w części parterowej stanowi przedszko-
le gminne, a na I i II kondygnacji powstały 
przestronne oddziały szkolne, w których 
znajdą miejsce do nauki wszystkie oddzia-
ły nauczania zintegrowanego, łącznie z od-
działem przedszkolnym. Koszt budowy 
wykonywanej w rocznym cyklu inwesty-
cyjnym wyniósł 3 mln. zł, do tego doliczyć 
trzeba koszty wyposażenia. W przedszko-
lu przez 2 lata, z możliwością rozszerzenia 
na lata następne, realizowany jest program 
unijny edukacyjno-wychowawczy wartości  
1,1 mln zł, w ramach którego pobyt i wyży-
wienie dzieci są bezpłatne. 

„W budynku szkolno-przedszkolnym, 
w świetlicy przygotowywana jest nowocze-
sna pracownia komputerowa z 30 kompute-
rami i dostępem do internetu. Dzieci przed-
szkolne i uczniowie mogą korzystać z placu 
zabaw, a także pobliskiego Orlika, a w nieda-
lekiej przyszłości - z pełnowymiarowej hali 
sportowej, którą zbudujemy w sąsiedztwie 
szkoły” - o czym z wielką radością informo-
wał wójt. Wcześniej cały obiekt szkolny zo-
stał odnowiony poprzez dokonanie termomo-
dernizacji oraz remont I i II piętra za kwotę  
4 mln zł (razem z nowym budynkiem). 

„Nie są to nieuzasadnione wydatki. 
Koszty inwestycji w oświacie zmateriali-
zują się w twórczych, aktywnych młodych 
ludziach, którzy są potrzebni w każdej 
gminie” stwierdził B. Węglewski. <

Andrzej Zieliński



Gminny Klub Sportowy Orkan Buczek 
istnieje od 1981 roku. To już 32 lata histo-
rii. Podobnie jak każdy z poprzednich tak 
i obecny zarząd stara się, aby Klub dyna-
micznie się rozwijał i był dumą dla miesz-
kańców naszej gminy. 

Udało się nam zbudować młodą, utalento-
waną drużynę o wysokim potencjale sporto-
wym. Liczymy, że z tą drużyną uda się nam po-
walczyć o czołowe miejsce w klasie okręgowej, 
a w przyszłości o awans do czwartej ligi. Skład 
drużyny ewoluuje w każdym sezonie, ale cieszy 
fakt, że znaczny procent zawodników stanowią 
wychowankowie szkoleni w naszym Uczniow-
skim Klubie Sportowym: Patryk Niciak, Michał 
Bogulak, Damian Cieplucha, Piotr Głowiński, 
Michał Jakóbczak, Robert Woźniak, Mateusz 
Jarończyk, Mateusz Głowiński, Dawid Macie-
jewski czy Adrian Kowalski to zawodnicy z na-
szej gminy. 

Walka o najlepsze miejsce w okręgówce 
wymusza jednak potrzebę wzmocnienia druży-
ny zawodnikami spoza gminy, każdy kto przyj-
dzie na mecz może podziwiać imponującego 
szybkością Kamila Kubiaka, czy skutecznością 
Tomka Mareckiego. Tomek to niekwestionowa-
ny pięciokrotny król strzelców klasy okręgowej 
i utytułowany Sportowiec Ziemi Sieradzkiej 
w sezonie 2012/2013. Nie sposób pominąć za-
wodników z Brazylii, którzy już drugi sezon 
reprezentują drużynę GKS ORKAN. Swoją 
energią i pasją do piłki nożnej zarażają zarówno 
widzów, jak i kolegów z drużyny, zachwycają 
techniką i szybkością, za co są kochani przez ki-
biców. 

Dobre wyniki to zasługa nie tylko zawod-
ników, ale także trenerów Zdzisława Kamoli 
i Piotra Niciaka, który obecnie przejął obowiąz-
ki głównego trenera. Niezwykle pocieszający 
jest fakt, że poziom gry na boisku przekłada 
się na wysoką frekwencję na trybunach. Dzisiaj 

możemy pochwalić się kompletem publiczności 
na każdym meczu, czego inne drużyny mogą 
nam tylko pozazdrościć. Staramy się, aby każdy 
mecz był widowiskiem dla kibiców, a nagrodą 
za gorący doping - ZWYCIĘSTWO.

Dzisiaj chcemy szczególne podziękować 
wszystkim kibicom którzy zawsze dopingują 
i wspierają drużynę GKS ORKANA już nie 
tylko na naszym stadionie, ale coraz częściej 
również na meczach wyjazdowych. Serdeczne 
podziękowania należą się sponsorom, którzy 
bezinteresownie wspierają finansowo drużynę. 

Działalność klubu nie byłaby możliwa gdyby 
nie dotacje finansowe Urzędu Gminy, udział 
w turniejach i utrzymanie drużyny na takim po-
ziomie to koszty których Klub nie jest wstanie 
zapewnić z własnych środków. Należy podkre-
ślić to że dzięki Urzędowi Gminy oraz wójtowi 
Bronisławowi Węglewskiemu dzisiaj możemy 
trenować i grać na nowym wspaniałym boisku. 

Wszystkich, którzy chcą śledzić na bieżąco 
informacje o naszej drużynie, zapraszamy na 
stronę internetową facebooka.<

Zarząd GKS ORKAN BUCZEK

21 września 2013 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie drogi w Woli Bachorskiej, gm. Buczek.

Najstarsi mieszkańcy wsi czekali na nią 
przeszło 30 lat. Sprawa była o tyle trudna, 
że nowo powstała droga przebiega przez 
prywatne pola, które gmina musiała wyku-
pić, a to musiało potrwać. Dzięki uporowi 
i wytrwałości radnego Mieczysława Pawla-
ka, mieszkańców oraz ogrom-
nemu zrozumieniu i pomocy 
ze strony wójta gminy Broni-
sława Węglewskiego z rado-
ścią i z wielką pompą otwo-
rzyliśmy nową drogę. Jeste-
śmy szczęśliwi i dumni, gdyż 
nasza - długo wyczekiwana 
- droga wyróżnia się szeroko-
ścią i profesjonalnym wyko-
naniem. Mamy swój przeszło 
kilometrowy kawałek szczę-
ścia.

Grunt po drogę został 
wykupiony od pięciu właści-

cieli. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
277.000 zł, z czego 157.010 zł pochodziło 
z pozyskanych środków z Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi.

Wszystkim, którzy się przyczynili do po-
wstania drogi w Woli Bachorskiej serdecznie 
dziękujemy!<

Mieszkańcy Woli Bachorskiej

gminny Klub sportowy „orKan”

NOWA DROGA w Woli Bachorskiej



- Minęło 15 lat od reaktywacji Towarzystwa, 
zatem spróbujmy podsumować krótko 
ten okres.
- 19 lutego 1998 roku, po okresie zastoju 
i marazmu, reaktywowano Towarzystwo ist-
niejące od 5 maja 1978 roku pod nieco inną 
nazwą - jako Towarzystwo Przyjaciół Łasku. 
Przewodniczącym został wówczas Grzegorz 
Trybuchowski, po którym obowiązki pre-
zesa objął Zbigniew Rybiński. Jaki to był 
okres dla Towarzystwa? Bardzo dobry - bo 
wspólnie z miastem organizowano wiele im-
prez, przygotowywano sporo interesujących 
wystaw i wydawnictw książkowych, jed-
nym słowem wzbogacano życie kulturalne 
naszego miasta. Trudno wymienić wszyst-
kie imprezy, które organizowaliśmy lub 
współorganizowaliśmy w tym okresie, ale 
warto przypomnieć np. wydarzenia zwią-
zane z uczczeniem pamięci Jana Łaskiego 
Młodszego (reformatora), 600-leciem uro-
dzin Jana Łaskiego (prymasa Polski), 40- 
i 50-leciem grupy literackiej „Grabia 59”, 
10-leciem Muzeum Historii Łasku, wysta-
wy tematyczne: „Grzegorz Jan Zdziewoj-
ski”, „Światopełk Karpiński”, „70. rocznica 
wybuchu II wojny światowej”, 55 lat ŁDK, 
a także o licznych wydawnictwach: tomiki 
poezji (Krystyna Szmigiel, Katarzyna Mu-
szyńska), książka „Okupacja niemiecka 
1939-1945 we wspomnieniach łaskowian”, 
zestaw pocztówek z widokami Łasku, fol-
der o łaskich Żydach „Sztetł Łask”. Ostatnie 
lata upłynęły pod znakiem dużej aktywno-
ści Towarzystwa, czego wyrazem była prze-
prowadzona zbiórka publiczna pieniędzy na 
estetyczne zagospodarowanie otoczenia Po-
mnika Niepodległości (uzyskano wtedy oko-
ło 15 tysięcy złotych).

Prawie wszystkie działania Towarzystwa od 
samego początku podejmujemy w ścisłym 
współdziałaniu z Biblioteką Publiczną w Ła-
sku (użyczyła nam lokalu na siedzibę), a od 
2009 r. - także z Łaskim Domem Kultury.
- Towarzystwo wrosło w pejzaż miasta 
uczestnicząc aktywnie w życiu społeczno-
-kulturalnym Łasku. Co zalicza Pan do 
najcenniejszego dorobku miłosników zie-
mi łaskiej?
- Było sporo cennych inicjatyw, ale ostat-
nio do takich najcenniejszych zaliczyłbym 
przybliżenie postaci zapomnianego sie-
demnastowiecznego poety z Łasku Grze-
gorza Zdziewojskiego, który poświęcił się 
działalności kaznodziejskiej i duszpaster-
skiej w Łasku, Krakowie, Oświęcimiu, Wi-
lamowicach, Brzesku, Kętach, a swoim po-
ematem „Opłakiwanie ojczyzny” (poświę-
conemu naszemu miastu) zainaugurował 
w Polsce nurt regionalizmu literackiego. 
Chcemy, aby autor poematu zaczynającego 
się od słów:

Słodki Łasku rodzinny, kraino ojczysta,
Ziemio z której darów, i światła korzystam - 
Słodkie mi imię twoje, boś mnie wykarmiła, 
Od kołyski do łona swego przytuliła.

i kończącego się słowami:

Żegnaj Łasku, żegnajcie mi, drodzy mieszczanie. 
A gdy umrę, niech pamięć o mnie pozostanie -
O człowieku, co dla was słów ofiarę złożył:
O poecie tej ziemi, Zdziewojskim Grzegorzu.

dalej był promującym nasze miasto w kra-
ju i mając to na uwadze widzimy potrzebę 
organizowania co dwa lata ogólnopolskiego 
konkursu poetyckiego „O laur Grzegorza 
Jana Zdziewojskiego”. 
- Nadszedł czas przyspieszenia i zmian - 
w jakim kierunku one zmierzają?
- Obserwujemy duże zainteresowanie na-
szym Towarzystwem ze strony starszego po-
kolenia, ale zależy nam także na młodzieży. 
Chcemy też mocniej niż dotychczas akcen-
tować regionalizm w różnych dziedzinach. 
Do tego wszystkiego oprócz pasji społecz-
nego działania potrzebne są też pieniądze 
i dlatego zamierzamy je zdobywać nie tylko 
dzięki zaprzyjaźnionym sponsorom.
- Czasy nie są łatwe, Łask boryka się 
z bezrobociem i innymi problemami, sa-
morząd z wielkim trudem odrabia wielo-
letnie zaniedbania wykorzystując środki 
unijne na wiele inwestycji, takich chociaż-
by jak kanalizacja czy uporządkowanie 
Starówki. Skąd zatem zamierzacie zdobyć 
pieniądze na działalność statutową?
- Przede wszystkim zamierzamy przekształ-
cić Towarzystwo w organizację pożytku 

publicznego, dzięki czemu będziemy mogli 
pozyskać 1-procentowe odpisy podatko-
we. Pieniądze będą nam potrzebne m.in. na 
wsparcie Muzeum Historii Miasta, a szcze-
gólnie na zakup i konserwację eksponatów, 
a także urządzanie ekspozycji wystawienni-
czych. Stąd zmiany w statucie i dostosowa-
nie go do naszych zamierzeń.
- Muzeum Historii Łasku powoli staje 
się faktem dzięki nowej siedzibie, która 
już niedługo będzie gotowa po kapital-
nym remoncie. Placówka ta będzie mo-
gła wreszcie rozwinąć skrzydła i służyć 
zarówno mieszkańcom jak i turystom, 
których coraz więcej zagląda do Łasku. 
Pomówmy jeszcze o zamierzeniach Towa-
rzystwa...
- Mamy wiele pomysłów i inicjatyw, któ-
re będziemy realizować do końca kaden-
cji, ale nie sposób wymienić wszystkich. 
Wspomnę jedynie o kontynuacji ogólno-
polskiego konkursu poetyckiego „O laur 
Grzegorza Zdziewojskiego” dla młodzieży 
szkolnej i dorosłych, wydaniu kolejnej se-
rii pocztówek z lat powojennych „Czy pa-
miętasz taki Łask...?” i pocztówek „Plany 
Łasku”, wystawach fotografii, prezentacji 
dorobku twórców, np. malarstwa Aldony 
Zając czy gobelinu Krystyny Papugi, a tak-
że spotkaniach z interesującymi osobowo-
ściami z Łasku z różnych dziedzin nauki, 
techniki, kultury, życia społecznego.
- Zatrzymajmy się jeszcze na moment 
przy muzeum...
- Zlecono już aranżację wnętrza tej placów-
ki, która niedługo zacznie funkcjonować 
swoim życiem. Chcemy, by ta placówka 
służyła promocji naszego miasta i regio-
nu, aby w przyszłości stała się centrum ży-
cia naukowego i kulturalnego. Oczywiście 
wiele będzie zależało od środków, ale i ini-
cjatywy ludzi.
- Wspomniał Pan wcześniej o potrzebie 
pozyskania dla Towarzystwa młodych lu-
dzi - jak zamierzacie to zrobić?
- Zapewne nie ma jednej uniwersalnej re-
cepty na pozyskanie młodzieży, ale zamie-
rzamy szukać sposobu i pozyskiwać mło-
dych łaskowian do współpracy, m.in. po-
przez zapraszanie ich na imprezy Towarzy-
stwa, np. wystawy poświęcone regionowi 
i ciekawym ludziom, chcemy też nawiązać 
bliższą współpracę z nauczycielami. Jeśli 
pozyskamy dodatkowe środki, będziemy 
mogli organizować imprezy dla młodzie-
ży. To chyba najlepsza droga na pozyskanie 
wolontariuszy
- Dziękuję Panu za rozmowę i w imieniu 
Czytelników „Panoramy” życzę zreali-
zowania wszystkich ambitnych zamie-
rzeń.<

(P)

wroŚliŚmy w pejZaŻ miasta
Rozmowa z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej - Sławomirem Tralewskim



Zatroskani o zieloną 
Kolumnę

Kolumna to specyficzna dzielnica. Powstała 
w okresie międzywojennym dzięki wspaniałe-
mu pomysłowi Janusza Szweycera, który chciał 
z niej uczynić modne wówczas w Europie i Pol-
sce miasto-ogród. Wszystko znajdowało się na 
dobrej drodze i może dziś byłaby to miejsco-
wość nie tylko wczasowa, ale i sanatoryjna. Tak, 
tak - nie brakowało tu zdrowych sosnowych la-
sów, strumieni, a nawet źródeł wód mineralnych.  
II wojna światowa przekreśliła te ambitne zamie-
rzenia i zdegradowała Kolumnę do rzędu zubo-
żałych sypialni. Wielu mieszkańców tu bowiem 
żyło, ale pracowało i uczyło się w Łodzi czy Pa-
bianicach.

BOMBA EKOLOGICZNA

Niedoinwestowana przez lata i zubożała sta-
ła się nawet swoistą bombą ekologiczną, bo set-
ki szamb stwarzały olbrzymie zagrożenie. Na 
szczęście proces ten zaczęto hamować już w la-
tach osiemdziesiątych, a ostatnio dzięki kanali-
zacji zniknęły najgorsze obawy. Niestety, istnieje 
wciąż wiele innych zagrożeń, które mogą spra-
wić, że w niedalekiej przyszłości Kolumna stanie 
się jeszcze jednym typowym osiedlem. 

Skąd takie obawy? Niestety, sosnowy las 
ze względu na wiek będzie powoli znikał i jeśli 
w jego miejsce nie będą pojawiać się nowe nasa-
dzenia - leśna Kolumna, ta z pieknymi żywiczny-
mi sosnami, przejdzie do historii. Z bólem trzeba 
też powiedzieć, że wielu mieszkańców, nawet 
przybyszów z pobliskich miast z tytułami profe-
sorskimi, nie zatroszczyło się o to, by ich nowe 
domy wpasowały się do charakteru tej przedwo-
jennej leśnej Kolumny. Wbrew pozorom nie było 
to wcale trudne, bo nie chodziło o wznoszenie 
drewnianych willi - jak to się wtedy określało - 
lecz domy przynajmniej ze stromymi dachami 
i np. drewnianymi fragmentami elewacji, nie mó-

Oddolne inicjatywy są na wagę złota. Dotyczy to tym razem Kolumny, w której od lat kumuluje się wiele negatywnych 
zjawisk, związanych także z ekologią. W ostatnich latach samorząd zrobił bardzo dużo dla zmodernizowania tej dzielnicy 
Łasku (m.in. kanalizacja, nowe przedszkole), ale nie brak problemów, z którymi władze miasta, choćby najbardziej 
przychylne i zaangażowane, nie rozwiążą, wszak nie tylko o pieniądze tu chodzi.

wiąc już o oknach nawiązujących tych przedwo-
jennych. Efekt jest, niestety, godny pożałowania, 
bo znaczna część nowej zabudowy Kolumny to 
typowe nowobogackie domy, jakby przeniesione 
z innych miast, gdy tymczasem Kolumna zasłu-
żyła na coś więcej.

Sam na ten temat pisałem już przed laty, ale 
nawet u władz nie było wówczas zrozumienia 
dla kontynuowania zamysłu Szweycera. Także 
miejscowi radni nie mieli jakoś siły przebicia, by 
zmieniać oblicze Kolumny w innym kierunku. 
Miałem co prawda nadzieję, że istniejące: Rada 
Dzielnicy Kolumna i różne społeczno-kulturalne 
stowarzyszenia zajmą się mocniej tymi sprawa-
mi, ale one skoncentrowały się raczej na typo-
wych personalnych przepychankach i ambicjo-
nalnych urazach pielęgnowanych z konsekwen-
cja godną lepszej sprawy.

NADZIEJA W MŁODYCH

Teraz może się coś zmieni na lepsze, bo 
nowe stowarzyszenie „Zielona Kolumna”, któ-
rym kieruje Beata Korczyńska, zabrało się bar-
dzo energicznie do działania. Deklaruje apoli-
tyczność i chęć współdziałania ze wszystkimi, 
którym zależy na rozwoju Kolumny. W ciągu 
kilku miesięcy stowarzyszenie doprowadziło do 
spotkania z burmistrzem Łasku i wyłożyło „kawę 
na ławę” mówiąc o swoich oczekiwaniach i za-
mierzeniach, zorganizowało akcję sprzątania 
Grabi, a w sobotę 19 października - w samym 
sercu Kolumny, przed tamtejszym ośrodkiem 
zdrowia stworzyło piękną różana rabatkę. Co 
prawda inicjatywa pod hasłem „Łączymy po-
kolenia”, nawiązująca do lipcowego I Festiwalu 
Róż w Łasku, wyszła od Chóru „Echo Leśne”,  



Wspomniana strona internetowa cieszyła 
się ogromną popularnością wśród internau-
tów (zanotowano ponad 544 tysiące wejść). 
Ponadto została wydana zakładka do książ-
ki informująca o programie oraz kalendarz 
na 2014 rok. W ramach programu odbyły się 
także wydarzenia, które nie były zaplanowa-
ne we wspomnianym powyżej wniosku. Były 
nimi: obrączkowanie dwóch młodych bocia-
nów oraz zorganizowany przez firmę ATLAS 
internetowy plebiscyt, w którym wybrano dla 
nich imiona „Orbitek” i „Rakietnik”. Zorgani-
zowano również rajd rowerowy szlakiem bo-
cianich gniazd. Ponadto uruchomiony przed 
rokiem profil „Łaskich bocianów” na Facebo-

oku, prężnie się rozwijał i cieszył się rosnącą 
popularnością (do chwili obecnej doczekał się 
ponad 2000 sympatyków). 

Składamy serdeczne podziękowania oso-
bom zaangażowanym w realizację naszego 
programu, tj. prezesowi MPWiK w Łasku Ma-
riuszowi Sowińskiemu, nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Kolumna Adamowi Pewniakowi, 
dr Radosławowi Włodarczykowi, Tomaszowi 
Iciek, Bartoszowi Lesner, Ryszardowi Kraso-
niowi - prezesowi PTTK w Łasku, nauczycie-
lom oraz dyrektorom szkół zaangażowanych 
w projekt. Dziękujemy również sponsorom, bez 
których życzliwości realizacja programu byłaby 
niemożliwa.

Łaskie bociany odleciały
Czwarta edycja programu „Łaskie bociany” przechodzi do historii. Czas na krótkie podsumowanie. Udało się zrealizować wszystkie 
założenia przyjęte we wniosku o dofinansowanie, który został złożony do WFOśiGW w Łodzi. W ramach programu przeprowadzono cykl 
zajęć edukacyjnych w których wzięło udział 50 uczniów z 5 szkół podstawowych z gminy Łask. Zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne 
do Arboretum i Muzeum Lasu w Rogowie oraz do obszaru Natura 2000 nad zbiornikiem „Jeziorsko”. Przeprowadzono konkurs plastyczny 
o tematyce ekologicznej oraz realizowano transmisję video z gniazda bocianiego na stronie internetowej www.bociany.lask.pl. 

ale podchwycona została przez stowarzyszenie, 
które w krótkim czasie znalazło wcale niemałe 
grono sojuszników.

Wspomniany klomb składa się dziś z 44 krze-
wów róż, które w przyszłości zapewne rozkwitną 
i ozdobią centrum Kolumny. W planie są kolejne 
takie różane ozdoby dzielnicy. I zapewne później 
też będą powstawały bezinteresownie, przy śpie-
wie i muzyce, jak to było ostatnio. „Echo Leśne” 
zaśpiewało bowiem m.in. piękną pieśń o róży, 
a członkini tego chóru jako pierwsza zasadziła 
krzak róży. Następne sadzili uroczyście m.in. Józef 
Gąsiorowski, Piotr Kolman, Beata Korczyńska, 
Grzegorz Marszałek, a nawet reporter „dziennika 
Łódzkiego” Wit Leśniewicz. A że chłodek jesien-
ny trochę dokuczał - nie zabrakło i gorącej herbaty 
różanej, i tortu z piękną czerwoną różą.

Nie zabrakło też wspomnień. - 57 lat 
temu dzięki ówczesnemu przewodniczące-
mu Osiedlowej Rady Narodowej (tak, tak - 
młodsi kolumnianie zapewne nawet o czymś 
takim nie słyszeli) Jerzemu Bodnarowi cała 
Kolumna obsadzona została różami. To była 
wspaniała ozdoba naszej miejscowości.

Jerzy Gromadzki z ulicy Piotrkowskiej 
przyniósł sporo pożółkłych fotografii dawnej 
Kolumny, bo stowarzyszenie chce wracać do 
korzeni i prezentować nie tylko dzieje Ko-
lumny, ale i losy ich mieszkańców. 

Grzegorz Rosiak, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Łasku, jednocześnie 
mieszkaniec Kolumny, w kolejnej inicjaty-
wie ludzi młodych widzi wielką szansę dla 
tej dzielnicy.

W Kolumnie odzew na inicjatywę „Zielonej 
Kolumny” nie był co prawda masowy, bo nali-
czyliśmy około pół setki uczestników, ale za to 
przyszli i ci, którzy bezinteresownie chcieli coś 
zrobić dla Kolumny. W tym miejscu wspomnij-
my też o miejscowych przedsiębiorcach, którzy 
wsparli pomysł „Echa Leśnego” i stowarzysze-
nia: Halinie i Andrzeju Kubikach (Zajazd „Przy-
goń”), Ewie Kurczewskiej (sklep „Świat rajstop 
i skarpet”), Jadwidze i Andrzeju Sokołowskich 
(sklep „Ogrodnik” w Łasku), Bogdanie Papu-
dze z małżonką, Marku Papudze z małżonką 
(uprawa i sprzedaż róż), Łukaszu Korczyńskim 
(„Cert-Kor” certyfikaty energetyczne), Stanisła-
wie Wcisłym (firma „TRANSTAN” - kamienie 
ogrodowe). Gościny i pomocy nie odmówiła tak-
że dyr. Maria Krawczyk, której podlega wspo-
mniana przychodnia lekarska. Członkowie „Echa 
Leśnego” podarowali 7 talonów na sadzonki róż 
(nagroda za udział w Festiwalu Róż). Większość 
sadzonek podarowali państwo Papuga z Łasku. 
Do zakupu sadzonek dołożyli się również pry-
watni darczyńcy z Kolumny. Środki pochodzą-
ce od sponsorów zostały wykorzystane na zakup 
ziemi, włókniny i kory do urządzenia rabatki, 
w czym pomagał Grzegorz Marszałek.

Co dalej? Stowarzyszenie zabiera głos 
w sprawach ważnych dla mieszkańców, choć-
by tej dotyczącej niezbyt szczęśliwej lokalizacji 
marketu (przy pomniku harcerzy), jeśli już po-
wstanie, to przynajmniej jego architektoniczny 
kształt powinien odbiegać od typowych „bara-
ków”. - Szykujemy kolejne akcje - mówi Marta 
Ostojska ze stowarzyszenia. - Oczywiście okres 
jesienno zimowy nie pozwoli nam na stworzenie 
kolejnych różanych rabatek, ale wiosną zamie-
rzamy kontynuować naszą akcję. Mamy bardzo 
dużo innych pomysłów na ożywienie tutejszych 
mieszkańców i włączenie ich do takich zmian 
w Kolumnie, które przywrócą jej trochę dawne-
go charakteru i klimatu.<
Fotoreportaż: patrz str. 28

 (PO)

Edukacyjny program ekologiczny „Łaskie bo-
ciany” dla uczniów szkół z gminy Łask w 2013 r. 
(czwarta edycja) zrealizowano dzięki finansowe-
mu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.<

Adam Synowiec 

Zakładka do książki



Dlaczego istnieje bezdomność zwierząt? 
Otóż główne przyczyny tego stanu to: 

PORZUCANIE ZWIERZĄT 
(GŁÓWNIE PSA LUB KOTA) 

PRZEZ WŁAśCICIELI,

pod których opieką zwierzę pozostaje. Pa-
miętajmy, że porzucanie zwierzęcia zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt jest uznane 
jako znęcanie się nad zwierzęciem. Porzu-
canie to najczęściej rezultat nieprzemyśla-
nej decyzji i braku świadomości, z czym 
związane jest posiadanie psa i jakie obo-
wiązki spoczywają na właścicielu. Dla nie-
odpowiedzialnych właścicieli porzucanie 
zwierzęcia to może działanie bez znaczenia, 
ale dla zwierzęcia jest to ogromne przeży-
cie i trudny do opisania stres.  Dlatego za-
nim weźmiemy psa lub kota zastanówmy 
się wspólnie z osobami, z którymi zamiesz-
kujemy bądź przebywamy,  jakie obowiąz-
ki z tego tytułu nas czekają w przyszłości.  
Pamiętajmy również, że błąkające się psy 
to problem bezpieczeństwa obywateli, bo-
wiem stwarzają zagrożenie dla mieszkań-
ców oraz dla innych zwierząt. Przypomina-
my przy okazji, że uchwałą z 23 stycznia br. 
Rada Miejska w Łasku uchwaliła regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Łask, a w rozdziale 7 określiła obo-
wiązki osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe. 

POZBYWANIE SIę ZWIERZĄT 
Z HODOWLI I SPRZEDAż 

NA TARGOWISKACH 

Ustawa o ochronie zwierząt wprowadzi-
ła zakazy, wśród których m. in. zabrania się 
nabywania zwierząt domowych na targowi-
skach, targach i giełdach, psów i kotów poza 
miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz nie 
dotyczy nabycia psów i kotów od podmio-
tów prowadzących schroniska dla zwierząt 
oraz organizacji społecznych, których statu-
towym celem działania jest ochrona zwie-
rząt).

PANUJĄCE MODY

W Polsce od wielu lat panują różne 
mody na zwierzęta i często zdarza się, że 
nowo nabyty pies czy kot po krótkim cza-
sie przestaje być dla  nas obiektem dalsze-
go zainteresowania i jako zbędna rzecz jest 
wyrzucana. Chodzi jednak o to, że zwierzę 
to nie rzecz, tylko czująca istota, która po-
trzebuje miłości i troski. 

Adoptuj psa lub kota 
UCIECZKI ZWIERZĄT

Były i zapewne będą, ale dotyczą naj-
częściej niewykastrowanych samców. Pa-
miętajmy, że najlepszym sposobami na 
ucieczki jest kastracja, a przede wszystkim 
jego oznakowanie, bowiem zawsze istnieje 
ryzyko zagubienia psa. Każdy pies powi-
nien mieć identyfikator z numerem telefo-
nu, przytwierdzony do obroży, powinien 
być też zaczipowany. Poświęcajmy im wię-
cej czasu, bo pies który ucieka z posesji, sy-
gnalizuje jednoczesnie, że ma słaby kontakt 
z domownikami i za rzadko wychodzi na 
spacery. 

NIEKONTROLOWANE
 ROZMNAżANIE

Wszyscy mówią o zapobieganiu bez-
domności, ale to właśnie od nas samych 
i naszego postępowania zależy, czy ten 
problem będzie narastał, czy nie. Jeżeli już 
mamy zwierzęta bądź chcemy je mieć, to 
pamiętajmy, aby nie dopuszczać do ich nie-
kontrolowanego rozmnażania. Pamiętajmy 
o sterylizacji i kastracji, zwłaszcza steryli-
zacji, bo jest ona najskuteczniejszą metodą 
zapobiegania nadpopulacji niechcianych 
zwierząt. Bezmyślnie rozmnażając zwie-
rzęta domowe i oddając ich potomstwo do 
schronisk, często nie zdajemy sobie spra-
wy, że kosztami ich utrzymania obciąża-
my wszystkich podatników, nie mówiąc już 
o cierpieniu stęsknionych za właścicielem 

zwierząt, często długo czekających na swój 
dom. 

Jak ważny i złożony jest to problem 
niech świadczą również działania podej-
mowane przez Radę Miejską w Łasku, któ-
ra zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
wypełniając obowiązek zapewnienia opie-
ki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyła-
pywania, uchwałą z 6 marca br. przyjęła 
„Gminny program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt”. Program obejmuje m. in. 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miej-
sca w schronisku, odławianie bezdomnych 
zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo ka-
strację w schroniskach, poszukiwanie wła-
ścicieli dla bezdomnych zwierząt. Podsta-
wowym jego założeniem jest ograniczenie 
zjawiska bezdomności zwierząt w gminie  
Łask, bowiem stanowi ono istotny problem 
społeczny. 

Ponadto zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Łask, 
zmianą wprowadzoną 18 czerwca br. zaleca się 
elektroniczne znakowanie psów (czipowanie). 
Gmina Łask zapewnia bezpłatnie czipowanie 
psów, których właściciele zamieszkują na jej 
terenie. Wyjaśniamy jednocześnie, że  Rada 
Miejska w Łasku uchwałą z 26 października 
2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 
wprowadziła dodatkowe zwolnienia, m. in. za 
posiadanie psa trwale oznaczonego elektro-
nicznym systemem identyfikacji (transponde-
rem – mikrochipem), które stosuje się w roku 
zgłoszenia zaczipowanego psa.

Bezdomność zwierząt to bardzo złożony problem. Jego przyczyny tkwią w naszych – ludzkich zachowaniach. Jedynie przez 
zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się w znacznym stopniu do zmniejszenia cierpienia bezdomnych zwierząt 
i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten problem. 



Głównym źródłem zagrożenia jest tlenek węgla (czad) powstający 
w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in. drewna, oleju, gazu, ben-
zyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku 
dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, 
albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazo-
wego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest 
to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie za-
mknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wyni-
ka z faktu, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym.

Jak zapobiegać zatruciu?

Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świe-
żego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni 
węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:

-  nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych
-  dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewo-

dów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna 
należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu 
ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku

-  użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces 
spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny 
urządzeń grzewczych

-  w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania 
wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację

-  systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu 
lub kratki

-  często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania
-  rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia two-

ja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto 
umieścić w każdym pomieszczeniu

-  nie zostawiać samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli 
drzwi do garażu pozostają otwarte

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 
przypomina o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych oraz 
informuje o zasadach przeglądu i konserwacji ww. instalacji.

niE dla czadu

Mówiąc o zwalczaniu bezdomności, nie 
sposób pominąć adopcji zwierząt, która jest 
jednym z podstawowych filarów w zakresie 
zapobiegania bezdomności naszych braci 
mniejszych. Z tego też względu Rada Miej-
ska   wprowadziła również dodatkowe zwol-
nienia, m. in. za posiadanie psa adoptowa-
nego ze schroniska dla zwierząt, z którym 
gmina Łask ma zawartą umowę, i do któ-
rego trafił jako odłowiony z terenu łaskiej 
gminy.

Adoptując zwierzęta stwarzamy im nowy 
dom i w ten sposób okazujemy im miłość, 

przyjaźń i troskę. Wszystkie zainteresowane 
osoby zachęcamy do adopcji psów będących 
na utrzymaniu gminy Łask. Adopcja jest bez-
płatna. Zwierzęta do niej przygotowane są od-
robaczone, przebadane weterynaryjnie, posia-
dają szczepienia przeciwko chorobom zakaź-
nym i wściekliźnie, a także chipy, które pomo-
gą w szybkiej identyfikacji i odnalezieniu. 

Zdjęcia zwierząt wraz z opisem są na bie-
żąco aktualizowane i umieszczone na stronie 
internetowej Łaskiego Serwisu Samorządo-
wego www.lask.pl (w zakładce „ Adoptuj 
zwierzaka”).

Każdy kto chce je adoptować  i ma ku 
temu odpowiednie warunki, może zgłosić się 
(po uprzednim telefonicznym ustaleniu miej-
sca pobytu pupila) pod adres:

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński 
Gabinet Weterynaryjny,   
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-                                                                                         
Szkoleniowo-Adopcyjne                                                                                             
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2                                     
tel. (42) 6713449; tel. 501066519 
Schronisko Wojtyszki 18
Gmina Brąszewice, tel. 510237232, 509706610
              

Bliższych informacji o zwierzętach i ich 
adopcji udziela:

Grzegorz Skibiński – inspektor w Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi 
Urzędu Miejskiego w Łasku, pokój nr 50,   
tel. 43 6768350,  e-mail: g.skibinski@lask.pl <

Grzegorz Skibiński

-  nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudno-
ści, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności ser-
ca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; 
w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.<

Adoptuj psa...  



dożynki w kaMostku
Najważniejsze święto dla rolników z naszej gminy już za nami. Gminno-parafialne dożynki odbyły 
się w tym roku wyjątkowo w Kamostku (mieszkańcy pamiętają, że dożynki w tej wsi świętowano 
30 lat temu). Z powodu obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod koniec 
sierpnia, miały one miejsce dopiero 22 września. Było to ostatnie święto plonów w powiecie łaskim.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych 
w gminie Sędziejowice

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dużo zdrowia, 
energii, wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych

 i poczucia satysfakcji z pracy w oświacie.
Dziękuję za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. 
Mam nadzieję, że praca w oświacie przynosi Państwu poczucie spełnienia, 

dostarcza wielu radości i niezapomnianych chwil.
Życzę, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował 

do podejmowania ambitnych wyzwań, 
które zaowocują spełnieniem marzeń zawodowych. 

Jerzy Kotarski 
Wójt Gminy Sędziejowice

Na dożynki do Kamostku przybyło wielu 
gości, m.in. przedstawiciele wojewody łódz-
kiego, marszałka województwa i starosta ła-
ski. Tytuł i funkcję starostów dożynek w tym 
roku piastowali: Błażej Sobala oraz Ane-
ta Angerman. Po raz pierwszy starostowie 
otrzymali sierpy żniwne, aby w ich rękach 
dobrze spełniały swą funkcję i kolejne żniwa 
udawały się równie dobrze. 

Jak co roku, część obrzędową rozpoczął 
zespół śpiewaczy „Sędziejowianki”, który 
jako pierwszy wręczył żniwny wieniec. Po 
nich swoje wieńce wręczały kolejno sołec-
twa, w ten sposób pielęgnując piękne polskie 
zwyczaje ludowe. Nie zabrakło wiejskich 
stołów, aż uginających się pod ciężarem te-
gorocznych płodów rolnych. Swoje stoiska 
prezentowały sołectwa: Grabica, Lichawa, 
Żagliny, Kozuby, Zespół Szkół Rolniczych, 
Kamostek i Dobra, reprezentowane przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Świetną 

zabawę zapewnił wszystkim konkurs na naj-
silniejsze sołectwo w gminie. Było to trady-
cyjne „przeciąganie liny”. Drużyny biorące 
w nim udział uplasowały się następująco: 
Grabia, Kamostek, Kozuby, Grabno. Wiele 
wrażeń wywołał również pokaz tresury psa, 
przygotowany przez Powiatową Komendę 
Policji w Łasku.

Wójt gminy Sędziejowice, OSP Kamostek 
i proboszcz parafii Sędziejowice mogą być za-
dowoleni. Tegoroczne dożynki, mimo jesiennej 
aury wypadły nad wyraz dobrze. Dożynkowe 
wieńce, zaproszeni goście, uginające się stoły 
wiejskie, występy zespołów z GOK, koncert 
zespołu „The Postman” zadecydowały o bar-
dzo przyjemnej atmosferze tego jesiennego 
święta plonów.<

Beata Magdziak



Realizowanie projektu trwało sześć mie-
sięcy. W całości pokrywało się z celami Komi-
tetu 150. Rocznicy Powstania Styczniowego 
oraz gminy Sędziejowice. Wszystkie przed-
sięwzięcia, realizowane przez Komitet wraz 
z wójtem gminy, były podejmowane w celu 
uczczenia pamięci powstańców stycznio-
wych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
udało się zorganizować trzy wyjazdy: do Mu-
zeum Tradycji Niepodległościowych w Ło-

Nadszedł czas na podsumowanie działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, podjętych w ramach zadania Muzeum 
Historii Polski „Patriotyzm Jutra”. Owocem warsztatów, skierowanych do podopiecznych środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sędziejowicach, są przepiękne publikacje okolicznościowe, z którymi można zapoznać się w gminnej książnicy. 

dzi, w celu zwiedzenia wystawy „Legenda 
Powstania Styczniowego”, na Warszawskie 
Powązki, do kwatery Bohaterów Powstania 
1863 r., na wycieczkę „Szlakiem Mogił Po-
wstańczych” ( przy współpracy z Muzeum Hi-
storii Miasta w Zduńskiej Woli), jak i wydać 
dwie niezwykłe publikacje okolicznościowe: 
folder „Gmina Sędziejowice w 150. rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego” oraz „Ka-
pliczki i przydrożne krzyże w gminie Sędzie-

jowice”, w całości poświęcony upamiętnieniu 
trwających tuż obok nas świadectw wiary na-
szych przodków.

Serdecznie dziękujemy osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie materiałów do 
obu publikacji! Zachęcamy też mieszkańców 
gminy do złożenia wizyty w bibliotece i zapo-
znania się z nowymi, bardzo ciekawymi fol-
derami.<

(B)

Niedawno gościliśmy w  sędziejo-
wickiej bibliotece panią Hannę Ko-
walewską, poczytną polską poetkę, 
pisarkę, autorkę dramatów, słucho-
wisk i scenariuszy filmowych. Na spo-
tkanie przybyli miłośnicy bestselle-
rów: „Tego lata w Zawrociu”, „Góra 
śpiących węży”, „Maska Arlekina” 
i innych. Oprócz wspólnego czyta-
nia fragmentów komedii A. Fredry 
w ramach akcji „Narodowe Czytanie 
Fredry” można było zdobyć autograf 
pani Hanny i wykonać pamiątkowe 
zdjęcie.<

Hanna Kowalewska w Sędziejowicach

Z okazji złotych godów wójt gminy 
Jerzy Kotarski, sekretarz gminy Mirosław 
Potasiak oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Alina Oleszczak złożyli do-
stojnym Jubilatom gratulacje i życzenia 
długich lat wspólnego życia w zdrowiu 
i rodzinnym szczęściu. Parom małżeń-
skim: Cecylii i Janowi Orzepińskim oraz 
Janinie i Józefowi Witońskim wręczono 
medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Jubilaci otrzymali też 
wiązanki kwiatów.< A. Oleszczak

złoTE godY  
9 października br. w sędziejowickim Urzędzie Stanu Cywilnego dwie pary małżeńskie obchodziły 
uroczyście jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

zaKończenie Programu muzeum HiSTorii PolSKi

„Patriotyzm Jutra”



modelarskich. Na wspomnianych stronach moż-
na znaleźć wiele pozytywnych opinii o imprezie 
oraz zapewnień że w przyszłym roku większość 
modelarzy ponownie odwiedzi Łask.<

Dariusz Jakubczak
Zdjęcia: Tomasz Spólnicki, Piotr Ostaszewski

zobaczyć perfekcyjnie wykonane modele sa-
molotów począwszy od czasów pionierskich po 
najnowsze osiągnięcia techniki, czołgów, samo-
chodów cywilnych oraz wojskowych, okrętów, 
figurek, dioramy lądowe i lotnicze. Zdecydowaną 
większość spośród 450 wystawionych prac sta-
nowiły modele samolotów i śmigłowców. Ko-
misja sędziowska oceniająca tą właśnie grupę 
modeli miała przed sobą bardzo trudne zadanie, 
a to za sprawą bardzo wysokiego poziomu wy-
konania zaprezentowanych modeli. Swoje prace 
i osiągnięcia zaprezentowali także organizatorzy 
zawodów na przygotowanym „stole klubowym”, 
nie brały one jednak udział w konkursie.

Drugi dzień konkursu to przede wszystkim 
wystawa dla mieszkańców Łasku i okolic. Ku 
zadowoleniu organizatorów wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród naj-
młodszych. Wśród gości byli m.in.: burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek oraz ppłk Tomasz 
Jatczak reprezentujący dowódcę 32 Bazy Lot-
nictwa Taktycznego. Zwieńczeniem festiwalu 

Już po raz trzeci przyjechali do Łasku 
modelarze z całego kraju, by w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 na Festiwalu Modeli 
Plastikowych Łask 2013 zaprezentować 
cudeńka (14-15 września br.) Wystawę 
zorganizowała grupa Modelarzy Redukcyjnych 
działających pod szyldem Stowarzyszenia 
Entuzjastów Lotnictwa „Grupy ARCHEO”. 

Tegoroczny konkurs zgromadził rekordo-
wą jak dotąd liczbę 450 modeli zaprezentowaną 
przez 133 wystawców z całego kraju (w  2012 
roku było 250 modeli). Świadczy to o rosnącym 
zainteresowaniu środowiska modelarskiego kon-
kursem organizowanym w Łasku. Jednym z pod-
stawowych atutów mających wpływ na tak dużą 
frekwencję jest fakt stacjonowania w naszym 
mieście samolotów F-16 i dzięki przychylności 
dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego możli-
wość zobaczenia przez modelarzy tego samolotu 
z bliska. Uczestnicy biorący udział w wystawie, 
mogli także pod bacznym okiem Piotra Polita 
z „Grupy ARCHEO” zapoznać się z kolekcją 
samolotów wycofanych z eksploatacji, znajdują-
cych się na terenie lotniska. 

Udział tak licznej grupy modelarzy był oka-
zją do spotkania oraz wymiany doświadczeń 
związanych z tajnikami budowy modeli plasti-
kowych. Na tegorocznej wystawie można było 

było wręczenie przez gości honorowych medali, 
dyplomów oraz pamiątkowych statuetek wyróż-
nionym w poszczególnych klasach modelarzom. 
Nie zabrakło także nagród specjalnych, których 
fundatorami byli sponsorzy: Ontop Polska Sp. 
z o.o. z Wiewiórczyna, „PAFANA” S.A. z Pabia-
nic, COBI dystrybutor modeli firmy REVELL, 
Oficyna Wydawnicza KAGERO, sklep mode-
larski DA-TA, firma transportowa ŁUKMAR, 
firma TERRI, Centrum Technik Grzewczych, 
zakład fotograficzny FotoGrafik, PH „MART-
POL”, firma transportowa „JANTRA”, firma 
P&S oraz Browar KOREB.

 Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był 
fakt, iż trzy największe kluby modelarskie: ISMR 
Inowrocław, IPMS Świdnica oraz IPMS Polska 
biorące udział w konkursie postanowiły przyznać 
własne wyróżnienia za wybrane przez siebie prace.

Ponadto Andrzej Olejniczak, którego prace 
plastyczne można spotkać w czasopismach o te-
matyce lotnicze, naszkicował karykaturę wybra-
nego przez siebie modelu samolotu i w ramach 
wyróżnienia wręczył go autorowi modelu. 

Tegoroczny konkurs odbił się szerokim 
echem na wielu portalach internetowych (mię-
dzy innymi TVN24) oraz na większości forum 

nie tylko dla pasjonatów

FESTIWAL MODELARSKI 



BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
odkrywa talenty

Biblioteka Pedagogiczna w Łasku od lat współ-
pracuje z różnymi instytucjami oraz osobami 
indywidualnymi w celu pokazania ich twór-
czych dokonań i uzdolnień. Jedną z takich osób 
jest podopieczna ze środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Łasku - Bogusława Kredens. 

Pani Bogusia z Domem Samopomocy jest 
związana od około dziesięciu lat. Ma wiele zain-
teresowań i uzdolnień. Bardzo chętnie uczestni-
czy w zajęciach prowadzonych w pracowniach 

i różnorodnych formach terapii. Są to między 
innymi zajęcia plastyczne, nauka haftowania 
czy zdobywanie umiejętności kulinarnych. Cały 
czas rozszerza swoje wiadomości na temat róż-
norodnych technik plastycznych i krawiecko 
- hafciarskich, podnosi poziom swoich umiejęt-
ności. Jest osobą bardzo otwartą i kontaktową. 

Jest także laureatką wielu nagród. Bierze 
udział w konkursach plastycznych, hafciar-
skich oraz zawodach sportowych, w których 
odnosi liczne sukcesy. 

W Bibliotece Pedagogicznej zaprezento-
wano jej dotychczasowy dorobek. Wyekspo-
nowane obrazki wykonane zostały różnorod-
nymi technikami: haft krzyżykowy, malar-
stwo olejne na szkle. Tematyka prac to ota-
czający nas świat przyrody: kwiaty, zwierzęta, 
góry. Pani Bogusia obiecuje, że na wystawie 
zobaczymy jeszcze hafty, które aktualnie koń-
czy (postać Matki Boskiej, papieża Franciszka 
oraz prawdziwe cudeńko - haftowane zapro-
szenie ślubne). 

Bogusława Kredens miała również oka-
zję wspólnie prowadzić w bibliotece zajęcia dla 
uczniów z drugiej klasy Technikum Organizacji 
Reklamy w Łasku. Opowiadała o sobie, o swoich 
pasjach, prezentowała wykonane własnoręcznie 
prace. Uczniowie przypatrywali się także jak wy-
gląda warsztat jej pracy i technika haftowania. 

Ekspozycja prac pani Bogusi jest jej pierw-
szą wystawą indywidualną, ale na pewno nie 
ostatnią.<

Bogusława Osuch

9 lipca br. był ważną datą w dwudziestokilkuletnich dziejach Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Miejsko - Powiatowego w Łasku. 
Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Rejonowym PSD w Sieradzu 
udało się zorganizować autokarową wycieczkę do Warszawy. Głównym 
kreatorem przedsięwzięcia był prezes Zarządu Rejonowego PSD w Sie-
radzu i jednocześnie członek Zarządu Głównego PSD Jan Kruszyński. 
Ze strony łaskich diabetyków w organizowaniu imprezy wydatnej po-
mocy udzielili panowie: Bogusław Stachowski i Mieczysław Zalasa. 

Pierwszym punktem programu była wizyta w Sejmie RP, gdzie w rolę 
gospodarza i przewodnika po całym obiekcie wcielił się poseł ziemi sieradz-
kiej na Sejm RP i jednocześnie m.in. przewodniczący Parlamentarnego Ze-
społu ds. Diabetyków Cezary Tomczyk. Ponad trzygodzinny pobyt na tere-
nie niższej izby polskiego parlamentu rozpoczęła wizyta na sali posiedzeń, 
potem była wizyta w Sali Kolumnowej i przy pamiątkowych tablicach m.in. 
upamiętniającej posłów II RP, zamordowanych w czasie II wojny światowej, 
posłów i senatorów - ofiar katastrofy lotniczej z 10.04.2010 r., a także przy 
tablicy upamiętniającej wizytę papieża Jana Pawła II w dn. 11.06.1999 r., 
w czasie uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów 

Wędrując sejmowymi korytarzami można było na własne oczy zoba-
czyć codzienne życie Sejmu, trochę z innej - niż ta medialna - strony. Rów-
nież przekonać się, że prawda, zwłaszcza o pracy posłów, leży pośrodku. 
Korytarze to również okazja do spotkań z posłami różnych opcji politycz-
nych. Wśród kilku takich rozmów czy też tylko wymian uprzejmości, nie-
kłamane zainteresowanie budził poseł Ryszard Kalisz.

Gdzie tworzy się 
historia

Krótki spacer w Łazienkach Królewskich pozwolił na odwiedzenie po-
mnika Fryderyka Chopina, po czym trasa wiodła wprost do Pałacu Prezy-
denckiego, czyli codziennego miejsca pracy prezydenta RP. Pałacowe mury, 
począwszy od 1643 roku pamiętają tyle historycznych wydarzeń, że nie 
sposób ich wymienić, choćby pobieżnie. Jednymi z ostatnich były: obrady 
Okrągłego Stołu w 1989 r., podpisanie Konstytucji RP w 1997 r., ratyfiko-
wanie aktu o przystąpieniu Polski do NATO w 1999 r., ratyfikowanie aktu 
o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2003 r.

Tak więc niemal każdego dnia skupiają się tu najważniejsze wydarzenia 
z historii nie tylko naszego kraju.

Zwieńczeniem pobytu w stolicy była wizyta na Stadionie Narodowym 
oraz jego zwiedzanie, tzw. Trasą Piłkarza.<

Bogusław Stachowski
Foto: Mieczysław Zalasa oraz Jolanta Wiśniewska



Przetwory z OSM trafiają m.in. do Łodzi, Bełchatowa i Pabianic, a także na Śląsk

95 LAT ŁASKIEJ SPóŁDZIELNI MLEcZARSKIEJ
Choć przemysł mleczarski pojawił się na ziemiach polskich w końcu XIX wieku, dopiero po odzyskaniu niepodległości 
zaczął on raczkować w rejonie łaskim. Pierwsze spółdzielnie mleczarskie powstały w Marzeninie, Czestkowie, Gorczynie 
i Łopatkach, następnie w Łasku (przy ul. Gorczyńskiej, dziś Narutowicza). 

Długa była droga od tej pierwszej mleczarni do dzisiejszego nowo-
czesnego zakładu. Momentem zwrotnym było wybudowanie nowego za-
kładu w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, a potem bezustanne 
modernizowanie go i dostosowywanie do nowych potrzeb i wymogów, 
stawianych m.in. przez Unię Europejską.

Dziś Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska to nowoczesny zakład za-
opatrujący nie tylko miasta Ziemi Łódzkiej, ale i aglomerację śląską. 
Mleczarnia prowadzi skup mleka w 5 gminach powiatu łaskiego, a także 
w części pow. pabianickiego i zduńskowolskiego. Mleko pochodzi z 256 
specjalistycznych gospodarstw. Dziennie do zakładu trafia 50 tys. litrów 
białego płynu. Prawie 90-osobowa załoga wytwarza 8 rodzajów sera doj-
rzewającego, 4 rodzaje masła, 3 rodzaje śmietan, 3 rodzaje maślanek,  
3 rodzaje twarogów, kefir i mleko spożywcze, a wszystkie te smaczne 
przetwory trafiają nie tylko do klientów Łasku, Bełchatowa, Pabianic, 
Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza, ale także na Śląsk. Klienci wyjątkowo 
cenią przetwory mleczne z łaskiej spółdzielni.

95. urodziny spółdzielni stały się okazją do przypomnienia jej dzie-
jów, co na jubileuszowym spotkaniu w ŁDK uczynił prezes Jerzy Sko-
rek, ale i uhonorowania ludzi związanych z tym zakładem. Pamiętano 
też o tych, którzy jeszcze w okresie międzywojennym tworzyli zręby za-
kładu: Ignacym Bartuzelu, Stefanie Borowieckim, Franciszku Boruniu, 
Józefie Gajdzie, Józefie Frątczaku, Franciszku Marciniaku, Wincentym 
Michlewskim, Kacprze Pyta, Wacławie Sroczyńskim, Kazimierzu i Sta-
nisławie Szczepaniakach oraz Marianie Urbańskim, a także powojen-
nych współtwórcach sukcesu firmy: Józefie Baranowiczu z Łasku, wspo-
mnianym już Stefanie Borowieckim z Gorczyna, Józefie Dąbrowskim 

z Marzenina i Antonim Ratajczyku z Brodni. Ciepło wspominano też 
powojennych kierowników i dyrektorów mleczarni: Jana Cichosza, Jana 
Dąbrowskiego, Józefa Pawelca, Wincentego Skrobasa, Stanisława Do-
magałę, Edmunda Bednarka, Jana Dworniaka, Brunona Krupę, Józefa 
Bojakowskiego, Antoniego Tomę i Józefa Karpińskiego. Od 16 lat zakła-
dem kieruje prezes Jerzy Skorek.

Słowa uznania skierowano również pod adresem najlepszych do-
stawców mleka, m.in. Piotra Świątka, Bożeny Kopki i Eugeniusza Po-
korskiego. To dzięki nim i całej załodze OSM ma na swoim koncie wiele 
sukcesów i nagród, np. I miejsce na targach „W sercu Polski” i nagroda 
marszałka województwa za znakomite sery dojrzewające, o których wie-
lokrotnie wspominaliśmy na łamach „Panoramy”. 

Jak przystało na 95-latkę, która zbliża się do setki, skierowano pod 
jej adresem bardzo dużo ciepłych życzeń, a uczynili to osobiście m.in.: 
poseł Cezary Olejniczak, przewodniczący Rady Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich Tadeusz Badach, prezes Zarządu KZSM Wal-
demar Broś, wicewojewoda Paweł Bejda, a także burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek. Wśród gości spółdzielców nie zabrakło także wójtów 
okolicznych gmin, m.in. Buczku - Bronisława Węglewskiego, Sędziejo-
wic - Jerzego Kotarskiego, Widawy - Jerzego S. Woźniaka i Wodzierad 
Bożeny Płonek.

Miłym jubileuszowym akcentem był występ na scenie ŁDK kapeli 
podwórkowej „Sędziej” i Zespołu Pieśni i Tańca z Sędziejowic. Poziom 
prezentacji zasługuje na najwyższe uznanie i należy mieć nadzieję, że 
artyści z GOK jeszcze nie raz zaprezentują swoje umiejętności w Łasku.

(PO)

Uhonorowani Odznaką „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego”
Zofia Badziak, Roman Bazan, Tadeusz Bośka, Stanisław Domagała,  
Andrzej Jabłoński, Roman Kacprzak, Ilona Kaczorowska, Anna  
Kosińska, Andrzej Maj, Dariusz Polak, Elżbieta Rybak, Jerzy Skorek 
i Halina Sokołowska.

Uhonorowani Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej”
Marcin Badziak, Aleksandra Borejszo, Jerzy Borowiecki, Jan Cygan, 
Zenon Czupryniak, Bożena Kopka, Juliusz Kowalski, Sylwester Krata, 
Maria Kruszek, Katarzyna Kubiak, Halina Mrówka, Stanisław Pyra, 
Włodzimierz Rapczyński, Małgorzata Ratajewska, Grażyna Rychlik, 
Piotr Smarzych, Krystyna Sobala, Grzegorz Szymczak i Anna Wyrwas.

Uhonorowani Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”
Anna Bartczak, Jarosław Drzazga, Barbara Gwis, Andrzej Janiak,  
Leszek Kacała, Grażyna Kot, Marceli Mielczarek, Marian Musiałek,  
Jerzy Skorek i Antoni Toma.<



Takie same MARZENIA I PASJE… 
Na ostatni wieczór wspólnie ze swoimi gospo-

darzami przygotowali występ muzyczny, zagra-
li i zaśpiewali piosenkę „Roads on travel”, przy-
gotowali również dekorację z motywami polsko 
-niemieckimi. Wszystko po to, aby stworzyć nie-
codzienny nastrój uroczystości, która była podsu-
mowaniem trwającego od 20 lat partnerstwa po-
między naszymi społecznościami i jednocześnie 
podziękowaniem dla tych, którzy zawiązywali 
współpracę oraz dokładali starań, aby przyjaźń 
rozwijała się i trwała do dziś. 

Marcin Maliszak, nauczyciel języka niemiec-
kiego w ZSO w Kolumnie, koordynator projektu, 
przygotował pamiątkowe fotoalbumy upamiętnia-
jące osoby zaangażowane zarówno z Niemiec jak 
i z Polski, które zastały wręczone na uroczystości 
Erichowi Krüger, Jürgenowi Meyer - burmistrzowi 
zbiorowej gminy Elbtalaue, Reinhardowi Deegen 
- dyrektorowi szkoły, Manfredowi Kampferbeck 
i Jürgenowi Sippel - koordynatorom wymiany.  
Dodajmy, że w tymże czasie była też w Niemczech 
oficjalna delegacja Łasku z zastępcą burmistrza Ja-
niną Kosman na czele.

Gratulacje i słowa podziękowania dla szkół 
płynęły zarówno ze strony władz samorządowych 
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Rok 1933 przyniósł dwa wydarzenia: w stycz-
niu Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, co 
wkrótce zaważyło na losach Europy, natomiast we 
wrześniu urodziłem się ja, co ma znaczenie wyłącz-
nie historyczne.

Tak zaczyna się curriculum vitae napisane  
z  humorem przez samego Eugeniusza Iwanic-
kiego, obchodzącego we wrześniu swoje 80-lecie 
urodzin. A że Iwanicki od najmłodszych lat zwią-
zał się z ziemią łaską i jest jej wierny do dziś, jego 
jubileusz stał się także świętem dla wielu miesz-
kańców grodu nad Grabią. Spotkali się oni z Jubi-
latem w Bibliotece Publicznej, gdzie była okazja do 
przypomnienia wielu humorystycznych wydarzeń 
z życia poety i pisarza.

Już Tadeusz Boy-Żeleński drwił sobie z jubile-
uszy, które są często męką dla bohaterów tych uro-
czystości: 

80-lecie Eugeniusza Iwanickiego
Jubileusz w cieniu Boya

Dolnej Saksonii, jak i przedstawicieli naszej gmi-
ny. Wzruszenie towarzyszyło wszystkim uczestni-
kom uroczystości. Uczniowie wymieniali się pre-
zentami i życzyli szybkiego ponownego spotkania. 
Wszyscy składali deklaracje, że będą utrzymywać 
z sobą kontakt w sieci i umawiali się na spotkanie 
w wakacje, wszak Dannenberg jest oddalony od 
Kolumny tylko o 800 km. 

Początki wymiany nie były łatwe, musieliśmy 
pokonać wiele barier, ale szczęśliwie nasza ojczyzna 
zmieniała się, co podczas pobytów obserwowali za 
każdym razem nasi goście. Z upływem lat czuliśmy 
się coraz bardziej pełnoprawnymi partnerami i dziś 
dla uczniów z Dannenbergu możemy przygotować 
program, z którego będą bardzo zadowoleni. 

Niezmienne pozostały: otwartość, życzliwość 
i opiekuńczość goszczących niemiecką młodzież 
mieszkańców Kolumny. Dzięki pomocy rodziców 
naszych uczniów i ich wsparciu za każdym razem 
potrafimy stworzyć atmosferę, która sprawia, że 
wszyscy chcą do nas wracać. 

Wymiana polsko - niemiecka prowadzona 
przez ZSO promuje przede wszystkim naszą małą 
ojczyznę, ale również dzięki niej nasi partnerzy 
mogą przekonać się, że tak naprawdę młodzi lu-

dzie mają wiele wspólnego: takie same marzenia, 
podobne pasje i zamiłowania. Tak jak na początku 
wymiany powiedział Erich Krüger: „Młodzież nie-
miecka tak samo może się uczyć od swoich pol-
skich rówieśników, jak i oni od nich”.

 W imieniu ponad 200 uczniów naszej szkoły, 
którzy wyjechali do Dannenbergu, serdecznie dzię-
kuję wszystkim koordynatorom, osobom wspiera-
jącym, a szczególnie inicjatorom: Krystynie Poli-
tańskiej i Władysławowi Stawickiemu za umożli-
wienie przeżycia tej niezapomnianej przygody.<

Halina Wawrzyniak - Licha 
dyrektor ZSO

Przyjęła się ta zabawa,
Jako że w niej leży sposób, 
Co każdemu daje prawa
Kpić z najszanowniejszych osób;
Bierze się do tego celu
Tęgiego, starego pryka, 
Sadza się go w fotelu
I siarczyście się go „tyka”.

Dlatego święto Iwanickiego przebiegało 
w zupełnie innej atmosferze, nie brakowało aneg-
dot i humorystycznych wspomnień. Jubilat za-
chował dystans nawet do swojego życiorysu, opo-
wiadając np. o tym jak został felczerem, a nawet 
malarzem, zanim ostatecznie poświęcił się dzien-
nikarstwu. 

Iwanicki przez wiele lat pracował w łódzkich 
„Odgłosach”, ale też swoimi artykułami zasilał 
wiele innych tytułów prasowych. Znajdował też 
czas na pisanie powieści. Szczególnie cenione są 
jego aforyzmy. Oto próbka tego typu twórczości:
Rasista to taki, który żałuje, iż biały człowiek 
nie uznał innych ras za jadalne 
lub
Zmienić historie potrafią jedynie geniusze 
i szaleńcy.

 Bogaty i różnorodny jest dorobek twórczy 
E. Iwanickiego, jednakże on sam niejednokrotnie 
twierdził, że nie cierpi pisać. Skąd zatem ten do-
robek? - Nie wiadomo - odpowiadał zwykle Iwa-
nicki…

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek podkreślił 
silne więzy Jubilata z Łaskiem, a szczególnie Utra-
tą, niegdyś odrębną miejscowością, a dziś dzielni-
cą Łasku, i życzył E. Iwanickiemu dużo zdrowia 
i sukcesów. Do tych życzeń przyłączyło się wielu 
gości, m.in. poeta Henryk Świegocki oraz dzienni-

karz i poeta Andrzej Dębkowski, a także poeta Ry-
szard Wasilewski, który zaprezentował swój wiersz 
dedykowany Jubilatowi. Poetyckie strofy nadesłał 
też z Piotrkowa Trybunalskiego znany poeta zwią-
zany z naszym regionem - Rafał Orlewski, a zgro-
madzonym zaprezentowała je znakomicie Ewa 
Buss, wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Łaskiej. Właśnie to Towarzystwo było 
organizatorem jubileuszu i współwydawcą smako-
witej książeczki Jubilata pt. „Utrata. Moja miłość”.

Wielu uczestników tego jubileuszowego spo-
tkania podkreślało, że Łask należy do grona nie-
licznych miast, które doceniają swoich twórców, 
o czym świadczy organizowanie wielu takich spo-
tkań, a także bardzo cenny i dobrze odbierany przez 
mieszkańców udział gospodarzy grodu nad Grabią 
w tego typu imprezach. To w Łasku tradycja tym 
bardziej cenna, że twórcy w różnorodny sposób 
odwdzięczają się, chociażby tak jak Iwanicki, pro-
mując miasto m.in. w swoich powieściach. Doko-
nania twórcze Iwanickiego są tu doceniane od daw-
na, dlatego nikogo nie zdziwiły głosy uczestników 
tego spotkania, którzy wnioskowali w obecności 
burmistrza Gabriela Szkudlarka, jego zastępczyni 
Janiny Kosman, sekretarza gminy Beaty Mielcza-
rek, a także prezesa TPZŁ Sławomira Tralewskie-
go, by uhonorowano Iwanickiego zaszczytnym ty-
tułem zasłużonego dla miasta Łask.

Na finał jubileuszu był wielki tort z orygi-
nalną cukrową fotografią Jubilata, jakiej jeszcze 
w Łasku nie było. Miłośnicy twórczości Iwanic-
kiego mieli zatem niebywałą okazję, by skonsu-
mować nawet… głowę Jubilata.<

(P) 
fot. Jakub Mokrosiński 
Fotoreportaż z jubileuszu E. Iwanickiego - str. 27

W imieniu mieszkańców miasta najlepsze życzenia 
złożył Jubilatowi burmistrz G. Szkudlarek 



Tajemnice kamieniczki 
pod siódemką

Trzeba przyznać, że kamieniczka już 
dziś wygląda imponująco, co zauważa wielu 
mieszkańców, i stała się ozdobą rynku. Do-
brze byłoby, aby właściciele wielu innych 
posesji w tej części miasta lepiej zadbali 
o swoje domy, przyczyniając się tym samym 
do modernizacji i upiększenia Starówki. Wy-
remontowanie kamieniczki, która jeszcze 
niedawno była w bardzo złym stanie tech-
nicznym, powinno być sygnałem dla wielu 
mieszkańców, że należy zadbać o ten najstar-
szy fragment miasta, bo on będzie świadczył 
o nas wszystkich i przyciągnie zapewne wie-
lu przybyszów. Rozmawiałem wielokrotnie 
np. z ludźmi w stalowych mundurach, którzy 
zwracali uwagę właśnie na niedoinwestowa-
nie centrum miasta i brak reprezentacyjnej 
części starego grodu, będącej jego wizytów-
ką. Teraz, po zakończeniu modernizacji całej 
płyty rynku, nie będziemy się musieli wsty-
dzić naszej Starówki. Dołączy ona zapewne 
do grona miast szczycących się swoimi ze-
społami staromiejskimi, takich jak np. Kra-
ków, Gniezno, Kalisz czy Piotrków Trybu-
nalski.

Choć remont wspomnianej kamieniczki 
zbliża się ku końcowi, trzeba będzie jeszcze 
trochę poczekać na urządzenie w jej wnę-
trzach ekspozycji muzealnej. Co prawda jest 
już koncepcja aranżacji wnętrz, o czym pod-
czas walnego zebrania członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej mówiła zastęp-
czyni burmistrza Janina Kosman, ale trzeba 
będzie jeszcze zdobyć pieniądze na urządze-
nie ekspozycji. Szefowa Biblioteki wystąpiła 
już do Ministerstwa Kultury o wsparcie za-
mierzeń łaskowian. 

Jak wielu mieszkańców Łasku śledzę niemal codziennie to, co dzieje się w centrum 
miasta. Szczególnie przyglądam się odrestaurowanej kamieniczce, w której siedzibę 
z prawdziwego zdarzenia znajdzie wreszcie muzeum. Byłem przy narodzinach tej 
placówki, która od kilkunastu lat mieści się w piwnicy Biblioteki Publicznej im. Jana 
Łaskiego Młodszego, i czas najwyższy, by rozwinęła skrzydła. 

Podczas wspomnianego zebrania Towarzy-
stwa mówiono sporo o muzeum właśnie w kon-
tekście pieniędzy. Jak wspomniał prezes Sławo-
mir Tralewski, Towarzystwo chce zdobyć środki 
na konserwację tego wszystkiego, co już udało 
się zgromadzić dzięki ofiarności mieszkańców 
naszego miasta, pragnie też przyczynić do takie-
go urządzenia muzeum, by było ono placówką 

żywą, chętnie odwiedzaną zarówno przez tury-
stów jak i mieszkańców naszego miasta, szcze-
gólnie zaś młodzież. Stąd podczas walnego ze-
brania dyskusja nad zmianami statutu idącymi 
w kierunku przeobrażenia Towarzystwa w orga-
nizację pożytku publicznego. Dlaczego to jest 

tak ważne? - bo np. pozwoli pozyskiwać 1 pro-
cent z naszego odpisu podatkowego, a to z ko-
lei właśnie przysłuży się utrzymaniu naszego 
muzeum na odpowiednim poziomie. Podobnie 
jak zastępczyni burmistrza J. Kosman wierzę, 
że mieszkańcy Łasku nie poskąpią grosza na 
muzeum i jak przed laty nadal będą zasilać je 
w bezcenne rodzinne pamiątki. To właśnie w tej 
skarbnicy historii naszego miasta będzie można 
deponować np. skarby znanych rodów łaskich, 
by wiedza na temat historii grodu nad Grabią 
nie zaginęła i służyła następnym pokoleniom. 
Apeluję zatem przy okazji do mieszkańców gro-
du nad Grabią: zaopiekujcie się właśnie teraz 

poszczególnymi eksponatami, zadbajcie o ich 
konserwację, co będzie zapewne uwiecznione 
w muzealnych annałach, ale i np. na stosow-
nej tabliczce starego zegara czy szafy. To apel 
zarówno do indywidualnych mieszkańców jak 
i naszych firm.

Do tematu wspomnianej kamienicz-
ki i muzeum będę jeszcze nie raz powracać, 
bo obiekt ten okazał się bardzo ciekawy pod 
względem historycznym, a ponadto za spra-
wą ludzi zatroskanych o pamiątki przeszłości, 
a do takich należą m.in. samorządowcy Łasku 
i konserwatorzy z Elżbietą Bąbką-Horbacz na 
czele, udało się wyeksponować wiele „smacz-
ków”. Proszę zwrócić uwagę np. na odchyle-
nie ściany bocznej kamieniczki, co doskonale 
widać w obramowaniach okien, a także urzą-
dzenie podwórka, które nawiązuje do tego, co 
przez wieki było w tej części miasta. Wspo-
mniane odchylenie murów celowo zostało 
zachowane i tak zabezpieczone, że nie stwa-
rza jakiegokolwiek zagrożenia, ale zaświad-
cza o niełatwych losach kamieniczki. Inne jej 
tajemnice przedstawię w kolejnym odcinku 
z tego cyklu.<

Stanisław Barcz 



Szkoła Dialogu to program realizowany 
od 2008 roku, którego celem jest poszerza-
nie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej 
obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu 
w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy 
naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, 
że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do 
przełamywania barier. Uczestniczące w pro-
jekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIA-
LOGU. 

FORUM DIALOgU
Uczniowie poznają historię swojego miasta
8 października br. uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły 
Dialogu” - programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu Między Narodami objętego honorowym patronatem ministra edukacji 
narodowej. Do tegorocznej edycji programu zaproszone zostały szkoły z ponad 40 miejscowości w całej Polsce. 

Podczas dwóch pierwszych warsztatów 
uczniowie poznają wiele zagadnień związa-
nych z kulturą i tradycją żydowską. Następnie 
efekty tych spotkań zaprezentują przygotowu-
jąc wycieczkę upamiętniającą przedwojenną 
historię ludności żydowskiej z Łasku. 

Uczniowie zapewne uwzględnią miejsca 
związane z życiem i martyrologią w przygo-
towanej przez siebie trasie spaceru. Po za-
kończeniu cyklu warsztatów będą mieli oka-

zję poprowadzić wycieczkę po raz drugi, dla 
samodzielnie określonej grupy mieszkańców. 
Sprawozdanie z niej weźmie udział w kon-
kursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni 
na przełomie grudnia i stycznia 2013/2014 r. 
podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu. 

Więcej informacji o fundacji i programie 
Szkoła Dialogu: www.dialog.org.pl 
Osoba kontaktowa: 
Ola Tomaszewska, 
ola.tomaszewska@dialog.org.pl, 
22 551 50 25 

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami 
jest organizacją pozarządową zajmującą się od 
piętnastu lat działalnością na rzecz zbliżenia 
pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziała-
niem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, 
a także edukacją na rzecz tolerancji.<

-  Czy bóle pleców należą do często występują-
cych dolegliwości u pacjentów?

-  Zdecydowanie tak, opierając się na danych 
statystycznych - 3 z 4 osób skarży się na bóle 
pleców przynajmniej raz w życiu. Szczególnie 
często pacjenci cierpią na dolegliwości dolne-
go odcinka kręgosłupa lędźwiowego objawia-
jące się silnymi bólami dolnej części pleców, 
miednicy i kończyn dolnych.

- Co jest przyczyną takich bólów krzyża?
-  Ich przyczynę upatruje się np. w bolesnych 

przeciążeniowych zmianach tkankowych 
w głębokich mięśniach przykręgosłupowych 
lub zmianach zwyrodnieniowych stawów 
i krążków międzykręgowych. Wynikają one 
często ze złych nawyków, siedzącego trybu 
życia, nieergonomicznego miejsca pracy, nie-
właściwej postawy ciała podczas wykonywa-
nia codziennych prac fizycznych.

-  Jak wygląda badanie pacjentów z bólem 
krzyża w Columna Medica?

-  Dokładnie przeprowadzony wywiad, analiza 
dokumentacji medycznej i badanie lekarskie są 
w stanie określić, co jest przyczyną dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa. Precyzyjna diagnoza 
to podstawa skutecznej rehabilitacji Po konsul-
tacji lekarskiej przeprowadza się badanie fizjo-
terapeutyczne mające na celu wykrycie przy-
czyny bólu wynikającego np. z bolesnych 
i skróconych mięśni, ograniczonych ruchowo 
stawów, osłabionych mięśni odpowiedzial-
nych za właściwą stabilizację kręgosłupa oraz 
wad postawy.

-  Jak w Columna Medica są leczone bóle 
krzyża?

-  W stosowanych programach leczniczych kła-
dziemy nacisk na zapewnienie indywidualnej 
opieki lekarskiej i fizjoterapeutycznej. Naj-
ważniejszym elementem każdego planu tera-

peutycznego jest codzienna praca z osobistym 
fizjoterapeutą. Umożliwia ona ciągłą ocenę 
efektów terapeutycznych procesu leczniczego 
oraz w razie konieczności jego modyfikacje. 
Do najskuteczniejszych, wykorzystywanych 
sposobów terapii zalicza się zastosowanie od-
powiednich ćwiczeń rehabilitacyjnych, funk-
cjonalny trening medyczny, ćwiczeń rozluź-
niających, ćwiczeń w wodzie, terapię manual-
ną, masażu i zabiegów cieplnych. Taki sposób 
leczenia zalecany jest również w najnowszych 
niemieckich wytycznych leczenia bólu krzyża 
- NVL Kreuzschmerz 2010. Cenną rolę w pro-
gramach rehabilitacyjnych odgrywa też edu-
kacja pacjentów, wyjaśniająca im m.in. przy-
czyny ich dolegliwości i zasady prawidłowej 
ergonomii życia. Pobyt w Centrum Rehabilitacji 
kończy się przekazaniem Pacjentowi szczegóło-
wego planu ćwiczeń i wskazówek dotyczących 
dalszego codziennego postępowania.

-  Proszę wymienić trzy najważniejsze, Pana 
zdaniem, atuty programów rehabilitacyj-
nych stosowanych w Columna Medica?

-  Dzięki urządzeniom takim jak DIERS Formetric 
4 D czy FREI Genius Eco jesteśmy w stanie prze-
prowadzić specjalistyczne badanie funkcjonalne 
pozwalające postawić precyzyjną diagnozę. Daje 
to podstawy do przygotowania indywidualne-
go programu rehabilitacyjnego. Każdy pacjent 
opuszcza nasze Centrum Rehabilitacji z określo-
nymi zaleceniami do samodzielnego stosowania 
w domu. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta in-
dywidualna profilaktyka i rehabilitacja ruchowa 
pomoże chronić Twój kręgosłup, poprawi Twoje 
codzienne samopoczucie i może zapobiec inter-
wencji chirurgicznej w przyszłości.<

www.ColumnaMedica.com
tel. 43 676 80 00

W trosce o kręgosłup

W kilku zdaniach

Rozmowa z Andrzejem Rudawskim, kierownikiem 
zespołu terapeutów w Columna Medica w Łasku

●  Policjanci apelują o krew dla kolegi chore-
go na ostrą białaczkę szpiku - grupa ORh+ 
- „Dar dla Marcina Adamiaka”.

●  Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie „Gra-
bia” zakończyło cykl szkoleń, w ramach 
którego 77 pań otrzymało uprawnienia 
opiekunki dzieci oraz osób starszych i nie-
pełnosprawnych. 

●  22 października br. minęly dwa lata od 
ukazania się internetowej gazety codzien-
nej Łasku i powiatu „Łaskonline”. Zespo-
łowi i twórczyni gazety - gratulujemy!

●  Biblioteka Publiczna w Łasku zaprasza na 
bezpłatny komputerowy kurs nauki języka 
angielskiego. Bliższe informacje: Magda-
lena Binkowska, tel. 43 675 23 99, e-mail:

   biblioteka_lask_czytelnia@wp.pl
●  Dzielnicowy dla rejonu Kolumny, osiedla 

Przylesie i Batorego dyżuruje w budynku 
Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ła-
sku, ul. Batorego 42, w poniedziałki w go-
dzinach 15-16. Można też dzwonić do dziel-
nicowego sierż. sztab. Łukasza Mielczarka -  
tel. 690-115-320. 

●  Ekipy budujące S-8 w naszym regionie ko-
rzystają z dróg, po których nie powinny się 
poruszać ze względu na tonaż. Niedawno 
zatrzymano pojazd ze żwirem przeciążony  
o... 23 tony.

●  Policjanci z Łasku zatrzymali 49-letniego 
mężczyznę, który drewnianym kołkiem za-
bił swojego psa, ponieważ... zwierzę było 
mu nieposłuszne. Bezlitosnemu właści-
cielowi psiaka grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności.<



SESJA Rady Powiatu (21 bm.) poświęco-
na była m.in. sprawom zadłużenia łaskie-
go szpitala, a także zmianom w budżecie na 
bieżący rok. Najbliższa sesja Rady Miej-
skiej Łasku odbędzie się 6 listopada br. 
i poświęcona będzie m.in. zmianom tego-
rocznego budżetu oraz współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.
ZDZIEWOJSKI Jan Grzegorz, kazno-
dzieja, poeta i bibliofil rodem z Łasku, jest 
wciąż tematem badań dr. Jana Rodaka, au-
tora książek na temat tej postaci. Podczas 
spotkań (m.in. w Kętach) J. Rodak popula-
ryzuje Zdziewojskiego, ale też ujawnia np. 
kryminalne i sakralne dzieje tego kapłana.
BUDOWA S-8 w naszym regionie - tempo 
prac budzi sporo zastrzeżeń i wygląda na 
to, że do końca stycznia nie uda się zakoń-
czyć wszystkich robót.
RÓżA w sztuce - rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Róża królową kwiatów” zorga-
nizowany prze ŚDS w Łasku. W malarstwie 
I miejsce zajął Benedykt Stępień z ŚDS 
w Justynowie, zas Amilia Szczepaniak 
z ŚDS w Łasku zajęła II miejsce. W rysun-
ku najlepsza była Barbara Kwaśniak z Biel-
ska Białej, zaś II zajęła Anna Barwaśna 
z Sędziejowic, a III - Piotr Sikora z ŚDZ 
w Łasku. Gratulujemy!
KOSZYKARKI z Kolumny - w Orlikowej 
Lidze Mistrzów w koszykówce drużyna 
z Gimnazjum w Kolumnie okazała się naj-
lepsza. Gratulujemy!
POżAR w Woli Łaskiej - 13 bm. w połu-
dnie w firmie Europol Holding paliły się 
odpady przemysłowe. Z ogniem walczy-
ło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. 
Ogień opanowano. Burmistrz Łasku po-
informował mieszkańców, że nie było za-
grożenia dla bezpieczeństwa ludzi, co po-
twierdziła grupa chemików z PSP w Łodzi, 
zapowiedział jednocześnie, że podjęte zo-
staną działania dla zmniejszenia zagrożenia 
w tym rejonie.
SĄSIAD czujny to prawdziwy skarb, 
a przekonał się o tym właściciel domku jed-
norodzinnego w gm. Łask. Pod nieobecność 
gospodarza włamał się do domku 54-letni 
mieszkaniec Łasku będący pod wpływem 
alkoholu. Sąsiad usłyszał hałas i wspólnie 
z innym mieszkańcem zatrzymał złodzieja, 
któremu grozi teraz pobyt za kratkami. 
ZŁODZIEJE - amatorzy darmowego alko-
holu, usiłowali sforsować kamieniem an-
tywłamaniową szybę marketu w gm. Łask, 
jednakże zostali spłoszeni i uciekli. Świa-
dek poinformował policję o tym, jakim sa-
mochodem podróżowali, więc stróże pra-
wa bez trudu ich zatrzymali. Tylko 16-la-
tek kierujący VW golfem był trzeźwy, zaś 
jego koledzy w wieku do 18 lat z gm. Łask 
i Sedziejowice byli pod wpływem alkoholu 
(0,9-1,2 promila we krwi) i trafili do izby 
zatrzymań. Czeka ich teraz kontakt z Temi-
dą. 16-latek będzie odpowiadać przed Są-
dem Rodzinnym.<

Zawody zakończyły się dużym sukce-
sem reprezentacji Polski, w barwach której 
wystartowała zawodniczka Łaskiego Klubu 
Sztuk Walki Jarosława Wawrzyniak, która 
zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy w twar-
dej konkurencji ringowej low kick juniorów. 
Jest to kolejny prestiżowy sukces łaskiego 
kickboxingu. 

Radość z drugiego miejsca jest ogromna, 
na ten sukces zapracowano ciężką pracą tak 
zawodniczki jak i trenera i kadry szkolenio-
wej klubu. Złożyły się na to wielogodzinne 
treningi oraz świetne wyniki na zawodach 
krajowych i międzynarodowych, jak również 

udział w szkoleniach i zgrupowaniach ka-
dry, co zaowocowało powołaniem do kadry 
Polski. Nasza zawodniczka jest utalentowa-
ną, ambitną i zdyscyplinowaną młodą osobą, 
a w jej zaangażowaniu zawsze wspiera ją ro-
dzina i przyjaciele z klubu. 

Start w mistrzostwach kosztował wiele 
wyrzeczeń oraz nakładów finansowych. Jak 
widać na pamiątkowych zdjęciach, poza ry-
walizacją sportową dodatkowym atutem jest 
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami 
z całej Europy jak również przedstawiciela-
mi innych federacji.<

DK

Były więc zabawy, konkursy i turnieje dla 
dzieci oraz dorosłych, więc i frekwencja była 
duża. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 
„Merkury” przygotowało dla dzieci darmo-
we karuzele, zjeżdżalnie, trampoliny i wiele 
innych atrakcji. Były śpiewy przy gitarze, 
muzyka prowadzona przez DJ-a i zabawa 
pozwalająca miło spędzić czas bez alkoholu. 
Dla ciała było również wiele przyjemności: 
ciasto, kawa, herbata, napoje i wspaniała dar-
mowa grochówka. Stowarzyszenie po raz ko-
lejny pokazało, że można się świetnie bawić 
i miło spędzać czas na trzeźwo. 

Choć impreza skończyła się o godz. 17, 
tłum bawiących się dzieci wcale nie miał 
zamiaru iść do domu. Stowarzyszenie Abs-
tynentów Klubu „Merkury” działające na 
terenie Miasta chce dalej propagować trzeź-
wy styl życia i pokazywać jak fajnie i przy-
jemnie można bawić się bez alkoholu.<

Krzysztof Similak

Dzień Krokusa - Dniem Trzeźwości

Jarka 
Wawrzyniak 
wicemistrzynią Europy
W zakończonych Mistrzostwach Europy 
Kadetów i Juniorów Kickboxingu (14-22 
września br., Krynica Zdrój) udział brało 
około 1600 zawodników z 36 krajów Europy. 
Rywalizowano m.in. w walkach na matach, 
tj. musical forms, point fighting, light 
contact, kick light, a także na ringu - low 
kick, full contact i k-1. 

Doskonale bawić się można i bez alkoholu, co po raz kolejny przypomniano w naszym 
mieście. Festyn pod nazwą „Dzień Krokusa - Dniem Trzeźwości” to zresztą łaska 
tradycja. Otworzył go burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wraz z senatorem RP 
Andrzejem Owczarkiem, po czym nastąpił blok rozrywkowy zorganizowany przez Łaski 
Dom Kultury pod przewodnictwem Elżbiety Wojtackiej-ślęzak. 



WAŻNIEJSZE IMPREZY W LISTOPADZIE
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa malarstwa podopiecznej 
ŚDS w Łasku - Grażyny Świątek 1-30 BP w Sieradzu filia 

w Łasku
BP w Sieradzu filia 

w Łasku

2.

Wystawa pokonkursowa  
VII Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego 2013  
pt. „Róża królową kwiatów”

5 -30 ŁDK ŚDS w Łasku, 
ŁDK

3. Wystawa grafitti pt. „Sztuka ulicy” 6-30 ŁDK ŁDK

4. Wystawa fotografii 
Tomasza Miksy 8.11- 5.12 BP w Łasku BP w Łasku

5. Obchody Święta Niepodległości 9 Kolegiata,
Plac 11 Listopada 

gmina Łask, 
Starostwo Powiatowe 
w Łasku, 32. BLT 

w Łasku 

6.

Spektakl teatralny z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości 
pt.: „Wesoły barak, czyli absurdy 
PRL-u” w wykonaniu grupy 
teatralnej ŁDK „Pospolite 
Ruszenie”

10 ŁDK ŁDK 

7.

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Jakość myślenia - 
jakością życia” wygłosi 
dr Leszek Putyński 

12 ŁDK ŁDK 

8.

Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Muzułmanin - 
wyznawca islamu” wygłosi  
prof. dr hab. Marek Dziekan

19 ŁDK ŁDK

9. Spektakl komediowy  
pt. „Zwariowany komisariat”. 19 ŁDK ŁDK

Sportowe
1. Ogólnopolska Liga Mieszanych 

Sztuk Walki Dzieci i Juniorów 9 ZSP nr 2 w Łasku ŁBT 

2. Otwarte zawody wędkarskie  
z okazji Święta Niepodległości 10 Łopatki Koło PZW Łask - 

Grabia 

3.
Mecz piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Laskovia Łask - 
Energetyk Poznań 

23 hala sportowa 
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

A wszystko zaczęło się w Łasku. Jedna 
z mieszkanek podłódzkiej miejscowości znalazła 
w internecie atrakcyjna ofertę sprzedaży VW gol-
fa. Pojazd miał kosztować tylko 2600 zł. Kobie-
ta wpłaciła na konto 2200 zł, a resztę zamierzała 
dostarczyć osobiście komornikowi, który miał 
sprzedać ów pojazd należący wcześniej do jedne-
go z dłużników. Jakież było zdziwienie kobiety, 
gdy pojawiła się w gabinecie łaskiego komorni-
ka, a ten stwierdził, że nic nie wie o transakcji i że 
nigdy wcześniej nie rozmawiał w ową kobietą. 
Niedoszłej właścicielce VW nie pozostało nic in-
nego jak zawiadomić policję.

Stróże prawa zajęli się sprawą i po jakimś 
czasie wpadli na trop oszustów. Pięciu mężczyzn 
w wieku 18-26 lat przebywało w jednym z hoteli 
na Śląsku, gdzie przy pomocy laptopów, internetu 
i telefonów komórkowych naciągali pechowych 
amatorów pojazdów. Oszuści podający się za ko-
morników oferowali do sprzedaży pojazdy rze-
komo odebrane dłużnikom. Funkcjonariusze Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji z kolegami z Łasku 
nakryli oszustów na gorącym uczynku, zabezpie-
czając zarówno komputery jak i telefony, ale też 
i notatki dotyczące przestępczej działalności. 

Wszyscy zatrzymani mają już na swoim 
koncie konflikty z prawem. Trafili oni do aresz-
tu w Łasku, gdzie usłyszeli już zarzuty dotyczą-
ce oszustw. Ponieważ istnieje przypuszczenie, że 
działający na obszarze całego kraju przestępcy 
mają na swoim koncie znacznie więcej oszustw, 
policjanci prowadzą śledztwo w tej sprawie, by 
rzetelnie podsumować niechlubną działalność sa-
mozwańczych komorników. Oszustom grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 8.

Przy okazji przekazujemy apel policji, by 
z wielką ostrożnością traktować atrakcyjne oferty 
sprzedaży nie tylko pojazdów, a z pewnością nie 
powierzać bezmyślnie swoich pieniędzy oszu-
stom.<

(P)

Wyobraźnia oszustów i złodziei nie 
zna granic. Mieliśmy już oszustwa „na  
wnuczka” czy pracownika opieki społecz-
nej, teraz arsenał oszustów wzbogacony 
został metodą „na komornika”. Na szczę-
ście policjanci aresztowali pięciu fałszy-
wych komorników i teraz usiłują „podsu-
mować” ich mało chwalebną działalność.

Fałszywi 
komornicy

Złodziejski duet działał podobnie. Ko-
rzystając z nieobecności właścicieli włamy-
wali się do altanek i kradli to wszystko, co 
miało jakąkolwiek wartość. Po aresztowa-
niu obydwóch złodziei policjantom udało 
się odzyskać część łupów. Na razie aresz-
towani zostali na 3 miesiące. 32-latek krad-
nący w warunkach recydywy zapewne na 
znacznie dłużej.<

(ER)

Altankowi włamywacze
Dwaj włamywacze z powiatu pabianickiego uczynili sobie źródło dochodu z włamań do 
letniskowych altanek. Policjanci dowiedzieli się o serii tego typu kradzieży i zaczęli szukać 
sprawców kradzieży. Jednym z nich okazał się 19-latek, zaś drugim - ukrywający się 
w Zduńskiej Woli 32-letni przestępca mający na koncie kilka rozbojów. Po zatrzymaniu 
pierwszego ujęto także jego kompana ukrywającego się w Ksawerowie.
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