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500 lat z ŁASKIEM
Jubileusz  wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem
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Na uroczystości rocznicowe zaprosili 
mieszkańców miasta i powiatu: burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, przewodni-
czący Rady Miejskiej Robert Bartosik, 
starosta łaski Teresa Wesołowska, prze-
wodniczący Rady Powiatu Marek Aulak, 
i dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego płk. dypl. Ireneusz Nowak. U stóp 
Pomnika Niepodległości zgromadzili się 
także mieszkańcy grodu nad Grabią, kom-
batanci i żołnierze, radni, przedstawiciele 
organizacji i instytucji, harcerze.

Mieszkańcy oraz pielgrzymi po brzegi wy-
pełnili łaską świątynię. Uroczystość rozpoczęła 
się modlitwą Anioł Pański, odmówioną przed 
zabytkową płaskorzeźbą. Mszy przewodni-
czył legat papieski kard. Zenon Grocholewski, 
którego podobnie jak wszystkich zebranych, 
powitał ks. arcybiskup łódzki Marek Jędra-
szewski. Kardynał odczytał po łacinie list od 
papieża, którego tłumaczenia podjął się ksiądz 
biskup Ireneusz Pękalski. Kardynał Zenon 
Grocholewski wygłosił homilię, w której na-
wiązał do bogatej i często trudnej historii na-
szego narodu. Zaakcentował zobowiązanie 
do dbania o naszą wiarę, gdyż to właśnie ona 
zawsze była dla nas ostoją i siłą przetrwania. 

Dużo uwagi poświęcił również Maryi obecnej 
w pięknym 500-letnim wizerunku w łaskiej ko-
legiacie. „Od samego początku historii nasze-
go narodu, w tej drodze życia wiarą i z wiary, 
wraz z Chrystusem, obecna była Maryja. Jej 
kult stawał się coraz bardziej żywotny. Czu-
liśmy Jej opiekę nad nami. Obraliśmy Ją na-
wet za naszą królową. O tej miłości do Maryi 
świadczy także to piękne i stare sanktuarium 
tutaj w Łasku. Wyrazem tej miłości jest fakt, że 
tak bardzo uroczyście obchodzimy dzisiaj 500. 
rocznicę sprowadzenia z Watykanu przez abpa 
Jan Łaskiego, prymasa Polski, do tej świątyni 
przepięknej alabastrowej płaskorzeźby Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. To jedno z najpiękniej-

szych dzieł włoskiego renesansu w Polsce jest 
prawdopodobnie darem papieża Leona X”- 
mówił legat papieski. 

Na zakończenie uroczystości kardynał 
w imieniu papieża Franciszka wręczył oko-
licznościowe medale przedstawicielom du-
chowieństwa i lokalnych władz - burmistrzowi 
Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi oraz staroście 
łaskiemu Teresie Wesołowskiej. Następnie re-
prezentanci wszystkich parafii archidiecezji 
łódzkiej otrzymali świecę chrzcielną i udali się 
na wspólny poczęstunek. Ostatnim punktem 
obchodów był koncert w kolegiacie.

Michał Janiszewski

W drugą niedzielę bm. (8 listopada) kolegiata łaska była świadkiem wyjątkowej uroczystości. Archidiecezja 
łódzka rozpoczęła obchody 1050. rocznicy chrztu Polski trzy tygodnie wcześniej niż reszta kraju. Było to związane 
z połączeniem tej uroczystości z 500-leciem obecności wizerunku Matki Boskiej Łaskiej. W tym niezwykłym 
wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci wszystkich parafii naszej archidiecezji.

Niepodległość nie została nam dana raz na zawsze
W 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na łaskim rynku odbyła się patriotyczna manifestacja 
mieszkańców. Wcześniej w łaskiej kolegiacie podczas mszy modlono się w intencji ojczyzny.

W skład Rady Dzielnicy weszli: Becht 
Grzegorz, Florczak Sylwester, Korczyńska 
Beata, Kuśmierowska Jolanta, Palinceusz 
Agnieszka, Piotrowski Tomasz,  Pluta Marta, 
Podemski Zbigniew, Pokucińska Katarzyna, 
Raczkowski Jacek, Robak Anna,  Skrzyński Ja-

WYBRANO RADĘ DZIELNICY KOLUMNA
Mieszkańcy dzielnicy Kolumna dokonali wyboru Rady Dzielnicy (5 bm.) na kolejną 4-letnią kadencję. 

cek, Sobczyk Janina, Stradomska Marta i War-
talski Zbigniew.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Dzielnicy  
wybrała ze swojego grona: przewodniczącego 
Rady Dzielnicy,  którym  został Jacek Racz-
kowski, zaś  zastępcą przewodniczącego - Mar-

ta Pluta. Jednocześnie został wybrany Zarząd 
Dzielnicy w składzie: przewodniczący - Syl-
wester Florczak, zastępca przewodniczącego  - 
Zbigniew Wartalski, sekretarz - Agnieszka Pa-
linceusz, członkowie - Katarzyna Pokucińska
i  Marta Stradomska.

W niedzielę 13 grudnia br., na Placu 11 Li-
stopada w Łasku odbędzie się Kiermasz 
Świąteczny. W godzinach od 10 do 14 na 
płycie rynku pojawią się różnorodne sto-
iska handlowe. Tego dnia nie zabraknie tak-
że wspólnie śpiewanych kolęd i Mikołaja 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
z workiem pełnym słodkości. Obok Pomnika 
Niepodległości stanie piękna, żywa choinka, 
którą w dniu kiermaszu będziemy wspólnie 
ubierać w świąteczne dekoracje. Gorąco za-
praszamy! 

Osoby/instytucje prowadzące działal-

ność gospodarczą w branżach: rękodzieło 
artystyczne, ozdoby świąteczne, wyroby cu-
kiernicze i zabawki zainteresowane udzia-
łem w kiermaszu prosimy o kontakt pod nu-
merem 43 676-83-58.

MJ



jąc się, dochodzić do porozumienia i służyć 
Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Taka 
jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze 
wyzwanie. I dodał – Na co dzień widzimy 
bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, co 
mają pieniądze i siłę. Jestem przekonany, że 
nikt w Polsce nie ma w takim stopniu moral-
nego prawa jak właśnie Kornel Morawiecki 
aby tak mówić. Czy przesadził? Drogi Czy-
telniku oceń sam.

 W środę po wyborach Trybunał Konsty-
tucyjny w sposób totalnie negatywny ocenił 
tzw. kwotę wolną od podatku. Uznał, że w de-
mokratycznym państwie prawnym państwo 
nie może egzekwować podatków z minimum 
socjalnego (około 7 tys. rocznie), innymi sło-
wy zabierać ostatni grosz przeznaczony na 
żywność czy lekarstwa. Dwa dni później, 
w piątek w programach informacyjnych sły-
szymy, że gangster prokurator otrzymuje 9 
tys. wynagrodzenia, bowiem jego koledzy 
z komisji dyscyplinarnej tak sprawnie prowa-
dzili postępowanie (kilka lat), że zarzuty się 
przedawniły i przestępca - stosunkowo młody 
uciekł w tzw. stan nieczynny. Więcej, z uwagi 
na przedawnienie zażądał ponad 300 tys. zł 
wyrównania wynagrodzenia i jak wyjaśniał 
prokurator z Prokuratury Generalnej, prze-
stępca te pieniądze musiał otrzymać. A po-
dobno, żeby państwo nie zbankrutowało ko-
niecznością jest praca do 67 lat. 

I przykład demagogii. Czytam („Rzecz-
pospolita” z 10-11 listopada str. A 12) PiS 
nie ma dziś żadnego usprawiedliwienia, by 
tłumaczyć, że nie może przeprowadzić za-
powiadanych przez siebie zmian. Żadnego 
wytłumaczenia, że coś lub ktoś stoi na prze-
szkodzie realizacji obietnic. Fakt, w notce 
biograficznej czytamy Autor jest filozofem, 
teologiem i publicystą, radnym sejmiku ślą-
skiego, nie jest zatem ekonomistą, ja też nie. 
Kiedy jednak studiowałem prawo na dobrym, 
socjalistycznym Uniwersytecie Łódzkim na 
ekonomii politycznej kapitalizmu, wbito mi 
w głowę, jak wielkim obciążeniem dla każdej 
organizacji jest zadłużenie. A zadłużenie Pol-
ski jest gigantyczne (wystarczy wspomnieć 
zegar Balcerowicza), wprawdzie ostatnio 
zmniejszone o 153 miliardy przejęte z OFE, 
z czego ja jestem zadowolony, gdyż umożli-
wiono mi powrót do ZUS. Autor z racji pia-
stowania mandatu w sejmiku elementy eko-
nomii powinien znać.

Mam sporo powodów, by za obecnym 
układem rządzącym nie przepadać. Dostrze-
gałem pychę i niekompetencję. 10 lat temu 
poniżanie ludzi, nazywanie z powodu słabo-
ści jednego człowieka całej grupy pijakami. 
Ja też do tych pijaków zostałem zaliczony. 
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WIELKI JUBILEUSZ 

Jubileusz 500-lecia sprowadzenia z Rzy-
mu do Łasku wizerunku Matki Bożej Łaskiej 
z Dzieciątkiem został połączony z inaugu-
racją jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 
7 listopada br. odbyła się w Łodzi okoliczno-
ściowa konferencja naukowa, w czasie której
2 wykłady poświęcone były naszej kolegiacie. 

Dla mnie szczególnie interesujący był wy-
kład prof. dr hab. Zbigniewa Bani z UKSW 
w Warszawie pt. Kościół kolegiacki w Łasku. 
Wykładowca dowiódł, iż prymas Jan Łaski do 
budowy kolegiaty zatrudnił najlepszych do-
stępnych na ziemiach polskich specjalistów. 
Pokazał liczne podobieństwa zastosowanych 
w Łasku rozwiązań do rozwiązań istniejących 
w 2 świątyniach Wilna (w tym w kościele Ber-
nardynów) oraz kościoła w Gdańsku. W wyni-
ku pożarów cenne, ceramiczne ozdoby zosta-
ły zniszczone. Na szczęście pewne fragmenty 
zachowały się od strony „Elektryka”, dzięki 
czemu możemy wyobrazić sobie jak zdob-
na w początkach swego istnienia była nasza 
świątynia. Zachęcam Państwa do zwrócenia 
uwagi na te piękne cenne fragmenty.

Konferencję poprzedziło otwarcie wysta-
wy poświęconej naszej kolegiacie. Na mnie 
największe wrażenie zrobiła oryginalna pie-
częć prymasa J. Łaskiego oraz szesnastowiecz-
ny dokument podpisany przez 12 rzymskich 
kardynałów opieczętowany ich pieczęciami 
a dotyczący odpustów uzyskiwanych w naszej 
kolegiacie. Te 2 przykłady najlepiej świadczą 
o jakości i poziomie wystawy. Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Robert Bartosik ocenił, że 
jeszcze nigdy nie słyszał tylu ważnych infor-
macji poświęconych naszemu miastu.

Główne jubileuszowe uroczystości odby-
ły się w południe 8 listopada z udziałem lega-

Myśl umieszczoną na stronie tytułowej wyraził JE ks. arcybiskup metropolita łódzki Marek 
Jędraszewski podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 8 listopada. Jest ona krótka, zawiera 
jednak istotę jubileuszu. Nikt bowiem nie może zanegować jeżeli choć odrobinę czuje się z Łaskiem 
związany – zwłaszcza ten którego przodkowie zamieszkiwali ziemię łaską – że co najmniej 20 
pokoleń mieszkańców tego miasta, tej ziemi, tu się modliło, tu w chwilach chwały śpiewało hymn 
Ciebie Boga Wysławiamy i tu w chwilach klęsk i nieszczęść błagało suplikacjami Święty Boże. Pisze 
o tym w swojej książce Honorowy Obywatel Łasku prof. dr hab. M. M. Drozdowski.

ta papieskiego Jego Eminencji Kardynała Ze-
nona Grocholewskiego, który przewodniczył 
Mszy Św., odczytał piękną łaciną papieskie 
posłanie oraz wygłosił wspaniałe kazanie. 
Podkreślam, że to nie tylko moja ocena, ale 
wszystkich z którymi dzieliliśmy się wraże-
niami. Tak w ogóle uczestnicy uroczystości 
byli zachwyceni klasą, intelektem a zarazem 
bezpośredniością Kardynała, z którym mógł 
porozmawiać podczas wspólnego posiłku 
każdy kto miał życzenie.

Dziękuję - także w imieniu tych miesz-
kańców ziemi łaskiej dla których ten jubile-
usz był ważnym wydarzeniem - Jego Eksce-
lencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie 
Markowi Jędraszewskiemu za osobiste zaan-
gażowanie w przygotowanie i przeprowadze-
nie uroczystości, dziękuję Wszystkim którzy 
swoją pracą lub innym działaniem przyczy-
nili się do uświetnienia jubileuszu 500-lecia 
sprowadzenia z Rzymu do Łasku wizerunku 
Matki Bożej z Dzieciątkiem.

ZMIANY NA SZCZYTACH WŁADZY

Ten szczególny czas jubileuszu skłania 
do oględnych ocen zachowań polityków na 
szczytach władzy oraz demagogii mediów. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiedzialne 
wystąpienie prezydenta oraz genialne wy-
stąpienie marszałka seniora Kornela Mora-
wieckiego, który między innymi powiedział: 
– Jesteśmy Narodem z pokoleń przed nami 
w pokolenia, które przyjdą po nas. Jesteśmy 
cząstką dziejów. Rośliśmy z chrześcijańskie-
go, z europejskiego ducha, z naszej mowy 
i kultury, z umiłowania wolności, z pracy 
i walki o niepodległość. Zwracając się do po-
słów kontynuował - Mamy obowiązek mówić 
wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spiera-

Budowa ŚDS w  Łasku
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Celował w tym minister spraw wewnętrznych 
Ludwik Dorn, aż w obronie poniżanych głos 
zabrał śp. arcybiskup J. Życiński.

Wycinki prasowe zachowałem. Uczest-
niczyłem w żenującym spektaklu zmiany 
wojewody łódzkiego (chcieliście Lublinek 
macie Lublin), gdzie przez kilka dni nikt nie 
pełnił obowiązków wojewody, a w tym cza-
sie doszło do katastrofy Hali w Katowicach. 
Uszanujmy jednak wolę większości. To jest 
demokracja. Wiele obszarów naszego życia 
publicznego wymaga zmian. O klasie czło-
wieka świadczy także, a może przede wszyst-
kim, umiejętność godnego odejścia z pełnio-
nej funkcji. Zastosujmy się do wspaniałego 
apelu Kornela Morawieckiego.

Zakończmy optymistycznie. Publikuje-
my zdjęcie rosnącego jak na przysłowiowych 
drożdżach nowego budynku Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, którego finansowa-
nie należy do państwa. Pieniądze otrzyma-
liśmy późno, ale za to mamy znakomitego 
wykonawcę. Przy okazji dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do podjęcia tej potrzeb-
nej inwestycji.
  
15 listopada 2015

Gabriel Szkudlarek

BUDŻET NA 2016 ROK - najbliższa se-
sja Rady Miejskiej w Łasku w dniu 16 grud-
nia br poświęcona będzie głównie budżetowi 
na przyszły rok. 

NIEWIELKIE PODWYŻKI – podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łasku rad-
ni opowiedzieli się za niewielkimi podwyż-
kami podatków. Generalnie są one niższe od 
stawek określonych przez ministra finansów.

ANDRZEJ OWCZAREK, do niedawna 
senator z Łasku, zasiadający w parlamencie 
prawie trzy kadencje, wcześniej przez wie-
le lat pedagog, nabył prawa emerytalne, ale 
nie zamierza zrezygnować z działalności spo-
łecznej i politycznej. Jak znamy temperament 
b. senatora, ma on wciąż wiele planów i po-
mysłów na życie oraz pomaganie innym. 

ALEKSY NOWAK – znakomity artysta 
plastyk związany od lat z Łaskim Domem 
Kultury zaprezentował w tej placówce (Gale-
ria z Fortepianem) swoje oryginalne prace na 
wystawie pt. „Cisza”.

WARSZAWSKA - łaska ulica, jedna 
z najważniejszych w mieście, doczekała się 
wreszcie modernizacji nawierzchni. Prace 
trwały od początku listopada br. i  kosztowały 
ponad 220 tys. zł.

PSP w Łasku doczekała się remontu swo-
jej siedziby, podczas którego docieplono stro-
py i ściany, zmodernizowano system grzew-
czy. Kosztowało to łącznie 1,2 mln zł, z czego 
1125950 zł dołożył NFOŚiGW.

100-LECIE ISTNIENIA obchodzić bę-
dzie 11 czerwca przyszłego roku łaskie I Li-
ceum Ogólnokształcące. Trwają przygotowa-
nia do jubileuszu.

Po podniesieniu flagi państwowej głos za-
brał burmistrz G. Szkudlarek, który przypo-
mniał przyczyny upadku Polski w k. XVIII 
wieku. Powstanie 1794 nie mogło zmienić dra-
matycznej sytuacji Polski, podobnie jak kolej-
ne zrywy narodowe. Dopiero wymarsz Pierw-
szej Kadrowej w 1914 roku stał się początkiem 
drogi do niepodległości. Dzięki Józefowi Pił-
sudskiemu w listopadzie 1918 roku przywró-
cona została niepodległość ojczyzny. To także 
zasługa wielu patriotów. 

Jednak „niepodległość nie została nam 
dana raz na zawsze. O nią trzeba zabiegać”, 
na jej rzecz bezustannie pracować. Dziś trze-
ba o tym wszystkim pamiętać, ale i cieszyć się 
z naszej niepodległości.

Nawiązując do książki prof. Mariana Mar-
ka Drozdowskiego, który pisze o słynnym da-
rze Jana Łaskiego – płaskorzeźbie Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem, burmistrz G. Szkudlarek 
stwierdził, że to nie tylko obiekt sakralny, ale 
i cenne dzieło sztuki, godne oglądania i podzi-
wiania.

Niepodległość nie została 
nam dana raz na zawsze

Wybory 
w gminie 
Łask

Kolejnym punktem uroczystości był apel 
pamięci, przywołujący nazwiska bojowników 
o naszą wolność i patriotów poległych w wal-
kach na wszystkich frontach i polach bitew, 
a także salwa honorowa. Na zakończenie de-
legacje władz, instytucji i organizacji, a tak-
że kombatantów i młodzieży złożyły wiązan-
ki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. 
Rocznicowe uroczystości zakończyła defilada 
oraz koncert pieśni patriotycznych w wykona-
niu Orkiestry Dętej ŁDK. 

Z okazji rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, tradycyjnie na scenie ŁDK 
Grupa Teatralna „Pospolite Ruszenie”, w skład 
której wchodzą uczniowie tutejszego I LO, 
zaprezentowała spektakl „Za kulisami wojny, 
czyli opowieści z Teatru Frontowego”. Świetna 
gra młodych aktorów i znakomity poziom arty-
styczny tego widowiska przygotowanego we-
dług scenariusza Zdzisława Wegenko i w reży-
serii Elżbiety Wojtackiej-Ślęzak niech stanowi 
najkrótszą recenzję wydarzenia nie tylko rocz-
nicowego.                                                     (P) 

W  październikowych wyborach do 
Sejmu i Senatu spośród 22731 osób 
uprawnionych do głosowania wzięło 
udział 11513. Frekwencja w gminie Łask 
wyniosła 50,65%. 

W wyścigu do Sejmu zwycięską partią 
okazało się Prawo i Sprawiedliwość z wyni-
kiem 4233 głosów (37,7%), drugie miejsce 
zajęła Platforma Obywatelska - 2332 głosów 
(20,77%), na kolejnych miejscach uplasowali 
się: Kukiz’15 z 1045 głosami (9,31%), Zjedno-
czona Lewica - 1041 głosów (9,27%), .Nowo-
czesna - 771 głosów (6,87%), Polskie Stronnic-
two Ludowe - 659 głosów (5,87%), KORWIN 
- 627 głosów (5,58%).

W wyborach do Senatu najwięcej głosów 
w gminie Łask uzyskał przedstawiciel Platfor-
my Obywatelskiej Andrzej Owczarek - 5087 
głosów (46,36%). Tuż za nim znalazł się repre-
zentujący Prawo i Sprawiedliwość Maciej Łu-
czak - 4600 głosów (41,92%). To właśnie kan-
dydat PiS ostatecznie wygrał w okręgu i zdobył 
mandat. Trzecie miejsce zajął kandydat Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Brze-
ski z wynikiem 1287 głosów (11,73 %).

MJ

GIMNAZJUM im. I. J. Paderewskiego 
w ZSO w Kolumnie otrzymało 21. paździer-
nika br. nowoczesną pracownię dydaktyczną 
pn. „Eksperyment do Wiedzy” sfinansowa-
ną głównie ze środków WFOŚiGW w Łodzi 
(39400 zł, a łączny koszt – 44200 zł), inwe-
stycję wsparła też Rada Rodziców.

NFZ WYMÓWIŁ łaskiemu szpitalowi 
kontrakt na chirurgię szczękowo-twarzową. 
Jeśli odwołanie nie spowoduje zmiany decy-
zji, od stycznia 8-łóżkowy oddział ulegnie li-
kwidacji. A szkoda, bo wówczas mieszkańcy 
wielu powiatów będą musieli jeździć np. do 
Łodzi. 

DOROTA KMIECIK, na co dzień za-
stępczyni dyr. I LO w Łasku, wyda wkrótce 
tomik poezji pt. „Pewna wątpliwość”. Czeka-
my z niecierpliwością na poetycki debiut tym 
bardziej, że podczas jubileuszowego spotka-
nia z okazji 50-lecia ŁSM mieliśmy możli-
wość poznania próbki talentu pani dyrektor. 
Czekamy na więcej!

MONIKA SWĘDROWSKA, uczennica 
klasy III LO otrzymała stypendium prezesa 
Rady Ministrów. To swoiste wyróżnienie dla 
uczniów szkół maturalnych przyznawane jest 
od 1997 roku.

LISTOPAD był wyjątkowo przyjazny – 
stosunkowo wysokie temperatury jak na je-
sień i brak śniegu okazały się korzystne nie 
tylko ze względu na oszczędność opału, ale 
i możliwość prowadzenia wielu inwestycji. 
Dopiero w końcówce miesiąca pojawiło się 
ochłodzenie i śnieg.

SKLEPY z obuwiem, ubraniami i elek-
troniką otwarto w kompleksie handlowym 
przy ul. Warszawskiej 49. Wybór spory, więc 
i klientów nie brakuje.
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listopad 2015 r.

Jednym z dwóch prężnie działających i rozwijających się filarów 
GS w Szadku jest masarnia. Prezes Kowalski podkreślał, że połączenie 
tradycyjnych receptur i nowoczesnej technologii przyczynia się do cią-
głego rozwoju i ulepszania produktów tak, aby odpowiadały one potrze-
bom klientów. Ponadto poinformował, że dofinansowanie z UE umoż-
liwiło wykonanie nowej elewacji budynku i unowocześnienie wnętrza, 
w tym wprowadzenie nowoczesnych maszyn i urządzeń, zapewniają-
cych wykonanie produkcji zgodnie z przyznanym certyfikatem HACCP 
(System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności). Ma-
sarnia GS produkuje około 50 gatunków wyrobów wędliniarskich i po-
drobowych, o swoistym smaku, dzięki wykluczeniu chemicznych ulep-
szaczy i zastosowaniu naturalnych przypraw oraz nadawaniu wędzon-
kom aromatów zachęcających do konsumpcji, utrwalonych dymem 
tlącego się na rusztach drzewa jałowcowego, dębowego i olchowego. 

Drugą perełką szadkowskiej spółdzielni jest piekarnia. Obiekt ten 
został wzniesiony w latach 60. XX wieku, obecnie jest modernizowany 
i rozbudowywany. Szadkowskie wypieki są wytwarzane wg regional-
nych receptur, ciasto przygotowywane jest na zakwasie, formowane na-
stępnie na deskach i w koszyczkach, a proces technologiczny dopełnia-
ją piekarskie piece opalane drewnem i węglem. Ponadto zwiedziliśmy 
mieszalnie pasz wchodzącą w skład spółdzielni. 

Po dokonaniu przez prezesa prezentacji swoich obiektów oraz de-

gustacji produktów odbyła się dalsza część narady prowadzona przez 
burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka i skarbnika gminy Łask Annę 
Głowińską, z udziałem naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Wsi Wioletty Rabendy, naczelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Zarządu Dróg Krzysztofa Nowakowskiego, naczelni-
ka Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Jadwigi 
Kurkowskiej, naczelnika Wydziału Finansowego Lili Szewczyk oraz 
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Łasku Zbigniewa Sowały. Podziękowano za współpracę 
następującym sołtysom: Iwonie Ratajczyk z sołectwa Aleksandrówek 
- za 8 lat, Ewie Komincz z sołectwa Anielin - za 8 lat, Zygmuntowi 
Gromadzie z sołectwa Bałucz - za 9 lat, Irenie Osińskiej z sołectwa 
Gorczyn - za 4 lata, Michałowi Wałęsce z sołectwa Łopatki - za 20 
lat, Andrzejowi Szczepaniakowi z sołectwa Ostrów - za 20 lat, Irene-
uszowi Łaguniakowi z sołectwa Stryje Paskowe - za 23 lata, Hilaremu 
Gamoniowi z sołectwa Wrzeszczewice Nowe - za 12 lat, Stanisławowi 
Smolarkowi z sołectwa Wydrzyn - za 19 lat i Aleksandrze Dębkowskiej 
z sołectwa Zielęcice - za 8 lat współdziałania. 

Kolejnym punktem narady było omówienie przez A. Głowińską za-
łożeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

 Wioletta Rabenda 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

P O D Z I Ę K O W A N I A 

Ostatnie spotkanie z sołtysami gminy Łask (5 bm.) miało charakter uroczysty, ponieważ jednym z punktów programu 
było podziękowanie byłym sołtysom za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Odmienny charakter wynikał również z tego, 
że dzięki uprzejmości Marka Kowalskiego, prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku, uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zwiedzania obiektów produkcyjno-przemysłowych.

D L A  S O ŁT Y S Ó W

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zachęca Państwa do wzięcia 
udziału w loterii paragonowej zorganizowanej przez Ministerstwo 
Finansów, która ruszyła 1 października 2015 r. Loteria ma przekonać 
Polaków, że codzienne wydawanie i branie paragonów fiskalnych 
podczas zakupów ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw 
przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej 
konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze 
funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, 
kultury czy sportu.
     Loteria trwa 12 miesięcy, z uwzględnieniem co kwartał jednej, szczegól-
nie premiowanej branży. Przewidywane są następujące branże: fryzjerstwo 
i pozostałe zabiegi kosmetyczne; prywatna praktyka lekarska i dentystyczna, 
konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż detaliczna części 
i akcesoriów do pojazdów samochodowych, restauracje i inne placówki ga-
stronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów. W loterii może wziąć 
udział każdy paragon wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Zgłoszenie 
udziału w loterii wymaga zarejestrowania na stronie: www.loteriaparagono-
wa.gov.pl. Do zgłoszenia potrzebne są dane z paragonu (NIP sprzedawcy, 
data sprzedaży, kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej 

LOTERIA PARAGONOWA oraz kwota sprzedaży brutto) i dane kontaktowe posiadacza paragonu. Stro-
na loterii wygeneruje kod rejestracyjny i wśród kodów zostaną rozlosowane 
nagrody. 
     Prawdziwość paragonów będzie weryfikowana, a oryginał paragonu po-
trzebny będzie do odebrania nagrody, dlatego szczególnie ważne jest aby 
przechowywać zarejestrowane paragony. Uczestnikami loterii mogą być 
jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy może zarejestrować dowolną 
liczbę paragonów. 
     Łącznie do wygrania jest: 12 Opli Astra i 4 Ople Insignia, 84 IPady Air 2 
i 72 laptopy Lenovo ThinkPad. Ponadto przewidziano 12 tabletów iPad Air 
dla przedsiębiorców. 
Co miesiąc:
nagroda główna I stopnia - Opel Astra, 
nagrody II i III stopnia – laptopy Lenovo ThinkPad, tablety – Ipad Air 2,
wyróżnienie przedsiębiorcy – tablet, dla osoby która wystawiła paragon, któ-
rego posiadacz wygrał nagrodę I stopnia.
Raz na kwartał nagroda specjalna: samochód wyższej klasy niż nagroda 
I stopnia – Opel Insignia - losowana tylko dla paragonów z wybranej branży 
usługowej premiowanej w danym kwartale. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy na  www.loteriaparagonowa.gov.pl



TERESA WESOŁOWSKA: 
CIESZY MNIE ILOŚĆ 
INWESTYCJI DROGOWYCH

listopad 2015 r.

- Pierwszy rok kadencji 2014-2018 za 
nami - jak ocenia Pani ten rok?

- To był zdecydowanie dobry rok. Zarówno 
większość radnych, jak i cały Zarząd Powiatu 
Łaskiego to ludzie, którzy mają już doświad-
czenie w pracy samorządowej. Zdecydowanie 
ułatwia nam to współpracę i owocuje wieloma 
inicjatywami. Szczególnie cieszy mnie ilość 
zrealizowanych inwestycji drogowych. 

- Zaczęła Pani kadencję jako przewodni-
cząca Rady Powiatu Łaskiego, a już w lutym 
radni zdecydowali, że obejmie Pani funkcję 
starosty łaskiego - co było najtrudniejsze 
w tym przejściu z kierowania pracami orga-
nu uchwałodawczego (rada), na szefa orga-
nu wykonawczego (zarząd)?

- Każde nowe wyzwanie wiąże się z pew-
nym okresem wdrożeniowym. Tak było 
i w moim przypadku. Objęłam funkcję po 
Cezarym Gabryjączyku, który został podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa i z dnia na dzień musiałam wdrożyć się 
w całkowicie nowy odcinek pracy. Oczywiście, 
miałam doświadczenie z zarządzania jednostką 
budżetową, ale trudno porównać zarządzanie 
szkołą, do kierowania całą jednostką samo-
rządu terytorialnego. Wiele zawdzięczam pra-
cownikom Starostwa Powiatowego w Łasku 
i innych jednostek, którzy pomogli mi bardzo 
szybko i skutecznie wdrożyć się we wszystkie 
najważniejsze sprawy związane z zarządze-
niem powiatem łaskim.

- Jakie są - Pani zdaniem - największe 

sukcesy Zarządu i Rady Powiatu w tych 
pierwszych miesiącach kadencji?

- Przede wszystkim, tak jak wspominałam 
wcześniej, ilość zrealizowanych inwestycji 
drogowych: zakończenie przebudowy ul. Ba-
torego, remont drogi Lichawa – Przyrownica 
– Kwiatkowice czy I etap przebudowy drogi 
Zawady – Kolonia Zawady. Warto też zwró-
cić uwagę na inwestycję związaną z docieple-
niem ścian i stropów oraz modernizacją sys-
temu grzewczego Komendy Powiatowej PSP 
w Łasku o wartości ponad 1,2 miliona zło-
tych. Dotacja uzyskana na ten cel przez powiat 
z NFOŚiGW wyniosła 1 125 950 złotych. Środ-
ki zewnętrzne pozyskaliśmy również na reali-
zację m.in. wielofunkcyjnego boiska sportowe-
go przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Łasku oraz nowej ekopracowni 
w popularnym „Ekonomiku”. Wartościowych 
inwestycji nie brakowało i gdybym chciała 
wymienić wszystkie, z pewnością zabrakło by 
nam miejsca w „Panoramie”. 

- Zainaugurowała Pani robocze spotka-
nia starosty z burmistrzem Łasku i wójtami 
- skąd pomysł na taką formułę współpracy?

- Jestem zdania, że powiat powinien być 
równorzędnym partnerem dla wszystkich gmin 
naszego powiatu. Mamy wiele celów, które 
łatwiej realizować wspólnie. Na tych spotka-
niach w drodze dyskusji i konsensu omawiamy 
bieżące zadania i kierunki rozwoju. Dzielimy 
się doświadczeniami i dobrymi radami. Myślę, 
że to dobra praktyka, której owoce widać już 

dziś. Na ostatnim spotkaniu, którego gospoda-
rzem był wójt gminy Buczek, podjęliśmy decy-
zję m.in. o reaktywacji dożynek powiatowych, 
a na przełomie października i listopada bardzo 
sprawnie potrafiliśmy nawiązać współpra-
cę w zakresie pozyskania środków w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej” na 2016 r. 

- Jesteśmy na etapie konstruowania bu-
dżetu na 2016 rok - jakich inwestycji może-
my się w nim spodziewać?

- Dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby wy-
mienić jakiekolwiek konkretne inwestycje. 
Nad budżetem pracować będzie Rada Powiatu 
Łaskiego. Dopiero po sesji budżetowej powie-
my jakie zadania będziemy realizować w 2016 
roku. Z pewnością priorytetem będą inwestycje 
zgłoszone do realizacji w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej”, czyli drogi: Lutomiersk - Wodzie-
rady oraz Buczek -Luciejów. 

- Jakie będą następne trzy lata dla po-
wiatu?

- Udane. Jestem przekonana, że przy po-
mocy środków zewnętrznych uda nam się zna-
cząco zwiększyć wydatki inwestycyjne powia-
tu łaskiego. Wiadomo, że nie zawsze będzie 
tylko i wyłącznie kolorowo, ale wierzę, że roz-
sądne i przemyślane decyzje Zarządu Powiatu 
Łaskiego oraz Rady, w zestawieniu z rzetelną 
i odpowiedzialną pracą naszych urzędników, 
będą prowadzić powiat ścieżką systematyczne-
go rozwoju. 

NOWA EKOPRACOWNIA W „EKONOMIKU”
     W ramach realizacji zadania pn. „Za pan brat 
z przyrodą”- utworzenie pracowni biologiczno - fi-
zyczno - geograficznej w Zespole Szkół  Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Andersa 
w Łasku wykonano gruntowną modernizację ist-
niejącej przestarzałej pracowni lekcyjnej i zaku-
piono nowoczesne wyposażenie. Wartość zadania: 
34000,00 zł, w tym 31900,00 zł to dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

REMONT SALI KONFERENCYJNEJ 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁASKU

     Korzystając z przerwy międzysesyjnej, w Sta-
rostwie Powiatowym w Łasku przeprowadzono 
w okresie letnim remont sali konferencyjnej. Starą, 
wysłużoną wykładzinę zastąpiły płytki. Koszt prac 
wyniósł blisko 40 tysięcy złotych. 

INWESTYCJE POWIATU ŁASKIEGO  
W PIERWSZYM ROKU KANDENCJI 2014-2018

- Priorytetem na 2016 r. będą inwestycje zgłoszone do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”, czyli drogi: Lutomiersk - Wodzierady oraz Buczek - Luciejów – zapowiada w rozmowie 
podsumowującej pierwszy rok kadencji starosta łaski Teresa Wesołowska.

NOWE BOISKO PRZY SPECJALNYM 
OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 

     19 października br. uroczyście otworzono nowe 
boisko wielofunkcyjne przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Łasku. Wartość in-
westycji wyniosła blisko 390 tysięcy złotych. 30 % 
stanowiła dotacja przyznana przez ministra sportu 
i turystyki.

100% DOFINANSOWANIA 
DO SAMOCHODU DLA PSP

     Powiat łaski pozyskał dofinansowanie na zakup 
lekkiego samochodu zaopatrzeniowego dla po-
trzeb KP Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Na 
zakup samochodu zabezpieczono 120 000 złotych. 
Koszty będą w całości pokryte z dofinansowań 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożar-
nej w Łodzi.

PIERWSZA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
W ŁASKU

     W listopadzie na terenie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, przy 
świeżo wyremontowanym boisku sportowym 
utworzono pierwszą na terenie gminy Łask si-
łownię zewnętrzną. Do dyspozycji młodzieży 
jest 6 przyrządów do ćwiczeń oraz stół do tenisa 
stołowego.

Siłownia zewnętrzna przy SOSW
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DOCIEPLENIE ŚCIAN I STROPÓW ORAZ 
MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZE-

GO KOMENDY PSP W ŁASKU
30 listopada br. nastąpił oficjalny odbiór prac 

związanych z dociepleniem ścian i stropów oraz 
modernizacją systemu grzewczego Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ła-
sku. Wartość prac wyniosła ponad 1,2 milio-
na złotych. Dotacja uzyskana na ten cel przez 
powiat łaski z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 
1 125 950 złotych.

listopad 2015 r.

Marek Aulak: Rok ciągłych wyzwań
 - Pierwszy rok kadencji 2014-2018 za 

nami. Jak ocenia Pan ten rok z perspektywy 
debiutanta w samorządzie powiatu łaskiego?

- Dla mnie miniony rok był czasem ciągłych 
wyzwań. Najpierw pierwsze kroki w Radzie 
Powiatu Łaskiego, mam oczywiście doświad-
czenie w zarządzaniu ze względu na prowadzo-
ną działalność gospodarczą, ale praca w samo-
rządzie to jednak trochę inna rzeczywistość.

- Kadencję rozpoczął Pan jako szerego-
wy radny, ale już w lutym radni powierzyli 
Panu bardzo odpowiedzialną funkcję – prze-
wodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. Skok 
na głęboką wodę? 

- Musiałem jak najszybciej wdrożyć się 
w to wszystko. Mało tego, jeszcze na dobre nie 
oswoiłem się z rolą radnego, a koledzy i ko-
leżanki z rady rzucili mnie na jeszcze głębsze 
wody – wybierając na przewodniczącego Rady 

Powiatu Łaskiego. Od tego momentu staram 
się jak najlepiej wykonywać tę funkcję. Dbam 
o właściwą organizację prac rady, ale i staram 
się, aby sesje pod moim przewodnictwem prze-
biegały w sposób sprawny i konkretny. 

- Praca przewodniczącego Rady Powiatu 
chyba nie jest łatwa - przewodniczący musi 
być twardy, dyscyplinować radnych, czasem 
wejść im w słowo…

- Do moich obowiązków należy organizacja 
pracy rady, prowadzenie obrad sesji, współpra-
ca z Zarządem Powiatu, komisjami, reprezen-
towanie rady na zewnątrz, tj. udział w spotka-
niach, uroczystościach itp. Jako przewodni-
czący mam za zadanie prowadzić sesje Rady 
Powiatu i realizować postanowienia statutu. 
Rzeczywiście, czasem muszę zwrócić uwagę 
radnym, od tego tam jestem. Nie mnie to oce-
niać, ale mam nadzieję, że prowadzone przeze 

- Musiałem jak najszybciej wdrożyć się w to wszystko. Jeszcze na dobre nie oswoiłem się z rolą 
radnego, a koledzy i koleżanki z rady już rzucili mnie na jeszcze głębsze wody – wspomina w wywiadzie 
podsumowującym pierwszy rok obecnej kadencji samorządowej przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego.

mnie obrady przebiegają sprawnie, a radni mają 
możliwość wypowiedzenia się na tematy za-
warte w porządku obrad. 

- Ostatnio w mediach bardzo głośno mó-
wiło się o współpracy powiatu z gminami 
w zakresie aplikowania środki zewnętrzne. 
Jak układa się współpraca powiatu z samo-
rządami gminnymi?

- Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do 
wypracowania naprawdę wzorowego modelu 
współpracy na linii powiat - gminy. Realizu-
jemy wspólne inwestycje i zadania publiczne, 
wspieramy się finansowo i chętnie wymienia-
my doświadczeniami, a ponadto starosta łaski 
odbywa systematyczne spotkania z władzami 
gmin, w trakcie których omawiane są bieżące 
sprawy dotyczące wspólnych zadań czy projek-
tów. Jestem przekonany, że podążamy we wła-
ściwym kierunku. 

REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W ŁASKU
     Inwestycja wykonana w listopadzie br. Prace 
polegały na wykonaniu rozbiórki istniejącej na-
wierzchni jezdni poprzez frezowanie oraz poło-
żeniu nowej warstwy wyrównawczej i warstwy 
ścieralnej długości ok. 700 m. Koszt prac wyniósł 
ponad 220 tysięcy złotych.

I ETAP PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 
WIDAWA - ZAWADY 

     Zadanie zostało zrealizowane w ramach dota-
cji ze środków budżetu województwa łódzkiego, 
pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Koszt inwestycji wyniósł 252.461,67 zł.

PRZEBUDOWA 200 M CHODNIKA 
W ZAWADACH

    Inwestycja zrealizowana wspólnie z gminą Wi-
dawa. Udział Powiatowego Zarządu Dróg w Ła-
sku to zakup materiału, tj. kostki betonowej, obrze-
ży i krawężników.

REMONT ULICY ZDUŃSKIEJ W MARZENINIE
    Zakończono przebudowę ulicy Zduńskiej w Ma-
rzeninie - od południowego ronda S-8 na węźle 
Zduńska Wola wschód do ulicy Piaskowej, dłu-
gości ok. 370 m. Zakres rzeczowy przebudowy to 
wbudowanie warstwy wyrównawczej, nowej war-
stwy ścieralnej oraz utwardzenie poboczy destruk-
tem. Wartość zadania wyniosła 88 914 zł brutto.

REMONT DROGI POWIATOWEJ 
LICHAWA – PRZYROWNICA -

 KWIATKOWICE 
     Inwestycja prowadzona na odcinku 1,2 km po-
legała na wybudowaniu warstwy wyrównawczej 
oraz warstwy ścieralnej asfaltowej, utwardzeniu 

PRZEBUDOWA ULICY BATOREGO W ŁASKU
     W 2015 roku zakończono ostatni etap przebu-
dowy ulicy Batorego - od ul. Warszawskiej do Al. 
Niepodległości oraz odcinek od ul. Spółdzielczej 
do ul. Podleśnej. Koszt inwestycji w 2015 roku 
wyniósł 1.028.333,58 złotych brutto. W sumie cała 
przebudowa ulicy kosztowała: ok. 4 miliony zło-
tych brutto.

poboczy i odmuleniu rowów. Koszt inwestycji to 
254.166,34 zł.

REMONT CHODNIKÓW 
NA UL. KILIŃSKIEGO W ŁASKU

     Inwestycja jest realizowana na odcinku od uli-
cy Konopnickiej do ul. Mickiewicza w Łasku. Re-
mont zakłada obustronną wymianę starych płyt be-
tonowych, obrzeży i krawężników na nowe. Doce-
lowo pojawi się nawierzchnia z kostki brukowej. 
Wartość robót wg oferty to 74 tys. zł brutto.

REMONT DROGI POWIATOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI MAURYCÓW 

     W ramach inwestycji została wykonana podbu-
dowa z kruszywa łamanego stabilizacyjnego me-
chanicznie o grubości 15 cm (od granic powiatu 
w kierunku skrzyżowania przy szkole). Wartość 
robót to 30 996,00 zł.

REMONT DROGI POWIATOWEJ STRUMIANY 
- WITOLDÓW W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA 

WIDAWSKA 
   Zostanie wykonana konserwacja nawierzch-
ni bitumicznej na odcinku. Wartość robót to 
84 618,10 zł.

WYMIANA BARIER MOSTOWYCH NA WIA-
DUKCIE W KOZUBACH

     Prace polegały na: usunięciu dotychczasowych 
barier mostowych, przygotowaniu kap chodni-
kowych do zakotwienia nowych barier, montażu 
nowych barier, montażu osłon przeciwporażenio-
wych, regulacji istniejących barier drogowych na 
nasypach dojazdowych, zapewnieniu połączenia 
barier drogowych z mostowymi za pomocą taśm 
stalowych, wykonaniu i realizacji tymczasowej 
organizacji ruchu na czas robót. Koszt inwestycji 
wyniósł 55.539,54 zł.

Budynek KP PSP w Łasku po termomoder-
nizacji

Przebudowa ul. Batorego

INWESTYCJE POWIATU ŁASKIEGO  
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WOJEWODA I MARSZAŁEK 
NA SESJI RADY GMINY 

Wójt gminy Bronisław Węglewski podzię-
kował pani wojewodzie za otrzymaną pomoc 
merytoryczną i finansową przy budowie dróg 
gminnych, tzw. schetynówek, podziękował 
także marszałkowi województwa za bardzo 
dobrą współpracę z gminą, podkreślił, że przez 
ostatnie 4 lata Buczek otrzymał ok. 12 mln zł 
pomocy na budowę i modernizację dróg, na 
budowę świetlic wiejskich, przedszkola i roz-
budowę szkół, zakup samochodów strażac-

Przed oficjalnym otwarciem nowo wybudowanej sali gimnastycznej i rozbudowanej Szkoly Filialnej 
w Czestkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Buczek. Radni mieli zaszczyt gościć na obradach wojewodę 
łódzką Jolantę Chełmińską, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, kuratora oświaty Jana 
Kamińskiego, dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego Marię Kaczorowską, dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Barbarę Woźniak, dyrektora Kancelarii Marszałka 
Marcina Młynarczyka, komendanta powiatowego Policji Piotra Bielewskiego.

kich i wiele innych przedsięwzięć, chociażby 
organizację Święta Truskawki, dzięki któremu 
promowana jest gmina i województwo w całej 
Polsce. Podkreślił również, że to właśnie pozy-
skane środki unijne są siłą napędową rozwoju 
gminy Buczek, a nie, jak niektórzy uważają, 

Na uroczystość otwarcia obiektu przyby-
li m.in.: Andrzej Owczarek - senator RP, Jo-
lanta Chełmińska - wojewoda łódzki, Witold 
Stępień - marszałek województwa łódzkiego, 
Teresa Wesołowska - starosta łaski, Marek Au-
lak - przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego, 
Marek Krawczyk - wicestarosta łaski, Jan Ka-
miński - kurator oświaty, Marek Ćwiek - pre-
zes ZNP, radni powiatowi z gminy Buczek, ks. 
Zbigniew Dawidowicz, nauczyciele, emeryto-
wani nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez zapro-
szonych gości było symbolicznym aktem prze-
kazania uczniom nowego obiektu, następnie 
ks. Zbigniew Dawidowicz poświęcił salę. Wójt 
gminy podziękował marszałkowi wojewódz-
twa i wojewodzie za współpracę i pomoc. Wo-
jewoda zwróciła uwagę, że Buczek należy do 
nielicznych gmin, które pozyskują rekordowe 

 NOWA SALA GIMNASTYCZNA W CZESTKOWIE B

środki unijne. Wojewoda 
i kurator oświaty złoży-
li również życzenia na-
uczycielom i pracowni-
kom oświaty, a dzieciom 
przekazali piłki. Do gra-
tulacji, podziękowań i ży-
czeń dołączyli również: 
Andrzej Owczarek, Tere-
sa Wesołowska oraz inni 
przedstawiciele instytucji 
wojewódzkich i powiato-
wych.

Sala gimnastyczna 
to piękny nowoczesny 

W szkole w Czestkowie otwarto nową salę gimnastyczną (15 października br.) Powstała ona w ramach rozbudowy szkoły filialnej. 
Nowy obiekt sportowy na pewno poprawi kondycję fizyczną zarówno dzieci, młodzieży jak mieszkańców, a może w przyszłości 
przyczyni się do wychowania kolejnego pokolenia polskich olimpijczyków.

podatek z lotniska. 
Komendant powia-

towy policji P. Bielewski 
przedstawił informację 
dotyczącą stanu bezpie-
czeństwa w gminie Bu-
czek, z której wynika, że 
poważnym problemem 
są wypadki drogowe pie-
szych. Podczas dyskusji 
zrodził się pomysł budo-
wy chodników przy dro-
dze wojewódzkiej na od-
cinku od Czestkowa A aż 
do granic gminy Buczek, 

tj. do Herbertowa, rozwiązałoby to problem 
zagrożenia pieszych. Władze województwa 
wspólnie z wójtem gminy zadeklarowali roz-
wiązanie tego problemu poprzez realizację 
wspomnianej inwestycji. 

S.O.

obiekt, posiada boisko o wymiarach 16 x 26 m, 
na którym mogą być rozgrywane mecze koszy-
kówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej. Sala 
wyposażona jest w przyrządy do gimnastyki, 
2 bramki aluminiowe, 4 kosze naścienne oraz 
2 główne oraz przyrządy do siatkówki. Sala 
posiada balkon, co pozwoli kibicom czynnie 
uczestniczyć w rozgrywkach i dopingować za-
wodników. W nowym obiekcie jest też mała 
sala gimnastyczna wyposażona w lustra i po-
ręcze do ćwiczeń, w niej będą mogły odbywać 
się zajęcia gimnastyczne (tj. zajęcia fitness, ae-
robik). Zaplecze sali w postaci szatni z pryszni-
cami i łazienkami oraz licznymi magazynkami 

wraz z wejściem zewnętrznym i ewakuacyjny-
mi zapewni funkcjonalność, dostępność oraz 
bezpieczeństwo osób korzystających.

Na całą inwestycję gmina Buczek pozy-
skała środki z Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego na lata 2007-2013 w wy-
sokości 500 tys. złotych oraz 33% z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki tj. ok. 700 tys. zł. Koszt ca-
łej inwestycji wyniósł niespełna 2.000.000 zł, 
choć planowany koszt to ponad 5.000.000 zł. 

EK
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NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Następnie Bronisław Węglewski wręczył 
nagrody wójta. Otrzymali je: Renata Nowicka 
- dyrektor ZSP i GP w Buczku, Monika Kocha-
nek - dyrektor Gminnego Przedszkola w Bucz-
ku, Anna Truskowska - wicedyrektor, Agniesz-
ka Badowska - wicedyrektor, Ewa Hyszko - 
nauczyciel, Jadwiga Szczepaniak - nauczyciel. 

15 października br. w Szkole Filialnej w Czestkowie otwarto nową salę gimnastyczną, a uroczystość była połączona z obchodami Dnia 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji wójt złożył wszystkim nauczycielom, nauczycielom emerytom i pracownikom administracyjnym 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  pomyślności, radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz podziękował za trud 
wkładany w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Szczególne podziękowania wójt przekazał Agnieszce Badowskiej za wielkie 
zaangażowanie jako dyrektora placówki w nadzór nad rozbudową szkoły i  budową sali gimnastycznej w Czestkowie. 

Jak co roku, wójt pamiętał także o pracowni-
kach administracyjnych i nagrodził Wioletę 
Kaflak i Jolantę Rejmonczyk za sumienne wy-
konywanie obowiązków. 

Następnie dyrektor Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum Publicznego w Bucz-

Zdecydowanym zwycięzcą w wyborach do 
Sejmu okazało się Prawo i Sprawiedliwość 
z wynikiem 825 głosów, co stanowi 44,95 %, 
drugie miejsce przypadło Platformie Obywatel-
skiej z wynikiem 250 głosów, co daje 13,62 %. 
Kolejni to Kukiz 15 z 245 głosami (13,35 %), 

ODSZKODOWANIA ZA UCIĄŻLIWOŚĆ LOTNISKA

WYBORY W BUCZKU
drzej Owczarek (518 głosów, 28,22%) oraz 
Polskie Stronnictwo Ludowe - Wojciech Brze-
ski (316 głosów, 17,22 %).

Spośród 4068 osób uprawnionych do gło-
sowania w wyborach wzięło udział 1835 . Fre-
kwencja w gminie Buczek wyniosła 45,10%. 

Zjednoczona Lewica-179 głosów (9,75 %), Pol-
skie Stronnictwo Ludowe -123 głosów (6,7%).

Do Senatu zdecydowanie wygrał przedsta-
wiciel Prawa i Sprawiedliwości Maciej Łuczak 
zdobywając 977 głosów, co stanowi 53,24 %, 
drugie miejsce Platforma Obywatelska - An-

ku Renata Nowicka 
złożyła podziękowa-
nia i życzenia swoim 
pracownikom oraz 
wręczyła nagrody 
dyrektora, następują-
cym nauczycielom: 
Halina Banach, Kry-
styna Czech, Ewa 
Niciak, Janusz Zawi-
sza, Agnieszka Kon-
dratiuk, Daniela Sza-
frańska, Aleksandra 
Zielińska i Jadwiga 
Sobczak.

 Uroczystość uświetniły występy artystycz-
ne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czestko-
wie i młodzieży z Gimnazjum Publicznego 
w Buczku. 

M.Z.

Jak powszechnie wiadomo, od 
pewnego czasu trwają sądowe procesy 
o odszkodowanie z tytułu utraty wartości 
nieruchomości położonych w obszarze 
ograniczonego użytkowania (oou) lotniska 
wojskowego położonego na terenie gminy 
Buczek. 

Obszar ten rozciąga się w sąsiedztwie 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i zo-
stał wprowadzony uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. nr 
LI/1469/10. Mieszkańcy, których nieruchomo-
ści są położone w ww. obszarze ograniczone-
go użytkowania, mogli wystąpić do sądu o od-
szkodowanie, o ile do dnia 12 kwietnia 2012 
r. zgłosili pisemnie swoje roszczenia do Rejo-
nowego Zarządu Infrastruktury w Bydgosz-
czy, czyli do organu zarządzającego lotniskiem 
na terenie gminy Buczek. Ci mieszkańcy stre-
fy oou, którzy tego nie zrobili, utracili szansę, 
aby ubiegać się o takie odszkodowania. Wy-
jątkiem jest sytuacja, w której którykolwiek 
z mieszkańców strefy oou zgłosił roszczenia 
na piśmie, ale do tej pory nie złożył sprawy do 
sądu - wtedy nadal zachowuje on prawo do od-

szkodowania. Musi tylko mieć potwierdzenie 
dostarczenia pisma przed 12 kwietnia 2012 r. 
do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Byd-
goszczy lub odpowiedź (nawet negatywną) od 
zarządcy lotniska.

Jednocześnie sytuacja może się zmienić, je-
śli w niedalekiej przyszłości Sejmik Wojewódz-
twa Łódzkiego podejmie kolejną uchwałę, która 
rozszerzy istniejący obszar ograniczonego użyt-
kowania o nieruchomości do tej pory znajdują-
ce się poza strefami hałasu lub zmieni (powięk-
szy) zakres ograniczeń dla tych nieruchomości, 
które w obecnej chwili już znajdują się w tych 
strefach. Wtedy na podstawie art. 129 ust. 2 
ustawy prawo ochrony środowiska otworzy się 
po raz kolejny dwuletni termin do dochodzenia 
odszkodowań, liczony od chwili wejścia w ży-
cie kolejnej uchwały Sejmiku, która ustanowi 
nowy lub powiększony obszar ograniczonego 
użytkowania. I nie ma znaczenia to, że lotni-
sko znajduje się w sąsiedztwie ich domów od 
wielu lat, gdyż dopiero wprowadzenie obszaru 
ograniczonego użytkowania powoduje prawne 
ograniczenie sposobu korzystania z nierucho-
mości, a co za tym idzie utratę jej wartości. 

Niemniej jednak, na tą chwilę nie ma zło-
żonego projektu uchwały o wprowadzeniu no-
wego obszaru ograniczonego użytkowania lub 
rozszerzenia dotychczasowych stref. Są prze-
prowadzone badania akustyczne polegające na 
zmierzeniu aktualnego poziomu hałasu, który 
przez kilka ostatnich lat w sąsiedztwie lotniska 
wojskowego w Buczku z pewnością wzrósł. 
Jednakże jest to dopiero początek drogi do usta-
lenia, czy nowy obszar ograniczonego użytko-
wania zostanie wprowadzony, a jeżeli tak to jak 
on będzie wyglądał.

Tym samym w obecnej chwili, poza przy-
toczonymi powyżej wyjątkami, nie ma możli-
wości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu 
utraty wartości nieruchomości na skutek blisko-
ści lotniska wojskowego w Buczku i wprowa-
dzenia strefy oou. W związku z powyższym, 
zdecydowanie przedwczesne są jakiekolwiek 
działania podejmowane samodzielnie lub za po-
średnictwem różnych podmiotów, a mające na 
celu ubieganie się o stosowne odszkodowanie.

adw. Piotr Nowakowski
Kancelaria Adwokacka w Łasku
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Wśród wyróżnionych był Witold Stępień -  
marszałek województwa łódzkiego oraz Broni-
sław Węglewski - wójt gminy Buczek.

 Odznaka ta jest zaszczytnym wyróżnie-
niem i może być nadawana za szczególne za-
sługi na rzecz samorządu terytorialnego. Usta-
nowienie Odznaki w roku, w którym przypada 

ODZNACZENIE DLA WÓJTA

- Przede wszystkim wracamy do organiza-
cji wspólnych dożynek gminno-powiatowych. 
W grudniu każdego roku, wspólnie z burmi-
strzem i wójtami ustalać będziemy w której 
gminie odbywać się będą dożynki powiatowe 
w roku następnym – mówi starosta łaski Teresa 
Wesołowska.

Ponadto, samorządy nawiążą współpracę 
w zakresie organizacji cyklicznych wydarzeń 
sportowych mających na celu integrację środo-
wisk samorządowych z powiatu łaskiego. Prze-
dyskutowano i omówiono również inwestycje 
powiatowe zrealizowane i przygotowywane do 

SPOTKANIE STAROSTY ŁASKIEGO Z WŁADZAMI GMIN

LGD do chwili obecnej przeprowadziła 
wiele działań w celu przygotowania LSR, od-
powiadającej potrzebom mieszkańców. Pierw-
szym z nich było badanie ankietowe i analiza 
obszaru „Jak powinny rozwijać się nasze tereny 
wiejskie?”. Następnie we wrześniu br. odbyły 
się konsultacje społeczne na obszarze wszyst-
kich gmin członkowskich, z udziałem społecz-
ności lokalnej. Podczas konsultacji uczestnicy 
dyskutowali nad najważniejszymi obszarami 
problemowymi. Kolejnym etapem działań było 
zebranie „arkuszy pomysłów”, dzięki którym 
można było określić przedsięwzięcia i wskaź-
niki, które zostaną zawarte w Lokalnej Strategii 
Rozwoju. 

Ponadto LGD „Dolina rzeki Grabi” czyn-
nie uczestniczy w pracach Łódzkiej Sieci Lo-
kalnych Grup Działania, która przygotowuje 
wspólne dla wszystkich 17 LGD z obszaru wo-
jewództwa łódzkiego, procedury oceny wnio-
sków. Aby zintensyfikować prace dotyczące 
budowy lokalnych strategii rozwoju, członko-
wie Łódzkiej Sieci LGD podzielili się na grupy 
zadaniowe. Sukcesywnie odbywają się spotka-

BUDOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

16 października br. minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki odznaczył 
kilkudziesięciu samorządowców z województwa łódzkiego oraz Polski Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się sali 
Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, największej w Europie sali bankowej.

20 października br. odbyło się kolejne spotkanie robocze starosty powiatu łaskiego z burmistrzem Łasku oraz wójtami gmin z powiatu 
łaskiego. Tym razem gospodarzem spotkania był wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. W trakcie spotkania omówiono wspólne 
inicjatywy, które w najbliższych miesiącach będą realizować samorząd powiatowy oraz samorządy gminne:

nia Sieci LGD, w celu omówienia i przedysku-
towania opracowywanych dokumentów. Trwa-
ją również prace nad generatorem wniosków 
on-line, który znacznie ułatwi i usprawni pracę 
członkom Rad Decyzyjnych, jak również skła-
danie wniosków beneficjentom. 

Wszystkim wójtom i burmistrzom dzięku-
jemy za obecność oraz wszelkie uwagi i pomy-
sły, które pojawiły się 
podczas spotkania. 

Zachęcamy czytel-
ników również do bie-
żącego śledzenia strony 
www.dolinagrabi.pl 
i kontaktu z LGD „Do-
lina rzeki Grabi”. Pla-
nowany budżet LSR 
wyniesie ok. 10 000 
000 zł, z czego kwotę 
5 000 000 zł planujemy 
przeznaczyć na przed-
siębiorczość, w tym 
premie na rozpoczęcie 
działalności w wyso-

25. rocznica powołania do życia samorządu 
terytorialnego w odrodzonej, wolnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stanowi także podkreślenie 
jego rangi i roli w rozwoju kraju.

Z wnioskiem o odznaczenie wójta gminy 
Buczek wystąpiła wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska.                                              E.K.

realizacji w najbliższym czasie w poszczegól-
nych gminach.

Oprócz starosty w spotkaniu udział wzięli: 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, wójt gmi-
ny Buczek Bronisław Węglewski, wójt gminy 
Sędziejowice Jerzy Kotarski oraz wójt gminy 
Wodzierady Renata Szafrańska. Ze względu na 
ważne obowiązki służbowe tym razem zabra-
kło wójta gminy Widawa Michała Włodarczy-
ka. 

Spotkania robocze władz samorządowych 
zainaugurowała w kwietniu tego roku starosta 
łaski Teresa Wesołowska.                            DC

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” realizuje kolejny etap prac związanych z budową Lokalnej Strategii Rozwoju. 
W związku z tym, 30 października br. w Urzędzie Gminy w Buczku na zaproszenie Bronisława Węglewskiego – przewodniczącego 
Rady LGD oraz Anny Doliwy – prezesa Zarządu LGD, odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego. Wszyscy 
wójtowie i burmistrzowie gmin członkowskich zebrali się, aby wspólnie poddać dyskusji tematy związane z założeniami nowego 
okresu programowania na lata 2014-2020 oraz LSR, w odniesieniu do określonych celów i wskaźników. 

kości 100 000 zł, rozwój działalności w wy-
sokości 300 000 zł oraz „podnoszenie kompe-
tencji” - 25 000 zł. Powyższe kwoty stanowią 
maksymalną wysokość wparcia na jednego be-
neficjenta. Pozostałe 5 000 000 zł planuje się 
przeznaczyć na działania z zakresu turystyki, 
kultury i rekreacji oraz promocji obszaru.

AD
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Stała data obchodów – 14 listopada jest 
związana z urodzinami kanadyjskiego fizjolo-
ga Frederica Grant Bantinga (ur. 14.11.1891 r.), 
który wraz ze swoim asystentem Charlesem Be-
stem w 1922 r. dokonał odkrycia insuliny. Sta-
nowiło to kamień milowy w historii światowej 
diabetologii. 

Warszawskie obchody pod hasłem „Zdro-
we życie zaczyna się od śniadania” zorgani-
zowało Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 
pod kierownictwem prof. Macieja Małeckiego. 
Miejscem spotkania były: „Cafe Kulturalna” 
w PKiN, gdzie odbyła się część merytoryczna 
i warsztatowa oraz Plac Defilad 1, na którym 
wykonano symboliczny marsz „10. tys. kroków 
dalej od cukrzycy”, a także utworzono niebie-
skie koło walki z cukrzycą (kolor obchodów). 
Wśród uczestników znaleźli się: przedstawicie-
le świata nauki, patroni honorowi, goście spe-
cjalni, zaproszeni uczestnicy oraz dziennikarze 
mediów informacyjnych i branżowych. Miłym 
zaskoczeniem dla łaskiego środowiska diabe-
tologicznego było zaproszenie jego przedsta-
wicieli na w/w obchody, jako reprezentantów 
województwa łódzkiego wraz z podobną grupą 
ze Skierniewic. 

Tym razem delegacja Łasku liczyła 30 
osób, byli to przedstawiciele PSD Oddział 
Miejsko-Powiatowy pod kierunkiem Agniesz-
ki Łukaszewskiej, SED Oddział Łask z Renatą 
Cholerzyńską na czele, a także dwie reprezen-
tantki młodzieży szkolnej. 

10 TYS. KROKÓW 
DALEJ OD CUKRZYCY

Głównym przekazem części merytorycznej 
była właściwa interpretacja naczelnego hasła 
obchodów w tym: wpływu diety, systematycz-
nie zjadanych śniadań, zachęty do aktywności 
fizycznej, utrwalania właściwych nawyków 
żywieniowych oraz samokontrola przebiegu 
cukrzycy – pomiar okołoposiłkowy przed i 2. 
godziny po posiłku. 

Ważnym i cennym uzupełnieniem wykła-
dów była możliwość spożycia prostego i zdro-
wego śniadania, przygotowanego pod okiem 
dietetyka.

Listopad jest miesiącem szczególnym. Na całym świecie, dla niespełna 400. milionów ludzi chorych na cukrzycę, 
to również miesiąc związany z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Samo wydarzenie zostało ustanowione 
w  1991 roku przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF) oraz Światową Organizację Zdrowia, jako swoista 
odpowiedź na wciąż wzrastające zachorowania na cukrzycę. 

Rywalizowało 160 par z całego kraju. San-
dra wraz ze swoim partnerem tanecznym Jaku-
bem, reprezentując TIGER TEAM Łódź, zaję-
ła piąte miejsce w ścisłym finale Mistrzostw 
Polski zdobywając najwyższą klasę taneczną 
w swoim wieku.

Ta skromna dziewczynka wchodząc na par-
kiet zmienia się w dojrzałą osobę, która świa-
domie kontroluje swoje kroki i gesty taneczne. 
Styl, gracja i przepiękne kreacje stanowiące 
nieodłączny element każdego tańca. To wszyst-
ko zauważone zostało przez sędziów, którzy 
bardzo wysoko ocenili właśnie tę parę. Sandra 
intensywnie trenuje od 6 lat. Dwunastolatka 

SUKCES SANDRY

cały czas wspierana jest przez swoich rodzi-
ców i brata, który jest z niej bardzo dumny. Jak 
zaczęła się ta wspaniała pasja? To mama San-
dry zawiozła ją na pierwszy trening do Szkoły 
Tańca ES-KADRA w Pabianicach, a później 
był kolejny i kolejny, aż stało się tak, że tre-
ningi były coraz bardziej intensywne i trwały 
po kilka godzin dziennie cztery, pięć razy w ty-
godniu.

Od kwietnia 2014 r. trenuje w TIGER 
TEAM ŁÓDŹ pod czujnym okiem Krzysztofa 
Ciska. 

Elżbieta Kwiecińska

24-25 października w Łodzi, pod patronatem prezydenta tego miasta odbył się 
Międzynarodowy Turniej Tańca International Dance Sport Gala Łódź Open 
2015, który poprowadziła Iwona Pavlović. Mieszkanka Kolumny Sandra Tom-
czak i Jakub Szczepaniak okazali się piątą parą mistrzostw Polski juniorów 
młodszych w tańcach latynoamerykańskich. 

Po skróconym marszu „10. tysięcy kroków 
dalej od cukrzycy” i utworzeniu w niebieskich 
koszulkach koła symbolizującego walkę z cu-
krzycą, łasko – skierniewicka część uczestni-
ków obchodów udała się na wycieczkę pieszą 
po Łazienkach Królewskich, gdzie na każdym 
kroku widać fantastyczne barwy jesieni, za-
równo wśród flory jak i fauny. 

 
Bogusław Stachowski

Foto: Robert Olczyk
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Poznałem go na pierwszym roku studiów 
w akademiku na Lumumbowie w Łodzi. 
Studiował polonistykę, ale miał problemy 
z uczelnią, a właściwie ówczesną władzą. 
Związany z KOR i Józefem Śreniowskim 
nie pasował do tamtych realiów. Nie wie-
działem wówczas o tej jego działalności, 
o pomocy robotnikom Radomia i Ursu-
sa, o współpracy z KOR i poetami Nowej 
Fali. Inwigilowany i zastraszany zniknął 
na jakiś czas z pejzażu Łodzi, by ostatecz-
nie ukończyć studia na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim.

Już wówczas wokół niego i żony Sła-
wy Lisieckiej (salon Jaskułów na Wschod-
niej) grupowało się wielu niezależnych 
artystów, pisarzy i aktorów, odbywały się 
burzliwe dyskusje. On sam współpraco-
wał m.in. z „Pulsem”, w stanie wojennym 
zajmował się m.in. redagowaniem i ko-
rektą tekstów niezależnych. „Zdziniu” – 
bo tak go nazywali znajomi i przyjaciele 
– był dla wielu ludzi autorytetem.

Potem dyrektorował Teatrowi Nowe-
mu w Łodzi, udzielał się w środowiskach 
niezależnych, demokratycznych i wolno-
ściowych. Bliska mu była poezja – wydał 
m.in. „Zbieg okoliczności”, „Dwa po-

ematy”, „Wieczór autorski” i chyba naj-
słynniejszą książkę „Maszyna do pisania” 
(1984). Współpracował z wieloma wydaw-
nictwami, działał w wielu organizacjach. 
Wraz z żoną tłumaczył Fryderyka Nietz-
schego. Od 2010 r. po raz kolejny kiero-
wał Teatrem Nowym. Zresztą w ostatnich 
kilkunastu latach właśnie teatr stał się sen-
sem jego życia. W 2007 r. prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył go wraz z małżonką 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Nie czuł się jednak ani kombatan-
tem, ani mentorem. Wciąż z dystansem pa-
trzył na świat i ludzi.

Choć pochodził z Łasku, gdzie urodził 
się 27 grudnia 1951 roku, całe dorosłe życie 
związał z pobliską Łodzią. Wrósł w pejzaż 
tego miasta, czuł się jego fragmentem. Po 
śmierci, w prasie pisano o utracie ambasa-
dora łódzkiej kultury. O rodzinnym Łasku 
jednak nie zapominał. Umawialiśmy się na 
spotkanie „sentymentalne”, ale zgranie na-
szych wolnych terminów nie było sprawą 
prostą...

Zdzisław Jaskuła, poeta, pisarz, reży-
ser i społecznik, zmarł 24 października 
2015 roku.

(PO)

J. Frąckiewicz był uczniem klasy o pro-
filu biologiczno-chemicznym, jednak to nie 
przeszkodziło mu w dostaniu się na Wydział 
Artystyczny Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Częstochowie (obecnie Akademia im. 
Jana Długosza). W 1990 r. otrzymał dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsz-
tatowej G. Banaszkiewicza i R. Osadczego. 
Jest autorem licznych publikacji prasowych 
we „Wprost”, „Polityce”, „Playboyu”, „Wie-
ner Journal” (Austria), „Dialog” (Niemcy). 
Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową 
i rysunkiem satyrycznym. Jest autorem 136 
wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, 
Niemczech, Danii, Szwecji, Włoszech, Serbii, 
Chorwacji, na Ukrainie, Rumunii, Mołdawii 
i uczestnikiem ponad 850 wystaw zbiorowych 
na całym świecie. Laureat 132 nagród w kon-
kursach krajowych  i międzynarodowych.  

W trakcie spotkania J. Frąckiewicz przed-
stawił początki swojej kariery, opowiadał 
o czasach szkolnych i studenckich, o podró-
żach, których odbył bardzo wiele.  Wspomniał 
o tym, jak wielkim bogactwem jest książka, 
zachęcał uczniów do tego, aby czytali jak naj-
więcej. Wiedza, którą człowiek zdobywa po-
przez czytanie,  jest największą wartością, jaką 
można posiąść. 

Młodzieź mogła dotknąć i z bliska obej-
rzeć obrazy, które zrobiły na niej ogromne 
wrażenie. Obrazy te są typowym przykładem 
malarstwa figuratywnego. Uczniowie poznali 
także techniki malarskie, jakie artysta stosuje 

SPOTKANIE Z J. FRĄCKIEWICZEM
W ramach uroczystości zaplanowanych na 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku odbyło się spotkanie z cenionym artystą 
malarzem – Jackiem Frąckiewiczem. Było to szczególnie miłe spotkanie, ponieważ jest on absolwentem tej szkoły.

w swoich dziełach. Przy okazji J. Frąckiewicz 
jako doświadczony artysta udzielił rad przy-
szłym malarzom.

Spotkanie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem uczniów. Wizyta ta pięknie wpisała 

się, a właściwie wrysowała  w tradycję obco-
wania ze sztuką i artystami w liceum.

Nikola Kopka
uczennica klasy 3 d

ZDZINIO
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Dzieje Spółdzielni, a szczególnie jej 
współtwórców, przypomniano podczas jubile-
uszowego spotkania w Łaskim Domu Kultury, 
prowadzonego przez prezesa Ireneusza Nowa-
kowskiego i przewodniczącą Rady Nadzorczej 
ŁSM Ewę Kurkowską. Prezes  I. Nowakow-
ski mówił m.in. o długoletnim i zasłużonym   
swoim poprzedniku Mirosławie Bogusie, ale 
i Kazimierzu Rapczyńskim, Jadwidze Rżanek, 
Janie Mazerancie, Włodzimierzu Olejniczaku 
czy Stanisławie Woźniaku.  Wielu z żyjących 
jeszcze współtwórców ŁSM, a także jej aktu-
alnych pracowników, uhonorowano kwiatami, 
pamiątkowymi pucharami i spółdzielczymi od-
znaczeniami.

Jak przystało na złoty jubileusz, na spotka-
nie przybyli także liczni goście, m.in.: prze-
wodniczący Zgromadzenia Ogólnego Kra-
jowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski, 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek z zastęp-
czynią Janiną Kosman i przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Bartosik, starosta łaski Teresa 
Wesołowska i przewodniczący Rady Powiatu 
Marek Aulak, nie zabrakło też przedstawicieli 
instytucji i firm na co dzień współpracujących 
z Jubilatką.

Spółdzielnia w ciągu półwiecza wrosła 
w pejzaż miasta. Ostatnio przy ulicy Szkolnej 
przybyły dwa nowe bloki mieszkalne, rusza 
budowa kolejnego. Domy wznoszone przed 
laty zmodernizowano. To wszystko świad-
czy o tym, że Jubilatka trzyma się znakomicie 
i wciąż służy mieszkańcom Łasku. Dzieje spół-
dzielni i jej współtwórców przywoływano nie-
jednokrotnie podczas wspomnień uczestników 
spotkania. Refleksjami na ten temat podzieliła 
się m.in. starosta łaski T. Wesołowska, która 
jednocześnie pogratulowała spółdzielcom jubi-
leuszu i życzyła kolejnych sukcesów. Najlep-
sze życzenia jubilatce złożył również burmistrz 

Złoty Jubileusz Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Łasku G. Szkudlarek z przewodniczącym Rady 
Miejskiej R. Bartosikiem. Do tych życzeń do-
łączyli inni, m.in. szefowe dwóch bibliotek 
– Publicznej i Pedagogicznej korzystających 
od lat z lokali ŁSM. Nie zabrakło życzeń od 
przedstawicieli innych spółdzielni, m.in. łódz-
kiej „Bawełny”, a także spółdzielni w Zelowie, 
która narodziła się przed laty z inicjatywy Ła-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Miłym akcentem jubileuszowych uroczy-
stości był słowno – muzyczny recital znako-
mitej aktorki pochodzącej z Łasku Grażyny 
Błęckiej-Kolskiej, nagrodzony burzliwymi 
oklaskami. Zaprezentowała ona poezję innej 
mieszkanki Łasku Doroty Kmiecik (wkrótce 
ukaże się drukiem jej debiutancki tomik).

„Panorama” przyłącza się do najlepszych 
życzeń dla Jubilatki. Szerzej na temat dziejów 
Spółdzielni i jej współtwórców – w następnym 
numerze.                                                         (P) 

Od samego początku była to nietypowa spółdzielnia mieszkaniowa. Gdy narodziła się przed pięćdziesięciu laty, zapoczątkowała 
wielki proces odmieniania miasta, który faktycznie trwa do dziś. Obecnie ŁSM posiada prawie 2700 mieszkań, ponadto 
dysponuje wieloma obiektami użytkowymi i świadczy usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. Łaska 
spółdzielnia jako jedna z nielicznych w województwie buduje nowe bloki mieszkalne, a cena nowych mieszkań jest znacznie 
niższa (poniżej 3 tys. zł za 1 m kw.) niż na rynku deweloperskim.
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Zebrano łącznie 4944,07 zł i 5 czeskich 
koron. - To niezły efekt pierwszej naszej kwe-
sty – mówi prezes Towarzystwa Sławomir Tra-
lewski. - Dopisała znakomita pogoda, ponadto 
wielu mieszkańców nie ukrywało, że czekali na 
taką akcję. Teraz musimy zastanowić się, w jaki 
sposób uporządkować mogiłę byłych właści-
cieli i kapłanów, a potem jak kontynuować ak-
cję w kolejnych latach, bo na ratowanie wielu 
mogił jest już ostatni moment.

Za naszym pośrednictwem prezes S. Tra-
lewski dziękuje wszystkim ofiarodawcom, któ-
rzy włączyli się do akcji. W zbiórce pieniędzy 
wzięło udział łącznie 37 osób, w tym 24 harce-
rzy z drużyny ZHP. Wszystkie tabliczki i puszki 
wykonała bezinteresownie firma Marka Dolaty, 
za co należy się jej szczególne podziękowanie. 
Dodajmy, że kwestowało wielu mieszkańców 
naszego miasta, widzieliśmy z puszkami m.in. 

MIESZKAŃCY ŁASKU WSPARLI 
KWESTĘ NA CMENTARZU
To była pierwsza tego typu inicjatywa, choć mówiono o niej od wielu lat. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
w dniu 1 listopada na cmentarzu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na ratowanie zabytków nekropolii. Na początek ma być 
uporządkowany grób byłych właścicieli Łasku i kapłanów, których szczątki okupant hitlerowski wyrzucił z podziemi świątyni. 
W dalszej kolejności ratowane będą zabytkowe mogiły, których jest sporo.

 W zbudowanej w XVI wieku łaskiej świą-
tyni tradycyjnie grzebano najznaczniejszych 
mieszkańców, w tym właścicieli miasta, do-
brodziejów świątyni i kapłanów. W podobny 
sposób postępowano w wielu miastach Polski, 
a także w innych krajach. Ponadto wokół łaskiej 
kolegiaty znajdował się cmentarz, na którym 
chowano mieszkańców grodu nad Grabią. Tak 
było do początku XIX wieku, gdy zaczęły obo-
wiązywać nowe przepisy zakazujące pochów-
ków w świątyniach, a przykościelne nekropolie 
okazywały się za ciasne. W 1810 roku poświę-
cono niewielki cmentarz na pagórku przy dro-
dze do Dobronia. Główne wejście znajdowało 
się wówczas od strony wschodniej, a nie tak, 
jak to jest obecnie. Nekropolia ta, oczywiście 
kilkakrotnie powiększana, funkcjonuje do dziś.

Trumny pozostawiono w podziemiach ko-
legiaty. Ks. Grzegorz Augustynik w książce 
„Pamiątka od Matki Boskiej Łaskami słynącej” 
(1919) cytuje inwentarz z 1811 roku, z które-
go wynika, że wówczas można było zwiedzać 
4 pomieszczenia: jedno pod kaplicą Matki Bo-
skiej, drugie pod prezbiterium z wejściem z ko-
ścioła, a dwa – po bokach świątyni, do których 
można było dostać się od strony cmentarza.

Z późniejszego opisu wynika, że w pod-
ziemiach spoczywali właściciele Łasku, m.in. 

GDZIE JEST MOGIŁA WŁAŚCICIELI ŁASKU

starostę Teresę Wesołowską, która sama zgło-
siła się do udziału w kweście, zachęcał do hoj-
ności także prezes Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Łaskiej Sławomir Tralewski, dyr. Biblioteki 
Publicznej w Łasku Bożena Trocka-Dąbrowa, 
Grażyna Śliwińska i Ryszard Wróbel.

Łaska nekropolia powstała w 1810 roku 
i należy do najstarszych na Ziemi Łódzkiej. 
Spoczywa na niej wiele pokoleń mieszkańców 

grodu nad Grabią, ludzi, którzy budowali mia-
sto przyczyniając się do jego rozwoju. Są tu 
groby patriotów, bojowników o wolność Polski, 
działaczy społecznych, ludzi zasłużonych dla 
kultury. Niestety, wiele mogił jest zapomnia-
nych, niektóre znajdują się w fatalnym stanie 
technicznym. Jeśli chcemy by zostały zachowa-
ne dla przyszłych pokoleń, trzeba je remonto-
wać.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istot-
ny aspekt – na łaskim cmentarzu znajdują się 
mogiły ludzi różnych wyznań, zapatrywań poli-
tycznych. Zgodna koegzystencja w tym miejscu 
wiecznego spoczynku jest najlepszą wskazów-
ką do postępowania dla nas – żyjących.

Wszystko wskazuje na to, że akcja TPZŁ 
będzie kontynuowana w najbliższych latach. Jej 
wsparcie obiecuje także łaski samorząd.

(P) 

Piotr Czołchański (zm. 1833), Stanisław Wierz-
bowski – infułat (zm. 1728), Jan Prosper Zału-
ski herbu Junosza, dziedzic Łasku, kawaler Orła 
Białego (tragicznie zmarły w 1745 r.), infułaci - 
Andrzej Karśnicki (zm. 1727), Marcin Załuski, 
biskup droceński, Andrzej Mulzow (zm. 1 maja 
1855 r.), a także Wiktoria Czołchańska, żona 
Piotra (zm. 1833), Wiktoria Załuska, żona Jana 
Prospera, dobrodziejka łaskiej świątyni i Urszu-
la z Tarnowskich Wierzbowska, żona starosty 
Stanisława Wierzbowskiego.

„W 1942 roku Niemcy polecili usu-
nąć z podziemi kolegiaty wszystkie trum-
ny, by w dawnych kryptach urządzić maga-
zyn i schron. Trumny umieszczono w kaplicy 
cmentarnej; po zakończeniu wojny proboszcz 
zadecydował, by trumny pogrzebać w mogile 
na końcu cmentarza. Prawdopodobnie kilku-
letnie przetrzymywanie szczątków w innych 
warunkach niż w podziemiach kolegiaty spo-
wodowało przyspieszone zniszczenie zmumi-
fikowanych zwłok. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku mogiła ta została uporządkowana. 
Znajduje się w pobliżu głównej alejki, po lewej 
stronie, przy przedostatniej bocznej alejce” - pi-
sał w 2008 r. R. Poradowski w książeczce „Ła-
skie nekropolie”.

(ER)

Gdzie znajduje się grób byłych właścicieli Łasku i kapłanów spoczywających wcześniej 
w podziemiach kolegiaty, kto spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu? – pytało wielu 
mieszkańców Łasku podczas kwesty w dniu 1 listopada. Choć Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej – inicjator zbiórki pieniędzy na ratowanie i oznakowanie wspomnianej 
mogiły wystawiło w jej pobliżu stosowne tabliczki, i tak nie wszyscy mogli trafić do 
zaniedbanego grobu. Dlatego przypominamy teraz historię tej zapomnianej mogiły.

Złoty Jubileusz Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Stowarzyszenia „Nasza Kolumna” zaprosi-
ło Instytut Architektury i Urbanistyki Politech-
niki Łódzkiej do współpracy na rzecz jednego 
z najcenniejszych, ale też najbardziej zagro-
żonych elementów dziedzictwa kulturowego 
Kolumny – historycznej drewnianej zabudo-
wy letniskowej. Zabudowa ta była charaktery-
styczna dla miast-lasów i miast-ogrodów, bar-
dzo popularnych w latach 20. i 30. ubiegłego 
wieku, a kompleks w Kolumnie jest unikalny 
pod względem architektonicznym i kompozy-
cyjnym.

Po wcześniejszych uzgodnieniach i dzięki 
pomocy burmistrza Łasku oraz ZGM, w lip-
cu i wrześniu 2014 roku studenci pod okiem 
opiekunów dokonali pomiarów czterech z sied-
miu zaproponowanych przez Stowarzyszenie 
budynków komunalnych. Kolejnym krokiem 
było sporządzenie na ich podstawie dokumen-

tacji technicznej, będącej podstawą do jakich-
kolwiek dalszych działań technicznych w tym 
przypadku – miejmy nadzieję – związanych 
z przyszłym projektem ich rewitalizacji.

Na wystawie pokazane zostały i zaprezen-
towane mieszkańcom Kolumny najciekawsze 
rysunki techniczne oraz fragmenty dokumen-
tacji fotograficznej, mające na celu zwrócenie 
uwagi na nieco zapomniane, choć niezwykle 
interesujące budynki oraz ukazanie ich poten-
cjału. Wraz z rysunkami technicznymi wysta-
wione były rysunki odręczne. Było to spojrze-
nie na niecodzienną urodę Kolumny z zupełnie 
innej perspektywy. Każdy z autorów mógł wy-
brać to, co w Kolumnie spodobało mu się naj-
bardziej i przelać to na papier, kierując się wła-
sną wrażliwością artystyczną. Dlatego efekty 
końcowe są bardzo różnorodne. Prace plenero-
we stanowią element równoważący „suche” ry-

KOLUMNA NA WYSTAWIE PRAC STUDENTÓW 
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 Wystawa „Kolumna-Las, Miasto-Ogród”, przygotowana przez studentów architektury Politechniki Łódzkiej we współpracy 
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Paderewskiego w Kolumnie oraz Stowarzyszeniem „Nasza Kolumna”, 
poświęcona była przede wszystkim przedwojennym drewnianym domom letniskowym znajdującym się w tej miejscowości. 
Na wystawie zostały zaprezentowane efekty prac studentów, wykonanych latem 2014 roku. Ekspozycja składała się z dwóch 
części: jednej – obrazującej pomiary inwentaryzacyjne wybranych budowli, wykonane przez studentów II roku i drugiej – 
będącej rezultatem pleneru rysunkowego i malarskiego studentów I roku.

sunki techniczne oraz pokazują to, co zdaniem 
przyszłych architektów najbardziej zasługuje 
na uwagę w tej urokliwej miejscowości.

Ekspozycji towarzyszyła wydana przez 
Koło Naukowe Studentów Architektury „IX 
Piętro” broszura pod tym samym tytułem co 
wystawa i o tej samej tematyce (można ją jesz-
cze nabyć w szkole w Kolumnie). Ta niewielka 
książeczka zawiera krótkie opisy i wybrane ry-
sunki techniczne wszystkich zinwentaryzowa-
nych budynków, fotografie oraz prace plenero-
we. Wierzymy, że będzie skutecznie promować 
Kolumnę i jej niezwykły zespół historycznych, 
drewnianych domów letniskowych.

W organizacji całego przedsięwzięcia od 
początku uczestniczyło Stowarzyszenie „Na-
sza Kolumna” – inicjator i promotor wydarze-
nia – oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Ignacego Paderewskiego w Kolumnie, któ-

ry latem 2014 r. udostępnił część budynku na 
bazę noclegową w czasie trwania pomiarów 
i pleneru. Po zakończeniu ekspozycji w Ko-
lumnie, wystawę będzie można jeszcze obej-
rzeć w Instytucie Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Łódzkiej. Ekspozycja zawita także 
do Łasku, będzie prezentowana w tamtejszym 
Muzeum. Wierzymy, że działania te przyczy-
nią się do zapoczątkowania procesu rewitali-
zacji tego unikatowego na skalę ogólnopolską 
zespołu przedwojennej drewnianej zabudowy 
letniskowej, o co mocno zabiega lokalna spo-
łeczność.

W spotkaniu wzięli udział liczni miesz-
kańcy Kolumny oraz zaproszeni goście min: 
zastępca burmistrza Łasku Janina Kosman, se-
nator Andrzej Owczarek, prodziekan Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro-
dowiska dr inż. Jakub Miszczak, dyrektor In-
stytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej - profesor Marek Pabich, dr inż. arch. 
Włodzimierz Witkowski, mgr Wojciecha Par-
dała. Zaprezentowano także film o Kolumnie 
z lotu ptaka oraz prezentacje prac studentów. 
Studentki - Katarzyna Błaszczyk opowiedziała 
o pomiarach oraz o tym, co zwiedzający mogą 
odczytać z rysunków, natomiast Katarzyna Ste-
fańska przeprowadziła prezentację rysunków 
plenerowych. Na zakończenie odbył się panel 
dyskusyjny pt. „Szanse rozwoju, prognozy dla 
Kolumny, możliwości pozyskania wsparcia, 
harmonogram działań na przyszłość”.

 
Włodzimierz Witkowski - PŁ

Włodzimierz Kopka - Stowarzyszenie 
Nasza Kolumna

 



i mogił, a radości - bo dzisiaj kiedy kładzie się 
spać jest spokojny, że już nikt w nocy nie zako-
łacze kolbą karabinu do drzwi jego domu. Dalej 
wójt potwierdził troskę, z jaką władze gminy 
i mieszkańcy przywiązują do miejsc pamięci, 
a w przyszłym roku gmina zamierza dokonać 
remontu pomnika upamiętniającego śmierć lot-
nika ppor. Edwarda Kramarskiego, który zgi-
nął w zestrzelonym przez Niemców samolocie 
2 września 1939 r. w Emilianowie. Na zakoń-
czenie złożył serdeczne podziękowania przy-
byłym mieszkańcom a także wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie i obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w Sędzie-
jowicach. Szczególnie podziękował księdzu za 
celebrowanie mszy, artystom grupy teatralnej, 
strażakom, orkiestrze, szkołom, harcerzom, 
pracownikom UG i GJUK oraz dyrektorowi 
GOK, który przygotowywał i koordynował tę 
wspaniałą uroczystość.

Oprac. Mirosław Potasiak
foto Marek Kidawski

listopad 2015 r. 17

 Obchody rozpoczęła barwna defilada 
pocztów sztandarowych jednostek OSP i szkół 
z gminy w oprawie muzycznej Strażackiej Or-
kiestry Dętej „Druh”. Wśród licznie zebranych 
uczestników było wielu mieszkańców gminy 
Sędziejowice, jej władze z wójtem i przewod-
niczącym Rady na czele, radni i sołtysi, nauczy-
ciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Sędziejowicach i Zespołu Szkół 
w Marzeninie, harcerze, młodzież w strojach 
ludowych, kierownicy jednostek gminnych, 
ochotnicze straże pożarne, a także przedstawi-
ciele partii politycznych Polskiego Stronnic-
twa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. 
Uczestnicy przemaszerowali spod Gminne-
go Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego 
pw. św. Marii Magdaleny, aby wziąć udział 
w uroczystej mszy odprawionej przez księ-

 PAMIĘĆ O BOHATERACH

dza kanonika Grzegorza Kaźmierczaka w hoł-
dzie Polakom poległym za naszą ojczyznę. 
Bezpośrednio po mszy odbyło się widowisko 
muzyczno-teatralne upamiętniające odzyska-
nie niepodległości „Dziś idę walczyć, mamo” 

W 97. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie jak co roku 11 listopada w Sędziejowicach świętowano kolejną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

przygotowane przez grupę teatralną działającą 
przy sędziejowickim GOK, w reżyserii aktora 
Adama Łoniewskiego, w opracowaniu wokal-
no-muzycznym Marzeny Lamch-Łoniewskiej. 
W spektaklu wystąpili też licznie uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Treści 
i sceny zaprezentowane przez aktorów wywo-
łały wśród zebranych duże wzruszenie oraz na-
strój zadumy nad losami ojczyzny i znaczenia 
wolności w życiu każdego z nas. Uroczystość 
stanowiła też dobrą okazję zaprezentowania 
i przekazania zebranym mieszkańcom, przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną, czterech histo-
rycznych questów opracowanych w projekcie 
„Sędziejowickie dziedzictwo” realizowanym w 
ramach programu PAFW Działaj Lokalnie IX.

Dopełnieniem złożenia hołdu wszystkim, 
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę 
było składanie przez delegacje wiązanek i za-
palenie zniczy pod tablicą poświęconą pamięci 
poległych za ojczyznę, usytuowaną na murach 
kościoła, a następnie w centrum Sędziejowic 
pod pomnikiem wdzięczności ufundowanym 
przez społeczeństwo gminy w 150. rocznicę 
Powstania Styczniowego. 

Na zakończenie głos zabrał wójt Jerzy Ko-
tarski, który podkreślił, jak ważna jest pamięć 
o bohaterach, którzy walczyli za naszą wol-
ność. Chcąc uświadomić zebranym znaczenie 
wolności przytoczył słowa nieżyjącego już 
mieszkańca Sobiepan Stanisława Kraty, który 
wspominając kiedyś wojenne lata zapłakał tłu-
macząc, że są to łzy zarówno smutku jak i rado-
ści. Smutku - bo tamte lata to tyle strachu, ofiar 

16 października br. zakończono przebudo-
wę sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy 
Leśnej w Sędziejowicach. Realizowana inwe-
stycja o wartości 334.724,62 zł współfinanso-
wana jest ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w wysokości 102.862,00 zł, pozostałą 
kwotę wydatkowano ze środków budżetu gmi-
ny Sędziejowice. Celem inwestycji jest odtwo-
rzenie zużytej sieci wodociągowej i usunięcie 
z niej rakotwórczego azbestu. 

Prace rozpoczęte 3 sierpnia zakończyły się 
16 października br. i obejmowały wykonanie: 
669 m rurociągu DN – 160 mm PEHD, 72 m 
rurociągu DN - 110 mm PEHD oraz 38 przy-
łączy DN 63/40 mm długości 879 m PEHD. 
Wykonawcą robót był Zakład Wodociągowy - 
Jadwiga Kafar z Wolborza, który w przetargu 

ZAKOŃCZONO KOLEJNE INWESTYCJE
zaoferował najniższą cenę spośród 6 złożonych 
ofert. Odbiór robót dokonany został komisyj-
nie w dniu 21 października br.

21 października br. zakończono też prace 
remontowo - budowlane związane z termo-
modernizacją budynku OSP w Sobiepanach.   
W tym roku w ramach II etapu prace obejmo-
wały wykonanie izolacji termicznej fundamen-
tów, ścian oraz elewacji. 

W celu obniżenia kosztów zaopatrzenie 
w materiały i większość prac realizowano sys-
temem gospodarczym. Inwestycja finansowana 
z budżetu gminy o wartości 44.197,00 zł ode-
brana została w dniu 29 października br.

30 października br. zakończono prace re-
montowo – budowlane na zadaniu inwesty-

cyjnym pn. „Osiągnięcie standardów w bu-
dynku Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Sędziejowicach”. Remont obejmował 
wschodnią, dobudowaną część obiektu wraz 
z galerią i schodami. Wykonawcą robót była 
wyłoniona spośród złożonych ofert firma „Rol-
-Bud” Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa. 

Inwestycja finansowana jest w ramach 
dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 
przyznanej decyzją wojewody łódzkiego na 
podstawie wniosku zakwalifikowanego przez 
Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfika-
cji ŁUW w kwocie 40.000 zł oraz przy zaan-
gażowaniu środków gminy w kwocie 4.959 zł. 
Łączna wartość zadania wraz z nadzorem in-
westorskim wyniosła 44.959 zł. 

 K. Hadrysiak
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Dzięki pozyskanym w ramach programu 
„Działaj lokalnie” środkom w wysokości 4.500 
zł, szkoła realizuje projekt edukacyjny „Za-
trzymane w kadrze”. Od września do końca 
listopada br. piętnastu uczniów kl. IV-VI, pod 
dziennikarską opieką Sławomira Wójcikow-
skiego wykorzystując aparat fotograficzny, 
dyktafon, kamerę oraz funkcjonujące w szko-
le studio multimedialne, utrwala dokonania 
lokalnych organizacji 3 sołectw: Marzenin, 
Pruszków i Bilew. Projekt polega na wykorzy-
staniu zdobytych przez uczniów umiejętności 
dziennikarskich do „pobudzenia” aktywności 
społecznej mieszkańców. Promocja lokalnych 
instytucji i organizacji społecznych (szkoły, 
klubu sportowego, OSP, KGW, świetlic wiej-
skich) oraz medialna obsługa organizowanych 
przez te podmioty imprez i działań, wzbogaci 
wiedzę i poprawi przepływ informacji wśród 
mieszkańców. Synergia tych efektów zintegru-
je organizacje i wyzwoli aktywność społeczną 
w postaci nowych inicjatyw i liderów zmian. 
Uczestnicy projektu wezmą również udział 
w wycieczkach do redakcji lokalnych mediów 
– „Naszego Radia” i „Dziennika Łódzkiego”. 
Uczniowie uczestniczyli już w zebraniach so-
łeckich, zbierając m.in. informacje dotyczące 
przeznaczenia poszczególnych funduszy so-
łeckich, przeprowadzili wywiady z  wójtem 

SZKOŁA SPEŁNIAJĄCA MARZENIA
Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Marzeninie obfituje w liczne wydarzenia i inicjatywy. 

Projekt, realizowany w okresie od 1 czerwca 
2015 r. do 31 października 2015 r., pozwolił 
na doposażenie dwóch oddziałów przedszkol-
nych przy Szkole Podstawowej w Sędziejowi-
cach. Dzięki pozyskanym środkom udało się 
zwiększyć możliwości wszechstronnego roz-
woju intelektualnego i fizycznego dzieci oraz 
podnieść poziom świadczonych usług. W ra-
mach pozyskanych środków oddziały zosta-

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

gminy Jerzym Kotarskim, przedstawicielami 
ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń 
wiejskich. 

14 października br. w obecności emeryto-
wanych i czynnych pracowników szkoły oraz 
zaproszonych gości: zastępcy wójta Mirosła-
wa Potasiaka, przewodniczącego Rady Gminy 
Dariusza Cieślaka, inspektora oświaty Kamili 
Tokarek, proboszcza parafii Marzenin ks. Je-
rzego Dominowskiego - obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Ubiegłoroczne sukcesy 
szkoły na polu dydaktyki i organizacji pracy zo-
stały docenione nagrodami wójta dla dyrektora 
Krzysztofa Jaworskiego i nauczycieli Bogusła-
wy Bajer i Daniela Łamka oraz nagrodami przy-
znanymi przez dyrektora dla piętnastu pracow-
ników szkoły.         

Również w październiku siedemnastu 
uczniów klasy I uroczyście ślubowało wstąpie-
nie do szkolnej rodziny Zespołu Szkół w Ma-
rzeninie. Podczas uroczystości licznie przybyli 
rodzice, babcie i dziadkowie pierwszaków byli 
świadkami popisów wokalnych, recytatorskich 
i aktorskich swoich pociech.

 Z kolei 2 listopada br. minęła 20 rocznica 
powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Sukces” przy Zespole Szkół w Marzeninie. 
Utworzenie klubu było ważną inicjatywą spo-
łeczną nie tylko dla szkoły. O sukcesach klubu 

Gmina Sędziejowice zakończyła realizację projektu pn. ,,Sędziejowickie przedszkolaki 
naszą dumą’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

i korzyściach płynących z jego działalności dla 
całego środowiska kilku sołectw tworzących ob-
wód szkoły w Marzeninie napiszemy wkrótce.

Tekst i zdjęcia: ZS w Marzeninie

ły doposażone w nowe meble, rolety, zabawki, 
pomoce edukacyjne, artykuły plastyczne oraz 
nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice in-
teraktywne, projektory, laptopy, drukarki, kse-
rokopiarkę, skanery, telewizory, odtwarzacze 
Blu–ray, itp.). Dostosowano również toalety 
do potrzeb najmłodszych dzieci oraz wyposa-
żono kuchnię w nowy sprzęt, umożliwiający 
wyżywienie 50-osobowej grupy dzieci. Dużą 

radość sprawiło dzieciom uzupełnienie szkol-
nego placu zabaw w nowy zestaw zabawo-
wy ze zjeżdżalniami, wieżami i pomostami. 
Zakupiono także wyposażenie zapewniające 
utrzymanie czystości oraz zapewniające bez-
pieczne warunki, w tym: sprzęt bhp, zabez-
pieczenia mebli, grzejników i gniazdek elek-
trycznych. 

Projekt został zrealizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Całkowita wartość projektu to 121.042,58 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowi-
cach złożyła wniosek i została zakwalifikowa-
na do projektu „Czytam sobie w bibliotece” 
(jako jedna z 50 bibliotek w Polsce). Wszyst-
kie wybrane biblioteki otrzymały zestaw 
9 książeczek dla dzieci z serii „Czytam sobie”, 
komplet materiałów do przeprowadzenia zajęć 
oraz scenariusze tych zajęć. Do 15 listopada bi-
blioteki mają za zdanie przeprowadzić przynaj-
mniej dwukrotnie lekcje z użyciem tych ksią-

Czytam sobie w bibliotece 
żeczek. Do udziału zaproszona została klasa II 
SP w Sędziejowicach z wychowawczynią Ewą 
Barczyńską. Wybrana książeczka – to „Szarka” 
– opowieść o przyjaźni dziewczynki z wilcz-
kiem, którego sprzedał jej dziadkom jako pie-
ska nieuczciwy człowiek. Jednak wilczek tę-
sknił za swoimi pobratymcami, które szukały 
swojej zguby po całej wsi, szczególnie noca-
mi. Dzięki Gabrysi, głównej bohaterce, Szarka 
przeżyła rozłąkę z rodziną, ale potem uciekła 

do lasu. Jednak przyjaźń z dzikim zwierząt-
kiem przetrwała. Dzieci mogły poznać całą 
ciekawą historię dzięki obecności sekretarza 
gminy Mirosława Potasiaka, który odczytał im 
dzieje Szarki. Wspierała go dyrektor biblioteki 
Beata Magdziak. Nie zabrakło też konkursów, 
w których nagrody ufundowała stażystka Ola 
Balcerowiak. 
Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na 
stronie internetowej GBP. 
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Gdyby zapytać zwykłego przechodnia: 
„Kto to jest patriota i czym jest patriotyzm?”, 
to z pewnością usłyszelibyśmy najróżniejsze 
odpowiedzi. W dzisiejszych czasach patrio-
tyzm przybiera bardzo różne formy i raczej 
nie wymaga od nas takich poświęceń jak kil-
kadziesiąt lat temu - czynnej walki w obronie 
ojczyzny. Bycie patriotą nie jest czymś nie-
chlubnym, a jeżeli ktoś boi się lub wstydzi po-
kazywać swoje przywiązanie do ojczyzny, to 
raczej prawdziwym patriotą nie jest. 

Każdy z nas pamięta wierszyk z dzieciń-
stwa zwany „katechizmem polskiego dziec-
ka”, napisany przez piewcę polskości - Wła-
dysława Bełzę. Choć młody umysł nie zawsze 
pojmował jego patriotyczny sens, to jednak 
w pamięci pozostał na zawsze.

Tegoroczne, uroczyste obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości w Widawie 
rozpoczęły się już w sobotnie popołudnie 7 
listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie 
odbył się wieczór pieśni patriotycznej, połą-
czony z wystawą i projekcją multimedialną. 
W podróż do lat minionych zabrali publicz-
ność: Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej i zespół śpiewaczy „Widawianie”, 
zaś w rolę narratorów wcielili się dwaj człon-
kowie grupy rekonstrukcyjnej - Ryszard Cza-
piński i Sławomir Samojłowicz. W sali wido-
wiskowej GOK, gdzie odbywała się impreza, 
można było obejrzeć niezwykle ciekawą eks-
pozycję zbiorów przedstawiających historię 
dążenia Polski do niepodległości, udostęp-
nioną mieszkańcom przez R. Czapińskiego. 
Każdy, kto wziął udział w tym wydarzeniu, 
z pewnością na długo pozostawi je w pamięci.

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Według Słownika Języka Polskiego patriotyzm to „silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć, 
gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur”. Słowa wyjątkowo 
piękne, lecz czy nie warto zastanowić się nad ich znaczeniem? Czy wiemy co to znaczy kochać swoją ojczyznę? A przecież ojczyzna to 
nie tylko ziemia, to przede wszystkim ludzie, ich przekonania, wartości i tradycje.

W nieco inny sposób odzyskanie niepod-
ległości świętowano 11 listopada. Tego dnia, 
z udziałem samorządowców, duchownych, 
strażaków, Samodzielnej Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej, harcerzy z 64 Widawskiej 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, na-
uczycieli, uczniów oraz mieszkańców gminy, 
odbyły się gminne uroczystości. Rozpoczę-
ły się one zbiórką przed strażnicą OSP, skąd 
przemaszerowano do kościoła pw. Świętego 
Marcina, gdzie odprawiono mszę św. w inten-
cji ojczyzny. Tę wyjątkową mszę celebrował 
biskup Marek Marczak. 

Po zakończeniu mszy, przy dźwiękach 
strażackiej orkiestry dętej, wszyscy zebrani 
udali się na miejscowy cmentarz, by na mo-
giłach poległych w obronie ojczyzny złożyć 
kwiaty, zapalić znicze i odmówić modlitwę. 
Przed grobem nieznanego żołnierza wartę 
pełnili harcerze, druhowie OSP oraz członko-
wie Samodzielnej Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej. Uroczystość na cmentarzu rozpo-
częło wciągnięcie na maszt flagi państwowej 
i odegranie hymnu RP, po czym głos zabrał 
wójt Michał Włodarczyk, który nie tylko na-
wiązał do historii, ale zaapelował do wszyst-
kich, aby nigdy nie zapominali o tym, jaką 
wartość stanowi narodowa niepodległość i sa-
modzielne państwo. Złożył także podzięko-
wania wszystkim, którzy wzięli czynny udział 
w tej pięknej, patriotycznej uroczystości oraz 
społeczeństwu, tak licznie zgromadzonemu 
na tegorocznych obchodach. Warto tu wspo-
mnieć, że oprócz duchownych, w uroczysto-
ściach udział wziął poseł Piotr Polak oraz sta-
rosta łaski – Teresa Wesołowska.

Następnie bp Marek Marczak odmówił 
modlitwę, po czym złożono kwiaty na gro-
bach poległych i zapalono znicze, w niebo zaś 
wypuszczono dziesiątki białych i czerwonych 
baloników. Po zakończeniu uroczystości, ko-
rowód powrócił na miejsce zbiórki i tym sa-
mym kolejna, żywa lekcja historii dobiegła 
końca.

AK

Spełniło się marzenie strażaków OSP Brzyków, 
bowiem zakończono prace przy rozbudowie 
ich strażnicy o pomieszczenia garażowe. Od 
teraz już samochody jednostki będą garażowa-
ne w odpowiednich warunkach. Na to zadanie 
z budżetu gminy wydano 112 000 zł brutto. 
Na zadania dodatkowe związane z rozbudo-

Prezent dla OSP w Brzykowie
wą strażnicy pozyskano również środki z ze-
wnątrz w łącznej wysokości 29 500 zł, z czego 
20 000 zł pochodziło  z Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, a 9 500 zł z Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP   
w Łodzi. Ze środków tych zakupiono bramy 
segmentowe garażowe. AK
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W tym wybudowanym w XVII w. koście-
le znajduje się pochodzący z początków XVII 
wieku barokowy ołtarz główny, posiadający 
wartość historyczną, naukową, artystyczną 
i jest zabytkiem o wartości ponadregionalnej. 
Ołtarz cechuje się oryginalnością i wysokim 
poziomem artystycznym, wszystkie rzeźby są 
polichromowane oraz bogato zdobione, z czego 
słynął barok. Jest on dziełem snycerza Stanisła-
wa Wolnowicza i odznacza się nowatorstwem 
realizacji w dziedzinie małej architektury. 

Dla zatrzymania procesów destrukcyjnych, 
poprawy stabilności konstrukcyjnej, zachowa-
nia wartości artystycznych zabytku, a co za tym 
idzie poprawy odbioru estetycznego, z inicja-
tywy proboszcza tutejszej parafii podjęto dzia-
łania w celu ratowania zabytku. W 2014 roku 
przeprowadzono I etap prac konserwatorsko-
-restauratorskich, polegających na konserwa-
cji zwieńczenia ołtarza głównego. Koszt prac 
wyniósł 44 352,43 zł. To zadanie łódzki wo-
jewódzki konserwator zabytków dofinansował 
kwotą 15 tys. Pozostała kwota to wkład własny 
parafii.

Do II etapu prac przy ołtarzu głównym, 
polegających na częściowej konserwacji środ-
kowego pola retabulum ołtarza przystąpio-
no w maju br., a ich zakończenie nastąpiło 30 
września. Pierwsze prace polegały na prze-
prowadzeniu konserwacji technicznej przewi-
dującej zwalczanie owadów w drewnie oraz 
wzmocnienie jego struktury. Usunięto m. in. 
mączkę drzewną i za pomocą iniekcji wprowa-
dzono impregnat zabezpieczający. Odtworzono 
i zrekonstruowano brakujące i zniszczone ele-
menty drewna włącznie z naprawami konstruk-
cyjnymi, następnie po oczyszczeniu pierwotnej 
malatury, wykonano pełną techniczno-estetycz-
ną konserwację elementów polichromowanych 
barwnie architektury oraz elementów złoco-
nych i srebrzonych oraz snycerski detal. Wyko-
nane zabiegi zlikwidowały nie tylko zagrożenie 
atakiem drewnojadów, wzmocniły strukturę 
materiału i konstrukcję zabytku, ale także przy-
wróciły jego pierwotny koloryt i charakter. 

REMONT KOŚCIELNYCH ZABYTKÓW
Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wchodzący w skład pobernardyńskiego zespołu klasztorno-kościelnego, stanowi 
swoistą wizytówkę Widawy, nie tylko jako miejscowości, ale i gminy. Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie 
łódzkim na lata 2012-2015 wymienia zespół klasztorny w Widawie jako zabytek reprezentatywny w skali woj. łódzkiego.

Ogólny koszt prac konserwatorskich 
środkowego pola retabulum ołtarza wyniósł 
247 117,46 zł, z czego 60 000,00 zł stanowiło 
dofinansowanie z budżetu województwa łódz-
kiego, 150 000,00 – dotacja ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz 10 000,00 zł do-
finansowano z budżetu gminy Widawa. 

Koszty pozostałych prac, do których zali-
czyć należy: remont stalli znajdujących się po 
lewej i prawej stronie ołtarza, stanowiących 
z nim integralną część, wykonanie podestów 
pod nimi i pod ołtarzem głównym zawierają-
cych armaturę ogrzewania podłogowego, które 
jest przygotowywane w kościele, także w celu 
zabezpieczenia ołtarza i całego kościoła, zosta-
ła założona instalacja wykrywająca zadymienie 
oraz monitoring z alarmem kościoła i całego 
obiektu pozakonnego, pokrywane są ze środ-
ków parafii. Przygotowywany jest III etap prac 
konserwatorskich przy ołtarzu, mający na celu 
ratowanie tego cennego zabytku. 

Równocześnie z pracami w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, 
prowadzone są roboty konserwatorsko - restau-
ratorskie w również zabytkowym kościele filial-
nym pw. św. Marcina w Widawie, których celem 
jest konserwacja ołtarza głównego.  W I etapie 
odnowione zostały dwa obrazy: św. Marcina 
i świętego Wita. Koszt prac opiewał na kwotę 
15 000,00 zł, z czego 7 500,00 zł dofinansował 
łódzki wojewódzki konserwator zabytków. Po-
zostałe prace to: konserwacja ścian kościoła ma-
jąca zapobiec dalszej wilgoci i osuszenie tych 
ścian, usunięcie malowania olejnego lamperii  
i przywrócenie stanu pierwotnego oraz poma-
lowanie wnętrza całego kościoła, naprawienie 
i zabezpieczenie dachu nad zakrystią i nad przy-
budówką z przodu kościoła, a także odnowienie 
i pomalowanie wszystkich ławek. Wszystkie te 
prace finansowane są ze środków parafii. 

Efekty dotychczasowych działań ratują-
cych zabytek można było obejrzeć podczas uro-
czystej mszy odprawionej w tej świątyni z oka-
zji Święta Niepodległości 11 listopada br. 

AK 

Uroczystego otwarcia i poświęcenia placu 
zabaw przy szkole podstawowej w Ochlach do-
konano w dniu 6 listopada br., a oprócz dzie-
ci, nauczycieli i dyrekcji szkoły uczestniczył 
w nim wójt Michał Włodarczyk oraz ks. Patryk 
Nowak. Plac zabaw w Chociwiu otwarto i po-
święcono, natomiast nieco wcześniej, bo już 28 
października, działo się to również w obecno-
ści wójta – Michała Włodarczyka oraz ks. Zbi-
gniewa Dyksa.  

Nowe place zabaw powstały dzięki środ-
kom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego 

Ołtarz główny w świątyni pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego

Już są! Ku radości dzieci z placówek oświatowych w Chociwiu i Ochlach zakończono ostatnie 
prace przy budowie placów zabaw i tym samym dokonano ich uroczystego otwarcia. 

w Łodzi w ramach Działania 9.1 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Kwota dofinansowania wynosi 156 719,00 
zł i obejmuje nie tylko wyposażenie placów za-
baw w urządzenia, ale także zakup pomocy dy-
daktycznych, remont i modernizację łazienek 
oraz w przypadku szkoły podstawowej w Cho-
ciwiu - doposażenie kuchni. 

To inwestycja trafiona, a świadczy o tym 
wielka radość dzieci i ich roześmiane buzie. 
Od teraz mogą już w atrakcyjny i ciekawy spo-
sób spędzać czas na świeżym powietrzu.

 AK

NOWE PLACE Z ABAW
Otwarcie placu zabaw w Ochlach

Ołtarz główny w kościele św. Marcina
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Minęło kilkanaście dni od bitwy pod Ko-
pyścią. Szosą Łódź-Sieradz w kierunku Zduń-
skiej Woli jechał wojskowy GAZ. W przeciw-
nym kierunku tą samą drogą prowadził cięża-
rowy samochód polski kierowca. Na wąskiej 
jezdni (na poboczu leżał rozbity inny pojazd) 
dochodzi do otarcia się obu pojazdów. Obaj 
kierowcy wychylają się przez okno, ale „Kra-
snoarmiejec” strzela z pistoletu i zabija Pola-
ka. Grupa mieszkańców na czele z Marianem 
Szewczykiem udaje się w pogoń za sprawcą. 
W Pabianicach dopadają dowódcę kolumny. 
Po latach pamięć nie pozwala ustalić, czy za-
bójca poniósł odpowiednią karę. Pamiętam też, 
że rozbity samochód wojskowy przy budynku 
szkolnym w Okupie służył do rozrywki w cza-
sie przerw lekcyjnych. 

Nie zapominam wielu innych wydarzeń. 
Po pięciu przesiedleniach, rodzice moi wpro-
wadzają się w r. 1945 do domu opuszczonego 
przez Franciszka Frątczaka. W 1961 r. zbu-
dowali wreszcie własny dom. Do jego budo-
wy przyczyniło się wielu ludzi, a wśród nich 
członkowie rodziny.

IDZIE NOWE

Przestrzeń czasowa, w której obracamy 
się, rodzi potrzebę odniesienia się do począt-
ków XX wieku. Z dużym przybliżeniem moż-
na przyznać, że Kopyść stanowiła przykład wsi 
spokojnej, wsi wesołej. Ten spokój oznaczał 

równocześnie duże zacofanie, słomiane strze-
chy, brak prądu elektrycznego, fatalny stan 
dróg wiejskich, małe prymitywne gospodar-
stwa rolne, wielodzietną biedę, niski poziom 
oświaty sanitarnej. I oto przyszła nowa wła-
dza, która miała zaspokoić potrzeby rolników, 
przeprowadzając reformę rolną, nacjonalizację 
przemysłu, organizując szkolnictwo podstawo-
we i wyższe.

 Reforma rolna nie dosięgła Kopyści, bo tu 
nie było obszarniczych majątków i przemysłu, 
nie licząc fabryki Schulza w Okupie. Pierwsze 
zajęcia szkolne rozpoczęły się w szkole jed-
noizbowej zorganizowanej w domu Mikoła-
ja Rzeźniczaka. Rok szkolny trwał od lutego 
1945 do 15 lipca tego roku. Nikt nie sprawdzał 
dokumentów, liczyła się umiejętność czyta-
nia z pisania, rachunków. W ten sposób dzię-
ki mamie i Janowi Woskowskiemu we wrze-
śniu 1945 roku stałem się uczniem trzeciej 
klasy. Książek nie było, więc nauczyciel rwał 
kartki ze starej polskiej książki i rozdawał je 
uczniom. Tak można było przyspieszyć naukę 
czytania. Dzięki nauczycielom E. Kubickiemu 
i J. Nowickiemu w parku Grau’a  w Okupie, 
w pobliżu szosy, zorganizowano pierwsze trzy 
klasy, a na końcu Okupa, w starym budynku, 
powstała możliwość kontynuacji nauki aż do 
klasy piątej. Kułaków we wsi nie było, ale sto-
sunkowo silny był nacisk na utworzenie spół-
dzielni produkcyjnej. Opór chłopów wspiera-
nych przez sołtysa Rzeźniczaka był decydu-

jący. Być może znaczenie miały też sygnały 
nadchodzące z podobnej spółdzielni w Okupie 
Wielkim.

Około 1950 roku Kopyść uzyskała dostęp 
do energii elektrycznej. Mieszkańców nie wy-
czerpały reformy samorządowe - należąc do 
gminy Bałucz, utrzymywali więź ekonomiczną 
i kulturalną z Okupem, szczególnie wtedy, gdy 
Czesław Nowakowski pełnił funkcję przewod-
niczącego Rady Nadzorczej GS. 
    

J. I. SZTAUDYNGER 
WYPOCZYWAŁ W KOPYŚCI

W 1951 roku przyjechał tu znany frasz-
kopisarz Jan Sztaudynger. Wprawdzie miał to 
być dla niego wypoczynek, ale pobyt owoco-
wał także wieloma nowymi utworami. W dniu 
8 czerwca 2014 mieszkańcy wzięli udział 
w uroczystościach 110-lecia urodzin tego zna-
nego pisarza. Odsłonięto mu honorowy pa-
miątkowy kamień. Mieszkańcom przyjemniej, 
że mogli to zrobić w zbudowanym własnym 
wysiłkiem Domu Ludowym. 

Zofia Wieczorek 
Jerzy Szewczyk

ciąg dalszy w następnym numerze

Z dziejów Kopyści

Już po raz XXI odbyły się w ŁDK 
Amatorskie Artystyczne Spotkania 
Seniorów. Ta popularna impreza ma 
na celu inspirowanie i doskonalenie 
różnorodnych zespołów amatorskich 
seniorów. Prowadził  ją Zdzisław Wegenko. 
Jury w składzie: Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, 
Jadwiga Kurkowska, Grażyna Koziara,  
Jerzy Ślęzak i Zdzisław Wegenko wyłoniło 
najlepszych.

W kategorii muzycznej I miejsce przy-
znano Zespołowi Śpiewaczemu „Jarzębina” 
z Urzędu Gminy Pęczniew, na  II pozycji upla-
sował się Chór „Echo Leśne” z kolumnieńskiej 
filii ŁDK, zaś na III – „Grabiczanie” z gminy 
Grabica i Zespół „Wrzos” z Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Szadku.

W kategorii teatralnej i kabaretowej naj-
wyżej oceniono Kabaret „Bi Ba Bo” z Domu 
Literatury w Łodzi, na drugim miejscu uplaso-
wał się znany i utytułowany Kabaret „Rydz” 
z ŁDK, zaś na III -  Amatorska Grupa Teatralna 
„Tacy Sami” z GOK w Widawie oraz Zespół 
Teatralny „Boczny Tor”  z MOK w Piotrkowie 
Trybunalskim.

(ER)

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na 
Cukrzycę z okazji Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowała  (14 bm.) akcję społeczną 
pod nazwą „SŁODKI TRAMWAJ”, polegającą na bezpłatnych pomiarach cukru we 
krwi w specjalnie oznaczonych pojazdach. Do akcji włączyły się różne miasta w Polsce, 
m.in. Kraków, Poznań, Warszawa, Radom,  Lublin.  

 SŁODKI AUTOBUS

Łaski oddział Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków i Centrum Edukacji i Specjali-
stycznej Opieki Medycznej dołączył do ak-
cji pod nazwą ,,Słodki Autobus” i dokony-
wał pomiarów cukru oraz edukował na temat 

cukrzycy na jednej wybranej trasie autobusu 
ZKM w Łasku. Akcję przeprowadziły Rena-
ta Cholerzyńska, Agnieszka Łukaszewska, 
Beata Chudobińska, dzieci chore na cukrzy-
cę i ich rodzice. W autobusie pasażerowie 

oprócz pomiaru cu-
kru otrzymali ma-
teriały edukacyjne 
na temat cukrzycy 
typu 2, jej zapobie-
gania, możliwych 
objawów i zagrożeń, 
jakie czekają na lu-
dzi w związku z tą 
podstępną chorobą. 
W ulotkach pokaza-
no różnice w choro-
waniu na cukrzycę 
typu 1 i 2. 

 R. Cholerzyńska

B i e s i a d a  p o d 
Z ł o t y m  L i ś c i e m

(2)
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(2)
Długo by opisywać, co się działo w tej 

pierwszej drużynie, która przybrała imię Stani-
sława Żółkiewskiego, a w hufcu Karniszewice 
otrzymała nr 20. Do podjęcia oficjalnej decy-
zji o utworzeniu i zarejestrowaniu tej druży-
ny przyczyniła się wizyta w tym hufcu szefa 
jednostki wojskowej oraz Stefana Czarskiego, 
Karoliny Kabzy i kierowniczki szkoły w Ko-
lumnie  Genowefy Krukowskiej. A przecież te 
pierwsze drużyny miały charakter pozaszkol-
ny… Zaś skład ww. delegacji do hufca prze-
stanie dziwić, gdy sięgnie się do jeszcze wcze-
śniejszych zdarzeń, o których niżej.

Zaczęło się od tego, że Stefan skrzyk-
nął swoich kolegów i utworzył zastęp, który 
w piwnicy opuszczonego pensjonatu urządził 
sobie kryjówkę (bo trudno to nazwać harców-
ką). Chłopcy naznosili tam różnego sprzętu 
wojskowego, jakiego po wojnie nie brakowa-
ło. A walał się bezpańsko i niekiedy czaiła się 
w nim śmierć. Były tuż po wojnie przypadki, 
że w Kolumnie któryś z rozbrajających różne 
pociski chłopaków stracił oko, a inny zginął.

O tym zastępie warto wspomnieć, choć-
by z racji zdarzenia, które dziś brzmi anegdo-
tycznie. Otóż chłopcy gromadzili w piwnicy 
rakietnice, wymontowali i przynieśli karabin 
maszynowy z „Tygrysa”, proch i inne środ-
ki wybuchowe, różne naboje… Wszystko po 
to, by tych „zabawek” używać – robiły huk! 
Wkrótce Romek Pest przygotował petardy, 
by na Wielkanoc było więcej huku niż z uży-
wanych wcześniej tzw. kluczy z kapiszonem. 
Część tych ładunków zaniesiono do lasu, by 
tam zrobić „próbę”, ale – jak zanotował Janusz 
–  „na szczęście to się nie udało”.

Próba nie doszła do skutku, bo podczas jej 
przygotowywania nakryli ich żołnierze i pod 
bronią zaprowadzili „amatorów huku” na war-
townię koszar Wojskowej Grupy Operacyjnej. 
Żołnierzy zainteresowały strzały z floweru. To 
strzelał, zapomniawszy o ostrożności, Zbyszek 
– syn zastępcy komendanta jednostki.

Na widok żołnierzy Marian nazwał Zbysz-
ka zdrajcą i zapowiedział,  że mu tego nie da-
rują. Tymczasem aresztowany zastęp został na-
zwany bandą. Chciano nawet, zanim przyjdzie 
komendant, dać chłopakom wciry. Wtedy Ro-
mek, trzymając w rękach artyleryjski detona-
tor, krzyknął: - Wypuścić nas! Żołnierze padli 
na podłogę, a Romek jeszcze głośniej: - Zwie-
wać! Uciekli, w tym i „winowajca” Zbyszek. 
Jednak niedaleko, bo na ulicy natknęli się na 
jego ojca. Oficer, nic nie wiedząc o zdarzeniu, 
zatrzymał ich, bo z twarzy syna wyczytał, że 
coś się stało. Potem ostro z nimi rozmawiał, na-
zywając lekkomyślnymi smarkaczami, po od-
biór których mają zgłosić się rodzice… Naza-
jutrz, po ewakuacji części mieszkańców z po-
bliża ich kryjówki, zabrano z niej zgromadzone 
militaria i załadowano na wojskowe samocho-
dy. Lokum to opieczętowano, a ładunki gdzieś 
w lesie zdetonowano.

LEGENDARNE PIĘCIOLECIE
Niebawem doszło jednak do powstania 

drużyny. Hufiec wydał decyzję 15 maja 1945 r. 
i to oficjalna data powstania harcerstwa w Ko-
lumnie. Drużynowym został mianowany Ste-
fan Czarski, opiekunką nauczycielka i przed-
wojenna harcerka p. Irena Chądzyńska, zaś 
pieczę materialną wzięło na siebie KPH (koło 
przyjaciół harcerstwa) na czele z p. Francisz-
kiem Kowalskim.

Ta przygoda harcerska, z różnorodnością 
działań, zbiórek, szkoleń, biwaków, obozów 
i zimowisk rozwijała się i jako niezapomniane, 
a dziś już legendarne 5-lecie i trwała do obo-
zu letniego w Barlinku (1945) – jeśli brać pod 
uwagę tych, którzy ją wtedy tworzyli i w niej 
wzrastali. W tym też okresie organizacja tak 
się rozwinęła, że w Kolumnie powstał szczep. 
Jego komendantem został S. Czarski, a „Dwu-
dziestkę” przejął jako drużynowy Romuald 
Pest. Nową tutaj formą były drużyny zuchowe, 
których twórcą i inspiratorem był także wilnia-
nin i harcerz przedwojenny phm. Władysław 
Knoche. Potem najlepszymi zuchmistrzami 
okazali się Paweł Trukszyn, którego pasją było 
tworzenie tzw. drużyn podwórkowych, oraz 
Ryszard Karolczak, który potem przestawił się 
na harcerskie żeglarstwo.

 Po obozie w Barlinku młodsi o parę lat 
harcerze (do nich i ja należałem) dowiedzieli 
się nagle, że nasi dowódcy pozostawili nas sa-
mymi sobie. W książce „Mój szlak harcerski” 
(wyd. 2010) wyraziłem naszą ówczesną go-
rycz: „Oto już w sierpniu (1946) cała komenda 
opuściła drużynę i szczep. Mówiąc językiem 
dyplomacji: Stefan i jego najbliżsi podkomend-
ni podali się do dymisji (…). Ani Stefan, ani 
inni z komendy nie chcieli rozmawiać z młod-
szymi. Odeszli i już… Wojsko zostało bez ge-
nerałów”.

Oni wiedzieli, my nie: nowe wiatry poli-
tyczne i decyzja „góry”, że zamiast ZHP będzie 
inny twór – OH (organizacja harcerska obejmu-
jąca wyłącznie uczniów szkół podstawowych). 
Nie pogodziliśmy się z tym i wkrótce przeję-
liśmy ster, tworząc drużynę z tych młodszych 
opuszczonych. A w szkole utworzono drużynę 
z jej uczniów, którą prowadził Romuald Maty-
sik. Ale to już zupełnie inna i wieloletnia, ob-
fitująca w mnóstwo wydarzeń – historia. Nato-
miast dopiero teraz (2015) otrzymałem maszy-
nopis wspomnień J. Nowaka i przeczytałem, 
jak to ci, którzy nas wtedy opuścili, przyjęli tę 
wstrząsającą wieść. Jestem im, w większości 
już nieżyjącym, winien upublicznienie tego, co 
wtedy zanotował hm. Janusz Nowak:

W przeddzień świąt Wielkiej Nocy złożył 
nam wizytę druh Leszek Jackowski. Nie był, 
tak jak zawsze, uśmiechnięty. Wyczuliśmy, że 
coś się stało. (…) Wreszcie odkrył karty: - Bę-
dziecie musieli harcerski dobytek przekazać 
szkole, a nasza działalność ulega zawiesze-
niu. Harcerstwo przestaje istnieć! Sądziliśmy, 
że żartuje i huknęliśmy: - Przestań się wygłu-

piać! Lecz on stracił ochotę do rozmowy. Przez 
chwilę patrzyliśmy błędnie na siebie, ale zaraz 
w oczach pojawiły się łzy. (…) Potem udali-
śmy się do szkoły. Pani Chądzyńska była bar-
dzo zmieniona. Jej twarz mówiła, że razem 
z nami przeżywa rozczarowanie.

Innym ważnym dla nas osobom, któ-
rych wtedy tam nie było, np. p. Franciszkowi 
z KPH, właśnie my, a nie odwrotnie, przekaza-
liśmy wiadomość, że nas – harcerzy – już nie 
ma”.

70-letnie już dzieje harcerstwa w Kolum-
nie mogłyby posłużyć niejednemu historyko-
wi czy regionaliście do opracowania  obszer-
nej książki. Nie starzeją się przecież starożytne  
mądrości, np. takie: „Ad perpetuam rei memo-
riam” (na wieczną rzeczy pamiątkę) czy „Ver-
ba volant, scripta manet” (słowa ulatują, pismo 
pozostaje).

Pamięć o prawdzie przeszłości jest po-
trzebna prawdzie teraźniejszości.

Rafał Orlewski

40-lecie ZHP w Kolumnie 1985 r. Na zdjęciu 
– Barbara Lider z hufca w Łasku, z tyłu z le-
wej - komendant Chorągwi ZHP w Sieradzu 

Dionizy Łoziński i Zygmunt Luboński, hufco-
wy w Karniszewicach k. Pabianic, na którego 
ręce R. Orlewski składał przyrzeczenie har-

cerskie. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbioru 
R. Orlewskiego

Kolumna, harcerze budują kładkę na rzece

75-lecie ZHP, przy mikrofonie hm. Rafał 
Orlewski, Kolumna, 1986 r.
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W wielkich ośrodkach kamienno-ceglana 
zabudowa była bezpieczniejsza, ale na prowincji 
poprawa pod tym względem zaczęła następować 
dopiero w XIX stuleciu. Wtedy to władze za-
częły zakazywać budowy domów drewnianych, 
a te istniejące musiały posiadać przynajmniej 
czołową ścianę z cegły czy kamienia, jak choć-
by w Rawie Mazowieckiej czy Łasku. W XIX w. 
na ogół przestrzegano tych przepisów, choć 
w takim Poznaniu za sprawą króla Zygmunta III 
Wazy już w końcu XVI stulecia, po wielkim po-
żarze dzielnicy żydowskiej, zakazano odbudo-
wywać drewniane domy i szopy, a zamiast nich 
zaczęły pojawiać się murowane zabudowania 
kryte dachówką. W małych biednych ośrodkach 
nie wszystkich stać było na kosztowną wówczas 
cegłę…

Trzeba jednak przyznać, że na ziemiach pol-
skich systematycznie rosła świadomość potrze-
by walki z ogniem. Słynny wolborski wójt, au-
tor pomnikowego dzieła „O poprawie Rzeczpo-
spolitej” (1577) Andrzej Frycz Modrzewski  aż 
w dwóch rozdziałach pisze m.in. o potrzebie po-
siadania sprzętu przeciwpożarowego i tworze-
nia specjalnych oddziałów do walki z ogniem. 
Modrzewski proponował, by w tych oddziałach 
wydzielono pododdziały: toporników, wiadrow-
ników i tych dostarczających wody. Ci, którzy 
odmawialiby walki z ogniem i  niewywiązy-
wali się z obowiązków, mieli być surowo kara-
ni – łącznie z konfiskatą majątku i wygnaniem 

Na 

Gdy we wrześniu 1939 roku grzebano na 
łaskim cmentarzu poległych żołnierzy pol-
skich, nikt nie zastanawiał się nad pochodze-
niem bohaterskich obrońców, nikt nie zapi-
sywał ich nazwisk. Po latach na ich mogile 
ustawiono pomnik, nawiązując do przedwo-
jennych inicjatyw związanych z upamiętnie-
niem nieznanych żołnierzy. Był to nasz łaski 
POMNIK NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA.  

Grób Nieznanego Żołnierza

pt. „Porządek około gaszenia” (1588), które po-
dobnie jak dzieło Modrzewskiego stawiało na 
dobrą organizację i odpowiedzialność. Gostom-
ski zalecił dodatkowo ochronę mienia po poża-
rze, bo przecież dla złodziei nawet największa 
tragedia była okazją do rabowania. 

Potrzebę zabezpieczania się przed ogniem 
dostrzegano nie tylko w dużych miastach. Tak-
że w wielu magnackich dobrach organizowano 
oddziały chłopów zaopatrzone w sprzęt do tłu-
mienia pożaru. Tak było m.in. w dobrach księ-
cia Karola Radziwiłła. Z kolei biskup Szaniaw-
ski (1713) w Wolborzu w specjalnej ordynacji 
dla tego miasta proponował, by narzędzia były 
gromadzone w jednym ogólnodostępnym miej-
scu. W późniejszej ordynacji dla tejże miejsco-
wości (1766) nakazywano nawet wybudowanie 
na koszt magistratu dwóch studni. W ślady tych 
ośrodków poszedł także Łask, dla którego Teo-
fil Wojciech Załuski stworzy „Ordynację Miasta 
Dziedzicznego Łasku” (1790).

W 1810 r. doszło jednak do przełomu, ów-
czesne władze Księstwa Warszawskiego naka-
zały mieszkańcom wszystkich miast, by uczest-
niczyli w gaszeniu ognia. Choć udało się roz-
wiązać aspekt prawny, brakowało środków na 
zakup sprzętu przeciwpożarowego, co potwier-
dzają opisy wielu miast. W połowie XIX w. 
sprawa stała się jasna w zaborze pruskim: walka 
z ogniem zlecona została lokalnym władzom, 
a to oznaczało, że musiały się one zająć two-
rzeniem specjalnych oddziałów i zaopatrzeniem 
ich w odpowiedni sprzęt. Stąd był już właści-
wie tylko jeden krok do tworzenia ochotniczych 
straży pożarnych.

Stanisław Barcz

Wielki pożar Lublina w 1719 r., z lewej strony widać płonący zamek 

z miasta. Te nowatorskie rozwiązania zostały 
zastosowane w wielu miastach.

Warto jeszcze wspomnieć o cennym dziele 
wojewody rawskiego Anzelma Gostomskiego 

Potem sporo się wyjaśniło w sprawie na-
zwisk owych nieznanych żołnierzy, doszło 
do ekshumacji i zniknął stary monument, 
a w jego miejscu pojawił się tradycyjny grób 
ze stosownymi tablicami. Trochę szkoda, że 
niejako po drodze zniknęła idea Grobu Nie-
znanego Żołnierza i pomnik bardziej wpisany 
w martyrologię narodu polskiego i naszych 
obrońców.

Reprodukowane zdjęcie pochodzi z 1988 
roku.

(Saw.)
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Muzeum Historii Łasku doświadczyło wy-
jątkowej życzliwości ze strony prywatnych 
osób od pierwszych chwil jego tworzenia. Hoj-
ność darczyńców nie opuściła  placówki przez 
18 lat jej działalności. 

Po  przeniesieniu  muzeum w czerwcu tego 
roku  do nowej siedziby przy pl. 11 Listopada 7, 
coraz więcej osób decyduje się podarować 
swoje rodzinne pamiątki o historycznej warto-
ści.  Przekazanie daru wiąże się z podpisaniem 
umowy darowizny.  Zdajemy sobie sprawę, że 
sztuką nie jest tylko pozyskać archiwalia, opra-
cować je i konserwować, ale również właści-
wie eksponować. Część obiektów przechowy-
wanych jest w magazynie i teczkach archiwal-
nych, gdyż nie jesteśmy w stanie prezentować 
wszystkich na ekspozycjach stałych. Niektóre 
z nich pojawiać się będą na wystawach czaso-
wych,  inne w formie elektronicznej zamiesz-
czane są  w internecie w Cyfrowym Archiwum 
Tradycji Lokalnej.

Cieszy nas, że ofiarodawcy przekazujący 
zabytkowe obiekty, wzbogacają nasze zbiory, 

DOPISZMY SIĘ DO HISTORII

uzupełniają historię Łasku i jego mieszkańców, 
wykonują gest w stronę  muzeum, traktując nas  

Jest to 6-osobowy, lekki pojazd specjal-
ny włoskiej firmy na podwoziu Iveco Daily 
65C17D z silnikiem o poj. 3000 cm3. Pojazd 
wyposażony jest w zbiornik wody o pojemno-
ści 1000 l, 100 l środka pianotwórczego, pompę 
wysokociśnieniową 125 l/min. przy 40 barach, 
linię szybkiego natarcia 60 m, ledowy maszt 
oświetleniowy 20 tys. lumenów zasilany z in-
stalacji samochodu, wciągarkę elektryczną 5,5 t,
pilarkę do drewna, drabinę 3-osobową o wys. 
8 m, niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału 
pompy, system łączności cyfrowo-analogowej, 
zestaw pomocy medycznej PSP R1 z deską or-
topedyczną i szynami. Na wyposażeniu znaj-
duje się pompa wysokiej wydajności Tohatsu.  
    Na zakup samochodu wydatkowano łącznie 
kwotę 402.840 zł, z czego dotacja ze środków 
budżetu gminy Sędziejowice wynosi 222.840 zł,
w tym z funduszu sołeckiego 13.035,85 zł, 
150.000 zł to dotacja WFOŚiGW oraz 30.000 zł 
środki własne OSP Bilew. Dostawcą samocho-
du wraz z kompletnym wyposażeniem była fir-

OSP BILEW MA NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY
Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie to jedna z prężniejszych  jednostek spośród 11 OSP gminy Sędziejowice z tradycją sięgającą  
aż 1926 roku. Po wielu staraniach w październiku br. doczekała się nowego  samochodu ratowniczo-gaśniczego.

ma „Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.” 
z Bielska-Białej. 

Funkcję prezesa OSP od wielu lat peł-
ni Krzysztof Domowicz, posiadający także 
uprawnienia ratownika medycznego, zawodo-
wo pracuje jako ratownik medyczny-kierowca 
w zespołach wyjazdowych ratownictwa me-
dycznego. To głównie jego determinacja spra-
wiła osiągnięcie celu, a wspierali go pozostali 

Zbiory każdego muzeum powiększają się dzięki darom osób prywatnych, zakupom, 
przekazom instytucji oraz depozytom. Bez obawy popełnienia błędu można stwierdzić, 
że darczyńcy to podstawa każdego muzeum, także łaskiego.

jako wiarygodnego partnera. W tym roku kilka 
nowych osób dopisało się do listy darczyńców, 
a kilkanaście  po raz kolejny powiększyło li-
stę eksponatów. Oto oni: Urszula Chojnacka, 
Andrzej Filipek, Maria Grabowska, Zenon 
Grabski, Małgorzata Jadczak, Barbara Jani-
szewska, Janina Kosman, Janina Kostrzewa, 
Łaskie Bractwo Kurkowe, Sławomir Łyżwa, 
Mirosława Narwid, płk Ireneusz Nowak do-
wódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Lidia 
Olszewska, Andrzej Owczarek (Łask), Andrzej 
Owczarek (Łódź), Kazimierz Pawłowski, Wło-
dzimierz Pałuszyński, Rafał Pawlikiewicz, Bo-
żenna Pietrzykowska, Irena Potyrała, Jan Prze-
galiński, Maria Rychlik, Jadwiga Siemińska, 
Grzegorz Skibiński, Andrzej Smolarek, To-
masz Spólnicki, Józef Stępień, Zdzisław Stu-
dziński, Janina  Ślesińska,  Halina Szczepańska 
– Bernard, Kazimiera Szczepańska – Kosecka, 
Jerzy Szewczyk, Gabriel Szkudlarek, Marianna 
Szukalska, Stanisław Szweycer, Jadwiga Troc-
ka, Renata Tuszkiewicz, Ryszard Tuszkiewicz, 
Włodzimierz Walczak.

Serdecznie  dziękujemy wszystkim za 
wsparcie działalności naszej placówki.  Bę-
dziemy wdzięczni    za  kolejne dary. Każdy 
z nas może być darczyńcą łaskiego muzeum.

Lidia Olszewska 
 Muzeum Historii Łasku

druhowie z OSP z naczelnikiem Radosławem 
Florczakiem oraz cała społeczność Bilewa, 
która przeznaczyła całą kwotę funduszu so-
łeckiego z 2015 r. właśnie na ten cel. Jednost-
ka jako jedna z nielicznych spoza Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu 
łaskiego posiada system selektywnego powia-
damiania z terminalem GSM oraz system alar-
mowy pomieszczeń garażowych, które zostały 
wyremontowane, budynek ocieplony i ogrze-
wany za pomocą centralnego ogrzewania za-
łożonego w pomieszczeniach garażowych 
i świetlicy. Dobre warunki lokalowe, duża 
aktywność strażaków, a także usytuowanie 
jednostki przy węźle drogi ekspresowej S-8 
i powstającym w Zduńskiej Woli-Karsznicach 
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym sprawia, 
że zakup nowego samochodu jest przyszłościo-
wy i w pełni zasadny. 

 M. Potasiak
foto: OSP Bilew

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji 
o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej 
załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie 

I n f o r m a c j e  o  a z b e ś c i e

jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawie-
rających azbest” należy przedłożyć w terminie do 
dnia 31 stycznia 2016 roku burmistrzowi Ła-

sku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się 
przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biu-
rze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Łasku, ul. Warszawska 14. Stosowne druki są 
dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze 
Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi tut. Urzędu. 

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Wsi UM w Łasku

Przypominamy, że zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji 
zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
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 W kategorii F1N młodzików Konrad Dę-
bicki był 10, Mikołaj Bulzacki 11, w kategorii 
F1N juniorów młodszych Igor Szymański zdo-
był tytuł wicemistrza Polski, najlepszy jego lot 
trwał 39,4 sekundy, łączny czas trzech lotów 
konkursowych wyniósł 115,3 sekundy. 

MISTRZOWIE POLSKI Z KLUBU 
MODELARSTWA LOTNICZEGO 
Mistrzostwa Polski Modeli halowych w kategorii F1N modeli szybowców wyrzucanych z ręki (7 bm.) zorganizował Aeroklub 
Podkarpacki. W sali sportowej w Jedliczu wystartowało ponad 100 zawodników w czterech kategoriach wiekowych. Byli tam także 
członkowie Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego  ŁDK.

 W części artystycznej uczniowie zaprezen-
towali umiejętności wokalne i recytatorskie, 
przygotowując się już od września pod kierun-
kiem swoich wychowawców - Lidii Turajczyk 
oraz Ewy Chmielewskiej. Pięknie zaśpiewane 
piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, 
wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców. Ale 
również uśmiech, ponieważ całość uroczysto-
ści miała charakter dowcipnego ukazania dnia 

Ślubowanie w Teodorach
z życia ucznia, a także dylematów i sukcesów 
nauczycieli. Również rodzice wykazali się du-
żym zaangażowaniem organizując „słodkie” 
przyjęcie dla swoich pociech i grona pedago-
gicznego. Ten dzień na długo pozostanie w pa-
mięci.

Lidia Turajczyk
NSP w Teodorach

W niezwykle podniosłej atmosferze w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach 
pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin 
i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
W tym również dniu uczcili Dzień Edukacji Narodowej.

Zawody trwały od godziny 8 do 20, dla-
tego powrót do Łasku nastąpił w niedzielę. 
Mogliśmy więc zwiedzić kwaterę dowodzenia 

z okresu II wojny światowej ze schronem kole-
jowym w miejscowości Stępina.

W dniach 14-16 sierpnia odbyły się Mi-
strzostwa Polski Makiet Latających zorganizo-
wane przez Aeroklub Krakowski. Reprezentant 
Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmiczne-
go ŁDK Andrzej Westwal (mieszkaniec Alek-
sandrowa Łódzkiego) w kategorii F4G makiet 
gigantów zdobył tytuł mistrza Polski. Jest tak-
że zdobywcą Pucharu Polski w tej kategorii na 
rok 2015. Andrzej lata modelem samolotu PZL 
106 AR „KRUK” o rozpiętości 3,75 metra, ma-
sie startowej 24,7 kilograma, model napędzany 
jest silnikiem o pojemności 250 cm³ i mocy 15 
kM.

W dniu 20 grudnia Klub zaprasza na zawo-
dy modeli szybowców wyrzucanych z ręki kla-
sy F1N do sali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 od godziny 10 do 13.   

 Andrzej Pikosz

Igor Szymański – wicemistrz Polski  FIN 
juniorów młodszych Model podczas pokazowego lotu i opylania

Andrzej Westwal ze swoim modelem

Uczestnicy mistrzostw Polski ze swoimi 
modelami
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Teresa Wesołowska

Społeczne Ognisko Muzyczne w Łasku 
serdecznie dziękuje za uświetnienie ju-
bileuszu 50-lecia senatorowi RP An-
drzejowi Owczarkowi, staroście łaskie-
mu Teresie Wesołowskiej, burmistrzowi 
Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi. Dzię-
kujemy wszystkim gościom, nauczycie-
lom, absolwentom, uczniom, rodzicom, 
którzy zaszczycili nas swoją obecnością. 
Szczególne podziękowania składamy 
naszym sponsorom za udzielenie wspar-
cia finansowego i rzeczowego.

Naszymi sponsorami byli: Ewa i Jarosław 
Bussowie – Drukarnia Intrograf, Ewa Hajdu-
kiewicz-Zybert – Kancelaria Notarialna, Ane-
ta i Tomasz Hajdukiewiczowie – Retro Cafe, 
Marian Janas - Elektroinstalatorstwo, Marcin 
Koziara – Kancelaria Komornicza, Monika 
Łaszkiewicz-Gruszka i Piotr Nowakowski – 
Kancelarie Adwokackie, Ireneusz Nowakow-
ski – Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Jacek 
Nowakowski i Stefania Radzikowska-Dąbrow-
ska – Fundacja Pro Salute Ominium, Krzysz-
tof Skrzypek – Kancelaria Komornicza, Joanna 
i Arkadiusz Szymczakowie, Maciej Wawrzy-
niak – Hurtownia Amper, Aneta Wawrzyniak 
oraz Ilona i Tomasz Wawrzyniakowie ZPHU 
Waskór II.

PODZIĘKOWANIE

Już po raz kolejny w ramach rozszerzania 
znajomości kultury anglojęzycznej w Niepu-
blicznej Szkole Podstawowej w Teodorach 
przybliżono uczniom święto Halloween. Im-
prezę przygotowano  pod okiem nauczyciela 
języka angielskiego Ewy Chmielewskiej.  Z tej 
okazji przeprowadzony został konkurs na naj-
ciekawszy lampion z dyni oraz na halloweeno-
we przebranie.

Impreza miała na celu przybliżyć uczniom 
tradycje związane z tym świętem oraz jedno-
cześnie umożliwić im rozwijanie własnej świa-
domości i umiejętności językowych wykracza-
jąc poza codzienną formę lekcyjną. 

Lidia Turajczyk
NSP w Teodorach

Angielski 
inaczej 

 Ważniejsze imprezy w grudniu 
 

Kulturalne 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 

Magia ptasich piór – wystawa 
Joanny Agnieszki Samborskiej 

6.11-12.12 BP w Łasku BP w Łasku 

2. 
 

„Artystyczne wariacje z szuflady” 
-  wystawa rękodzieła 

3-31 
otwarcie 3.11 

godz. 18 

ŁDK Stowarzyszenie  
„Szuflandia” 

3. Spektakl pt. „Wszystko przez 
Judasza” 

12 
godz. 19 

ŁDK ŁDK 

4. Kiermasz świąteczny 13 
godz.           
10-14 

Plac 11 Listopada   gmina Łask 

5. Święta Bożego Narodzenia w 
Polsce i na świecie – wystawa 
 

14.12.2015-
31.01.2016 

BP w Łasku 
lub Muzeum 
Historii Łasku 

BP w Łasku 

6. 
 

Wykład UTW pt. „Dieta kluczem 
do zdrowia” - Iwona Szmidt 

15 ŁDK ŁDK 

7. Widowisko bożonarodzeniowe 
 

20 
godz. 17 

ŁDK ŁDK 

8. 
 

Film z krzyżykiem pt. „Boska 
interwencja” 

29 
godz. 19 

ŁDK Parafia pw. NP NMP 
i św. Michała 
Archanioła  w Łasku  
ŁDK 

9. Powitanie Nowego Roku 31.12.2015/ 
1.01.2016 Plac 11 Listopada   gmina Łask 

Sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

1. Zawody „Senshin Cup” grudzień PG nr 2 w Łasku ŁLKSW 

2. Mikołajkowy miting pływacki 
 

5 
od godz. 9 

CSiR – pływalnia 
kryta 

CSiR, MUKS 
„Wodnik” 

3. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – ŁKS II 
SAN MG13 Łódź 

12 
godz. 18 

 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku 

ŁMLKS 

4. XII Świąteczny Halowy Turniej 
Piłki Nożnej 
VII Memoriał Czesława Mirosa 

19 PG nr 2 w Łasku Powiatowa Rada 
Sportu, Starostwo 
Powiatowe w 
Łasku, OZPN                    
w Sieradzu, 
Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa” 

5. Otwarte Mistrzostwa KMLiK 
modeli halowych 

20 
godz. 10-13 

sala sportowa SP nr 1 
w Łasku 

KMLiK ŁDK 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. MIECZYSŁAWA LUDWISIAKA

wieloletniego Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższej Rodzinie

składają
Burmistrz Łasku, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Łasku, 

pracownicy Urzędu Miejskiego
Kierownictwo i pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Dziękujemy firmom: Agencja Gryf, Budo-
stal, Zarmet. Dziękujemy serdecznie gminie 
Łask.

G. Koziara
kierownik SOM w Łasku
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- Na wielkość bezrobocia w powiecie 
wpływ ma ilość zgłaszanych do PUP ofert 
pracy – mówi dyr. Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łasku Wioletta Okupińska-Janus. 
– W 2015 roku zgłoszono 1744 wolnych 
miejsc pracy, podczas gdy w roku ubiegłym 
było ich 1179. Podejmujemy wiele działań, 
które mają wpływ na zmniejszanie się bezro-
bocia w powiecie, m.in. pozyskujemy dodat-
kowe środki na aktywizację osób bezrobot-
nych pochodzące z rezerwy ministra pracy, 
a także w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego (pozyskano 3521000 zł, a łącznie 

POTRZEBNI NOWI INWESTORZY

Wioletta Okupińska-Janus

W końcu ubiegłego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku zarejestrowanych 
było 3151 osób, natomiast stopa bezrobocia wynosiła 16,2 proc. Przez cały bieżący 
rok bezrobocie malało i w październiku liczba zarejestrowanych w PUP osób wynosiła 
2469, a stopa bezrobocia – 13,3 proc.

na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków 
bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobot-
nych w powiecie przeznaczono 6381800 zł). 

Jakie działania należy podejmować w przy-
szłym roku, by radykalnie zmniejszyć wciąż zbyt 
duże bezrobocie w powiecie łaskim?

- Przede wszystkim należałoby pozyskać no-
wych inwestorów, którzy przyczyniliby się do 
utworzenia nowych stanowisk pracy oraz elimi-
nować „szarą strefę” – mówi W. Okupińska-Ja-
nus. - Również sytuacja gospodarcza kraju ma 
wpływ na skalę bezrobocia w powiecie. Powinny 
być stworzone korzystniejsze warunki dla praco-
dawców w zakresie zatrudniania pracowników.

(RP)

Czujne oko z pewnością wypatrzy nowo 
powstałe rabaty, w których w przyszłym roku 
rozkwitną wspaniałe róże, pochodzące z oko-
licznych szkółek. Słowa uznania należą się 
lokalnym producentom, to właśnie oni nie 
szczędząc czasu i starań aktywnie wspierają 
kolejne inicjatywy i Festiwale Róż w Łasku. 
Rabaty zaprojektowała architekt obrazu – dr 
inż. Grażyna Ojrzyńska, z którą Urząd Miejski 
współpracuje od kilku lat. Najbardziej repre-
zentatywna i okazała różana kompozycja zo-
stała zlokalizowana przed łaską kolegiatą. Ten 
wyjątkowy zabytek zasługuje na szczególną 
oprawę, dlatego przycięto żywopłot, a następ-
nie wykorzystując darń przygotowano podło-
że pod nasadzenia biało-czerwonych róż. Aż 
cztery nowe rabaty powstały przy ul. Jodłowej 
na osiedlu Przylesie oraz jedna przy ul. Polnej. 

RÓŻANE RABATY
Podczas tegorocznego Święta Róży w Kutnie wiele dyskutowano o wykorzystaniu 
królowej kwiatów w przestrzeni publicznej. Nasze miasto przedstawiło wówczas 
prezentację pt. „Łask miastem róż”. O tym, że nie jest to wyłącznie puste hasło może 
przekonać się każdy, kto wybierze się na jesienny spacer. 

Posadzono tam róże wielobarwne: żółte, poma-
rańczowe i różowe. W tej chwili na terenie Ła-
sku jest już szesnaście miejsc, gdzie dzięki tym 
kwiatom upiększono przestrzeń publiczną. 

Królowa kwiatów jest wyjątkowa i deli-
katna. Potrzeba wielu starań, aby jak najdłużej 
zachować jej eteryczne piękno. Podatność na 
choroby i wymarznięcia, to tylko podstawowe 
przeszkody, z którymi muszą się zmagać ogrod-
nicy. Należy zaznaczyć, że oczekiwany efekt 
przy tworzeniu różanych rabat uzyskuje się 
przy wykorzystaniu nie kilku lecz kilkuset krze-
wów róży. Dzięki nim  Łask z całą pewnością 
jest miastem róż, a dookoła rozkwitają zarów-
no kwiaty jak i lokalne inicjatywy Przykładem 
niech będzie rabata Stowarzyszenia Zielona Ko-
lumna, pergole na terenie SP nr 5 oraz bajecznie 
kolorowe przydomowe ogrody.

Michał Janiszewski

Wspomniane zadanie przewiduje prze-
budowę ul. na osiedlu Ostrów na odcinku 
ok. 716 m, m.in. kanalizacji deszczowej, 
wjazdów i chodników z betonowej  kostki 
i nawierzchni bitumicznej. Z kolei na prze-
dłużeniu ul. Leszczynowej na 90-metrowym 
odcinku pojawi się także  betonowa kostka 
(wjazdy i chodniki) i nawierzchnia bitumicz-
na oraz asfalt.

MD

NOWE 
DROGI 
NA OS. 

OSTRÓW
Gmina Łask realizuje zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa ulic wraz 
z odwodnieniem na osiedlu Ostrów 
w Łasku”. Wykonawcą prac jest 
firma Markbud z  Poddębic,  termin 
wykonania 15 grudnia br.

 Ważniejsze imprezy w grudniu 
 

Kulturalne 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

 
1. 
 

Magia ptasich piór – wystawa 
Joanny Agnieszki Samborskiej 

6.11-12.12 BP w Łasku BP w Łasku 

2. 
 

„Artystyczne wariacje z szuflady” 
-  wystawa rękodzieła 

3-31 
otwarcie 3.11 

godz. 18 

ŁDK Stowarzyszenie  
„Szuflandia” 

3. Spektakl pt. „Wszystko przez 
Judasza” 

12 
godz. 19 

ŁDK ŁDK 

4. Kiermasz świąteczny 13 
godz.           
10-14 

Plac 11 Listopada   gmina Łask 

5. Święta Bożego Narodzenia w 
Polsce i na świecie – wystawa 
 

14.12.2015-
31.01.2016 

BP w Łasku 
lub Muzeum 
Historii Łasku 

BP w Łasku 

6. 
 

Wykład UTW pt. „Dieta kluczem 
do zdrowia” - Iwona Szmidt 

15 ŁDK ŁDK 

7. Widowisko bożonarodzeniowe 
 

20 
godz. 17 

ŁDK ŁDK 

8. 
 

Film z krzyżykiem pt. „Boska 
interwencja” 

29 
godz. 19 

ŁDK Parafia pw. NP NMP 
i św. Michała 
Archanioła  w Łasku  
ŁDK 

9. Powitanie Nowego Roku 31.12.2015/ 
1.01.2016 Plac 11 Listopada   gmina Łask 

Sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator 

1. Zawody „Senshin Cup” grudzień PG nr 2 w Łasku ŁLKSW 

2. Mikołajkowy miting pływacki 
 

5 
od godz. 9 

CSiR – pływalnia 
kryta 

CSiR, MUKS 
„Wodnik” 

3. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – ŁKS II 
SAN MG13 Łódź 

12 
godz. 18 

 

hala sportowa PG nr 2 
w Łasku 

ŁMLKS 

4. XII Świąteczny Halowy Turniej 
Piłki Nożnej 
VII Memoriał Czesława Mirosa 

19 PG nr 2 w Łasku Powiatowa Rada 
Sportu, Starostwo 
Powiatowe w 
Łasku, OZPN                    
w Sieradzu, 
Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa” 

5. Otwarte Mistrzostwa KMLiK 
modeli halowych 

20 
godz. 10-13 

sala sportowa SP nr 1 
w Łasku 

KMLiK ŁDK 

 



 

Święto Niepodległości


