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W ŁASKU zAKOpANO 
KApSUŁę czASU

Umowa o dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki 
i dotacji z dnia 28.07.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.06.2022 r. 
Całkowita wartość zadania to 1 799 400,53 zł. Dofinansowanie ze środ-
ków WFOŚiGW wyniosło 899 184,00 zł, w tym: 629 428,00 zł dotacji 
i 269 756,00 zł pożyczki.

Inwestycja miała na celu poprawę gospodarki cieplnej Domu Lu-
dowego w Łopatkach poprzez wykonanie modernizacji źródła ciepła 
w oparciu o odnawialne źródła energii, wykonanie termomodernizacji 
budynku oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

MJ

DOm lUDOWy W ŁOpAtKAch JAK NOWy

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody  
to jubileusz niezwykły. 5 października br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Łasku odbyła się uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Państwu Urszuli 
i Andrzejowi Starosta. Dekoracji medalami dokonała zastępca 
burmistrza Łasku Lidia Sosnowska.

mEDAlE DlA mAŁżONKóW

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią nagrodę dla 
osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Gmina Łask zakończyła realizację zadania 
„Modernizacja Domu Ludowego w Łopat-
kach”, które zrealizowano z udziałem środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Pomysł od początku spotkał się z dużym 
uznaniem władz miasta, a także ludzi kultu-
ry, przedstawicieli wojska i innych instytucji. 
W środku kapsuły ufundowanej przez firmę 
Xella Polska sp. z o.o. Zakład Silka w Teo-
dorach znalazło się wiele pamiątek naszych 
czasów, a przede wszystkim list do przyszłych 
pokoleń z prośbą, aby otwierający kapsułę 
w 2072 r. stworzyli własną i zakopali ją na ko-
lejnych 50 lat.

W tej ważnej dla Łasku chwili obecni byli 
również parlamentarzyści – posłowie Dariusz 
Joński i Paweł Rychlik, a także senator Ma-
ciej Łuczak, samorządowcy z gminy Łask, 
powiatu łaskiego, przedstawiciele kościoła, 
wojska, mieszkańcy, a co najcenniejsze - licz-
na młodzież. Wkopanie kapsuły poprzedziło 
uroczyste podniesienie flagi na maszt, który 
stanął przed łaskim ratuszem dzięki dotacji 
z rządowego programu „Pod biało-czerwoną”, 
a hymn odśpiewali uczniowie z Wiewiórczyna 

W ŁASKU zAKOpANO KApSUŁę czASU
W Dniu Edukacji Narodowej zakopano przed Urzędem Miejskim w Łasku kapsułę czasu. To nieprzypadkowa data, bowiem  
za inicjatywą powstania kapsuły stoją uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Zaproponowali,  
aby była ona jednym z elementów obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi.

Zgodnie z rekomendacjami ministra zdro-
wia profilaktyką jodową objęte zostaną wszyst-
kie osoby do 60 roku życia, a w szczególności 
dzieci.

W dniach 6 i 11 października br. odbyły 
się spotkania burmistrza Łasku z dyrektora-
mi szkół, przedszkoli i żłobka z gminy Łask, 
na których przedstawiono zasady organizacji 
punktów dystrybucji tabletek jodku potasu 
oraz omówiono szczegółowe informacje do-
tyczące przyjmowania tabletek, wynikają-
ce broszury informacyjnej o profilaktyce jo-
dowej. Zawarte w niej zostały m.in. zasady 

prOfIlAKtyKA JODOWA DlA mIESzKAńcóW GmINy ŁASK

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, wzorem lat ubiegłych, 
zamierza przeprowadzić kwestę na odnowę grobów łaskiej 
nekropolii.

W dniu 1 listopada br., od godz. 9 do 16.30 w oznakowanych punk-
tach na cmentarzu parafialnym w Łasku, członkowie Towarzystwa i wo-
lontariusze zbierać będą do puszek datki przeznaczone na ten szlachetny 
cel. Wysokość pozyskanych środków wyznaczy zakres podjętych prac 
renowacyjnych.

Dzięki funduszom zgromadzonym w dotychczas przeprowadzonych 
kwestach, odnowiliśmy mogiłę zbiorową właścicieli Łasku i infułatów 
łaskich zmarłych w XVIII i XIX wieku, nagrobek Marii Proskuro-Susz-
czyńskiej z rzeźbą Chrystusa z 1908 roku, dwa grobowce przy kapli-
cy cmentarnej: Władysława i Marianny Suchorskich – właścicieli dóbr  

KWEStA NA ŁASKIm cmENtArzU

dawkowania, czas podania leku oraz przeciw-
wskazania medyczne.

Więcej na www.lask.pl
Mariusz Kubarski

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli

pod przewodnictwem Dariusza Gradowskiego. 
Głos zabrał burmistrz Łasku Gabriel Szkudla-
rek, a po nim dyrektor SP w Wiewiórczynie 
Monika Dąbrowska i przewodnicząca samo-
rządu uczniowskiego Amelia Bartczak. Nikt 
nie miał wątpliwości, że na ich oczach dzieje 
się historia.

Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Łasku Robertem Bartosikiem prze-
kazali symbolicznie kapsułę młodzieży, która 
wstawiła ją do przygotowanego wcześniej przez 
MPWiK w Łasku otworu w ziemi. W tym miej-
scu stanął głaz z pamiątkową tablicą i informa-
cją o kapsule oraz jej twórcach. Ponowne otwar-
cie kapsuły będzie z pewnością wyjątkowym 
przeżyciem i niezapomnianą pamiątką z lat 
młodości dla wielu uczniów obecnych przy jej 
przygotowywaniu. Niestety, nie wiemy co przy-
niesie przyszłość, ale wierzymy, że będzie to pół 
wieku, które obdaruje nas wszystkim co dobre, 
nie tylko nasze miasto, ale i całą Rzeczpospolitą.

Pani 

Jolancie Sadzińskiej
Pracownikowi

Urzędu Gminy Sędziejowice

i Gminnej Jednostki Usług 

Komunalnych w Sędziejowicach

wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Wójt Gminy i Pracownicy Urzędu 

oraz Kierownik GJUK 

z Pracownikami

Zgodnie z wytycznymi zarówno ministerialnymi, jak i wojewody łódzkiego gmina 
Łask została zaopatrzona w tabletki stabilnego jodku potasu w ilości wystarczającej, 
by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu 
dla ludności uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia  
(np. awaria elektrowni atomowej w Ukrainie na skutek działań wojennych)  
i wprowadzeniu działań interwencyjnych. 

Orpelów, ks. Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego  
z 1871 roku oraz nagrobek kniazia Sergija Dmitriewicza Czagadajewa  
z 1892 roku. Przy wszystkich odnowionych grobach umieszczono tablice 
informacyjne.

Planujemy przystąpić do odnowienia nagrobka Juliany Hardt z 1887 
roku i odbudować grób Karola Grassa z 1848 roku.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do zbiórki  
poprzez swój udział w grupie wolontariuszy kwestujących 1 listopada  
na cmentarzu. Chętni mogą zgłaszać się osobiście bądź telefonicznie  
do sekretarza Towarzystwa w Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7, 
tel. 43 821-70-62, do 26 października br.

Sławomir Tralewski
przewodniczący Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Kolejne punkty obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej zrealizowano w Łaskim Domu 
Kultury, gdzie dziękowano wszystkim, któ-
rzy swoje życie zawodowo powiązali z dzia-
łalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Sło-
wa podziękowania popłynęły do pedagogów  
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zDANIEm bUrmIStrzA

DOKĄD ZMIERZAMY

Czasami rodzą się gorzkie pytania, dokąd 
jako naród, jako społeczeństwo zmierzamy. 
Ta wszechobecna agresja, nienawiść wobec 
bliźnich, którzy nieraz mają tylko nieco inne 
poglądy od naszych, wzajemne fałszywe 
oskarżenia, zawiść (oby tylko przeciwnikom 
politycznym nie udały się ich nawet najlep-
sze plany). Mamy to nie tylko w Warszawie, 
ale także na szczeblu lokalnym. Opowiadał 
mi znajomy, jak to niektórzy radni pewnej 
gminy zabiegali, aby gmina w której piastu-
ją ten zaszczytny mandat nie otrzymała na-
leżnych jej pieniędzy. A przecież absolutna 
większość piastujących przeróżne mandaty 
kończy ślubowanie odniesieniem do Boga: 
Tak mi dopomóż Bóg. Komentarz zbędny. 
Jednakże znakomitym komentarzem mogą 
być gromkie brawa, jakie otrzymał Pan prof. 
Drozdowski za cytowane na wstępie słowa. 
Społeczeństwo oczekuje, aby te złe zacho-
wania zostały okiełznane i wyeliminowane, 
zwłaszcza w trudnych czasach, jakich do-
świadczamy. Każdy myślący Polak – jak są-
dzę – powinien ze względu na tak bolesną, 
momentami tragiczną przeszłość mieć świa-
domość, że jedną z naszych największych 
wartości jest niepodległe państwo. Państwo, 
w którym wszyscy mają jednakowe prawa 
i obowiązki. 

  POMNIK JANA ŁASKIEGO

Przeciwwagą dla złych zachowań może 
być przywracanie pamięci o wielkich, ofiar-

Wzajemnej życzliwości, bo za dużo energii współczesnej Polski, Polaków idzie na walkę z sobą, a nie na 
rozwiązywanie tak trudnych problemów, które mamy. To mądre i jakże prawdziwe słowa wypowiedziane 
przez Pana prof. Mariana Marka Drozdowskiego, Honorowego Obywatela Łasku, podczas odsłonięcia i 
poświęcenia pomnika największego łaskowianina kanclerza wielkiego koronnego, prymasa Polski Jana 
Łaskiego. Wielkie wrażenie na zebranych wywarły też słowa Pana Profesora: Żegnam Was kochani, pewno 
ostatni raz Was widzę ze względu na mój wiek.

nych patriotach polskich. W pięknych 
słowach ujął to wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński w czasie uroczystości odsło-
nięcia i poświęcenia pomnika pryma-
sa Jana Łaskiego. Po ukazaniu postaci  
J. Łaskiego, oczywiście przy zachowa-
niu proporcji stosownie do okoliczności, 
pan wojewoda podsumował swoje wystą-
pienie następująco: To jest przywracanie 
wielkich bohaterów polskiej historii i za 
to zarówno w wymiarze lokalnym, w wy-
miarze wojewódzkim jak i ogólnopolskim 
należą się ogromne podziękowania dla 
samorządu łaskiego. Za te ciepłe słowa 
dziękujemy. 

Skąd pomysł na pomnik prymasa Ła-
skiego? Jan Łaski - kanclerz wielki ko-
ronny, autor Statutu Łaskiego (zebrał on 
w zwartą całość wszystkie obowiązujące 
w Polsce prawa), arcybiskup gnieźnień-
ski, prymas Polski urodził się w Łasku. 
Mimo, iż pełnił najważniejsze zarówno 
świeckie, jak i kościelne urzędy, nigdy nie 
zapominał o swoim mieście. Wybudował 
kolegiatę, bogato ją uposażył, a w 1515 
roku sprowadził jako dar papieża Le-
ona X wizerunek Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem, zwanej Łaską. To alabastrowe 
tondo uznawane jest za najpiękniejszy 
zabytek późnego włoskiego renesansu 
w Polsce. Od lat miałem przekonanie,  
że ten wybitny duchowny i mąż stanu, 
wielki patriota, który ponad wszystko 
stawiał dobro Polski i Kościoła, nie jest 
w swoim mieście, proporcjonalnie do 
jego zasług, także dla Łasku, godnie uho-

norowany. Jubileusz 600-lecia nadania 
praw miejskich Łaskowi stał się dobrą 
okazją do nadrobienia zaległości. Dlate-
go dziękuję Radzie Miejskiej, zwłaszcza 
przewodniczącemu Rady Robertowi Bar-
tosikowi, za przyjęcie wniosku zawartego 
w projekcie budżetu na 2022 rok, dzięki 
czemu możliwe stało się wdrożenie pro-
cedury ogłoszenia konkursu i wyłonie-
nia najlepszego projektu. Dziękuję jesz-
cze raz wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania tego 
dzieła. I jeszcze jedno podziękowanie – 
pierwszym, który w przestrzeni publicz-
nej podjął temat pomnika Jana Łaskie-
go (kampania wyborcza do samorządów 
w 2010 roku) był radny Wojciech Madej.

MSZA DZIĘKCZYNNA

Po uroczystościach związanych z po-
mnikiem odprawiona została z udziałem 
ks. arcybiskupa metropolity łódzkiego 
Grzegorza Rysia, ks. arcybiskupa senio-
ra Honorowego Obywatela Łasku Wła-
dysława Ziółka oraz licznie zgromadzo-
nego duchowieństwa, gości i wiernych, 
w tym wojewody łódzkiego Tobiasza Bo-
cheńskiego, parlamentarzystów – posłów 
Piotra Polaka i Marka Matuszewskiego 
oraz senatora Macieja Łuczaka -  msza  
św. dziękczynna. 

18 października 2022 r.   
Gabriel Szkudlarek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-
2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmac-
nianie roli bibliotek publicznych, szkolnych 

bIblIOtEKA z DOfINANSOWANIEm
Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 500 zł ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego, stanowiących centrum do-
stępu do kultury i wiedzy.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na za-
kup nowości wydawniczych w bibliotece i filiach.
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W ŁASKU zAKOpANO KApSUŁę czASU
od posła Dariusza Jońskiego, burmistrza Ła-
sku Gabriela Szkudlarka, a także naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw 
Społecznych UM w Łasku Jadwigi Kurkow-
skiej. Pracownikom oświaty życzono przede 
wszystkim zdrowia, sukcesów, optymizmu 
w dążeniu do wyznaczonych celów i pomyśl-
ności w życiu osobistym. Uroczystość uświet-
niły występy przedszkolaków z Przedszkoli 
Publicznych nr 1 i 3 oraz uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Zebrani w głównej sali goście 
zobaczyli także prezentację pt. „Edukacja:  

historia i teraźniejszość w Łasku, gminie Łask, 
powiecie łaskim w latach 1900-1922”. To spe-
cjalnie przygotowanie z okazji 600-lecia Łasku 
podsumowanie znalazło się również w formie 
drukowanej w kapsule czasu. 

Tego dnia burmistrz Łasku nagrodził dy-
rektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli  
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i opiekuńczej.

Dyrektorzy:
- Agnieszka Wolska – ZSO Łask (Kolumna)
- Izabela Knul – SP1

3 - Agata Subczyńska – SP5 
- Monika Dąbrowska – SPW
- Jolanta Wilczyńska – SPO
- Ewa Jankowska – SPB
- Violetta Dygasińska – PP1
- Joanna Przybylska-Niedbał – PP3
- Hanna Waśniewska – PP4
- Barbara Nowakowska – PP5
- Agnieszka Leśniak – PP6

Nauczyciele:
- Iwona Solecka – ZSO Łask (Kolumna)
- Wioletta Ruszczyńska – ZSO Łask (Kolumna)
- Beata Chrapek – SP1

- Katarzyna Fudała – SP1
- Ewa Kantorczyk – SP5
- Ewa Bednarek – SP5
- Justyna Kmiecik-Pasternak – SPW
- Małgorzata Woźniak – SPO
- Bogusława Kępa – SPB
- Dorota Kluczkowska – PP1
- Zdzisława Perka – PP3
- Paulina Derewenda – PP4
- Zofia Molenda-Kimla – PP5
- Katarzyna Sałagacka – PP6

SESJE – Rada Miejska Łasku obradowa-
ła 26 października, radni zajmowali się m.in. 
podatkami na przyszły rok, zmianami w tego-
rocznym budżecie i regulaminem przyznawa-
nia stypendiów uzdolnionej młodzieży.

Z kolei Rada Powiatu podczas sesji w dniu 
27 bm. zajmowała się m.in. zmianami w tego-
rocznym budżecie, realizacją budżetu w pierw-
szym półroczu 2022 roku i zmianami w pro-
gnozie finansowej na lata 2022-2028. 

MISJA NA LITWIE - w ramach półrocznej 
misji w Szawli na Litwie przebywają żołnierze  
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 
Wykonują oni zadania w ramach misji NATO 
Air Policing, strzegąc przestrzeni powietrznej 
państw bałtyckich. Polski Kontyngent Woj-
skowy „Orlik 11” to 4 samoloty F-16 oraz  
150 żołnierzy i pracowników. Misją kieruje  
płk pil. Michał Kras. 

KATASTROFA lotnicza to wielka trage-
dia - w 32. BLT odbyło się szkolenie 70 straża-
ków z PSP i druhów z OSP z kilku powiatów 
poświęcone zagadnieniom związanym z wy-
padkami lotniczymi i udzielaniem pierwszej 
pomocy ofiarom takich zdarzeń.

DWOREK w Ostrowie, należący niegdyś 
do rodziny Szweycerów, przechodzi gruntow-
ną kurację odmładzającą. Kiedyś służył miej-
scowej szkole, jednak od kilku lat stał opusz-
czony i czekał na lepsze czasy. Na szczęście 
znalazły się pieniądze na przywrócenie zabyt-
kowi dawnej świetności. Zakończenie remontu 
planowane jest za rok.

AURA październikowa była zmienna 
i kapryśna, bo mieliśmy dni z letnimi tempe-
raturami, a i przymrozkami porannymi, które 
zmuszały zmotoryzowanych do skrobania lodu 
z szyb pojazdów. W tym miesiącu był też wy-
syp grzybów.

MOTOCYKLISTA nie przeżył utraty pa-
nowania nad jednośladem suzuki i wjechania 
do rowu. Do wypadku doszło na remontowa-
nej drodze wojewódzkiej w Woli Stryjewskiej, 
gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 
40 km/h i zakaz wyprzedzania. Pod nadzorem 
prokuratora policjanci wyjaśniają okoliczności 
tragedii.

POŻAR stodoły w Grzeszynie - w wie-
czornym pożarze poszkodowany został 68-let-
ni mężczyzna, który z poparzeniami trafił do 
szpitala. Ogień gasiło blisko 30 strażaków. 
Inny groźny pożar wybuchł nad ranem w Woli 
Stryjewskiej, gdzie ogień zniszczył samochód 
osobowy marki Renault Scenic. W tym przy-
padku nie było ofiar w ludziach.
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Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas 
procesu niecałkowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własności toksyczne, jest 
lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się 
głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: 
bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca w hemo-
globinie (czerwonych krwinkach), powodując 
przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. 
Ich wadliwe działanie może wynikać z:
- nieszczelności

czAD I OGIEń - ObUDź czUJNOść
W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania 
pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, 
elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym cichym zabójcą, gdyż jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu.

- braku konserwacji, w tym czyszczenia
- wad konstrukcyjnych
- niedostosowania istniejącego systemu wen-
tylacji do standardów szczelności stosowanych 
okien i drzwi, w związku z wymianą starych 
okien i drzwi na nowe.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 7.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
w obiektach, w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opalanych pali-
wem stałym (np. węglem, drewnem)
- dwa razy w roku w domach opalanych pali-
wem ciekłym i gazowym
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk za-
kładów zbiorowego żywienia i usług gastrono-
micznych
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyjnych.

Zobowiązuje się właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych oraz domów jednoro-
dzinnych do okresowej kontroli, co najmniej 
raz w roku stanu technicznego instalacji gazo-
wych oraz przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność 
i wykonuj przeglądy techniczne przewodów 
kominowych.
- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządze-
nia, zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń 
grzewczych.

Okres jesienno-zimowy niesie ze sobą 
zagrożenia związane z ryzykiem po-
wstawania pożarów i zatruć tlenkiem 
węgla w mieszkaniach i domach jedno-
rodzinnych. Do tych niebezpiecznych 
sytuacji dochodzi najczęściej w wyni-
ku wad i niewłaściwie eksploatowanych 
urządzeń grzewczych. 

Chcąc mieć pewność, że w naszym domu 
jesteśmy bezpieczni, musimy  przeprowadzać 
kontrolę przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych. W obiektach w których odbywa się 
proces spalania paliw stałych, ciekłych lub ga-
zowych usuwa się również zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych. Do 
tworzenia się tlenku węgla, potocznie zwanego 

UWAGA - cIchy zAbóJcA!
czadem, dochodzi podczas niepełnego spala-
nia się materiałów palnych stałych, płynnych 
i gazowych, przy braku dostępu odpowiedniej 
ilości tlenu. Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza do urzą-
dzenia, w którym następuje spalanie, albo z po-
wodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regu-
lacji palnika gazowego, a także przedwczesne-
go zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest 
to szczególnie groźne w mieszkaniach, w któ-
rych okna są szczelnie zamknięte lub uszczel-
nione na zimę. 

Czad powstaje także często podczas po-
żaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika 
z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczu-
walnym dla człowieka. Dostaje się do organi-
zmu przez układ oddechowy, a następnie jest 

wchłaniany do krwioobiegu. W układzie odde-
chowym tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 
210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tle-
nu do organizmu. Stwarza to poważne zagroże-
nie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożli-
wia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów wewnętrznych. Następstwem ostre-
go zatrucia może być śmierć.

Będąc w domu, w którym zachodzą wy-
mienione procesy spalania, gdy zaobserwuje-
my takie objawy jak duszności, ból i zawroty 
głowy, nudności natychmiast przewietrzmy po-
mieszczenie i zasięgnijmy porady lekarza. Pra-
gnąc zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim 
bliskim - wietrzmy ogrzewane pomieszczenia 
oraz zainstalujmy czujniki alarmowe wykry-
wające tlenek węgla. 

Danuta Rychlik
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli

- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyj-
nych.
- W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację.
- Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i za-
wroty głowy, duszność, senność, osłabienie, 
przyspieszona czynność serca, mogą one być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz 
pomieszczenie, w którym się znajdujesz i za-
sięgnij porady lekarskiej.

st. kpt. Kamil Świątczak
Komenda Powiatowa PSP w Łasku
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W dniu 17 września 2022 r. na cmen-
tarzu parafialnym w Łasku obchodzono 
83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. 

Uroczystość została poświęcona pamięci wszystkich poległych ofiar za-
planowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń.

W obchodach wzięli udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Wojsk Obrony Terytorialnej 

83. rOczNIcA AGrESJI SOWIEcKIEJ NA pOlSKę
Dnia 17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, przekroczyła bez 
wypowiedzenia wojny granicę wschodnią państwa polskiego. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu 
Ribbentrop - Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. 

W dniu 16 września br. w Starostwie Powiatowym w Łasku 
oraz w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Łasku obchodzono Powiatowy Dzień Onkologiczny, którego 
współorganizatorami byli: starosta łaski, burmistrz Łasku oraz 
wójt gminy Widawa.

Tego dnia mieszkańcy powiatu mogli skorzystać z bezpłatnych po-
rad, konsultacji i badań lekarskich, takich jak:
- EKG i konsultacja kardiologiczna (skorzystało 100 osób)
- badanie laboratoryjne, w tym morfologia, cukier, cholesterol, PSA 
(skorzystało około 130 osób)
- USG tarczycy (wykonano 20 osobom)
- USG serca (przebadano 20 osób)
- Badanie w zakresie osteoporozy (wykonano u 121 osób)
- Porady dietetyka (skorzystało 30 osób)
- Porady dermatologa (40 osób).

Ponadto na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku 
można było również odbyć, zorganizowane przez Łaskie Amazonki, 

pOWIAtOWy DzIEń ONKOlOGIczNy

oraz Żandarmerii Wojskowej w Łasku. Modlitwę w intencji poległych 
odmówił ks. kan. Piotr Pirek.

Władze powiatu łaskiego reprezentowali starosta łaski Piotr Wołosz, 
wicestarosta Teresa Wesołowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Mirosław Szafrański oraz członek Zarządu Powiatu Łaskiego 
Barbara Potasiak.

szkolenie z samobadania piersi, a także wykonać badanie smokolizerem 
i pomiar ciśnienia tętniczego, które przeprowadzała Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łasku.

Akcja profilaktyczna „Powiatowy Dzień Onkologiczny” została sfi-
nansowana z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: powiatu ła-
skiego, gminy Łask oraz gminy Widawa. 
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W miejscowości Brodnia Górna w gminie Buczek trwa 
przebudowa drogi powiatowej, której długość wynosi 1700 
metrów. Zadanie jest realizowane przez powiat łaski, który 
na jego wykonanie otrzymał dofinansowanie w wysokości  
4 085 127,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2022 rok. 

Na całym odcinku drogi położona zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa, powstaną nowe chodniki, dojścia do furtek oraz przykanaliki ka-
nalizacji deszczowej. Wykonane będą także nowe przejścia dla pieszych, 
progi zwalniające oraz nowe elementy organizacji ruchu: oznakowanie 
poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Całkowita wartość inwestycji to 6 650 825,16 zł. 

rEmONt DrOGI W brODNI GórNEJ

Powiat łaski podpisał (21 września br.) umowę z firmą PPHU 
„MARIX” Mariusz Miszczak z Bełchatowa na realizację zadania 
pn. „Ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku”.

Zakres inwestycji obejmie:
- rozebranie istniejących chodników oraz kostki brukowej w kolorze 
czerwonym przed wejściem do I LO w Łasku
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych kostką betonową  
i kamienną 
- wykonanie obrzeży wydzielających kwatery z nasadzeniami

ścIEżKA EDUKAcyJNA przy ŁASKIm lO

- wykonanie nowego trawnika
- zakup i sadzenie krzewów, bylin, krzewin oraz roślin cebulowych
- zakup i montaż ławek oraz koszy
- zakup i montaż 10. tablic edukacyjnych o tematyce związanej z patro-
nem szkoły
- montaż 2 budek dla ptaków
- montaż nowego stojaka na rowery.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 174 989,21 zł, jej zakończe-
nie planowane jest do 25.11.2022 r. Powiat łaski otrzymał na jej realiza-
cję dotację celową w wysokości 150 000,00 zł z budżetu województwa 
łódzkiego, przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie rozwo-
ju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie 
Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń 
i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-
Technicznych w Ostrowie”.

Zadanie inwestycyjne obejmowało remont pomieszczenia siłowni 
wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Łasku. Pra-
ce budowlane polegały na:
- powiększeniu pomieszczenia istniejącej siłowni poprzez wyburzenie 
ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami,
- remoncie posadzek, wykonaniu nowej nawierzchni z wykładziny  
dywanowej,
- wymianie stolarki wewnętrznej (drzwi wewnętrznych),
- remoncie instalacji elektroenergetycznej,
- wymianie oświetlenia na energooszczędne,
- wykonaniu gładzi gipsowej na  ścianach,
- malowaniu sufitów i ścian.

Ponadto siłownia została wyposażona w nowy sprzęt do ćwiczeń. 
Powiat łaski otrzymał  pomoc finansową z budżetu województwa 

łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 55 000,00 zł.

NOWA SIŁOWNIA W zSm-t W OStrOWIE
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WArSztAty z Węzy pSzczElEJ

W ramach tego projektu w dniu 13 września br. w Świetlicy Wiejskiej 
w Bachorzynie z udziałem mieszkańców sołectwa odbyły się warsztaty 
wykonywania świec z wosku pszczelego (węzy pszczelej).

Warsztaty miały duże znaczenie dla mieszkańców, gdyż produkty 
pszczele posiadają niezliczoną ilość właściwości odżywczych, jak i leczni-
czych, a świece wykonane z wosku pszczelego (węzy) mają wiele właściwo-
ści zdrowotnych: spalają się bezdymowo i są całkowicie bezpieczne, pozo-
stawiając w pomieszczeniu delikatny zapach miodu. Natomiast wydzielane 
z płomienia świecy ujemne jony oczyszczają powietrze, łagodząc dolegliwo-
ści nieżytu górnych dróg oddechowych, chorób płuc, astmy i alergii.

Warsztaty popro- 
wadziła członkini 
Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich 

W celu zabezpieczenia mieszkańców gminy na wypadek zdarzeń radiacyjnych z uwolnieniem radioaktywnego jodu zostaną utworzone  
w gminie Buczek punkty wydawania jodku potasu. Dla sprawnej dystrybucji tabletek jodku potasu 

prosimy mieszkańców w wieku do 60 lat o korzystanie z następujących punktów:

1. Ośrodek Zdrowia w Buczku, ul. Prosta 3 – obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: 
Buczek, Bachorzyn, Józefatów, Kowalew i Petronelów

2. Szkoła Podstawowa w Czestkowie - obejmuje zasięgiem następujące miejscowości: 
Czestków A, Czestków B, Czestków F, Czestków Osiedle, Dąbrówka i Wola Buczkowska

3. OSP Malenia - obejmuje zasięgiem następujące miejscowości: Malenia, Czarny Las, Grzeszyn, Sowińce, Strupiny i Wola Bachorska

4. OSP Brodnia - obejmuje zasięgiem następujące miejscowości: Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Gucin i Wilkowyja

5. OSP Luciejów - obejmuje zasięgiem następujące miejscowości: Luciejów, Dąbrowa i Sycanów.

    Punkty będą uruchamiane na sygnał o realnym zagrożeniu.

Za nami kolejna edycja dyktanda organizowanego przez Gminną Bi-
bliotekę w Buczku. W ławkach zasiadła grupa wielbicieli ortografii, 
która jest wierna tradycyjnej sztuce pisania. Nikomu spośród 40 uczest-
ników nie udało się napisać bezbłędnie tekstu tegorocznego dyktanda. 
Komisja w składzie: Agnieszka Badowska, Elżbieta Jędryka i Danuta  
Klemczak bardzo skrupulatnie podliczyła wszystkie potknięcia i wyłoni-
ła troje zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Marek z Dłuto-
wa, drugie miejsce zajął Łukasz Matusiak z Łasku, trzecie Piotr Janecki 
z Rogóźnia. 

Dla zainteresowanych podajemy treść tegorocznego dyktanda:
Pogoda nie rozpieszczała nawet w ten sobotni jesienny poranek. 

Chodnikami powoli przemykali ludzie, niemal zgięci wpół, a parasole 
wyginały się w każdym kierunku, szarpane przez Ajolosa. Nowo mia-
nowany komisarz Fajnał, na ogół charyzmatyczna postać, dziś z uwa-
gą wpatrywał się w leżącą na przednim siedzeniu teczkę. Z ponad 
dziesięciu spraw, właśnie ta trafiła na jego biurko. Drżącą ręką wy-
sunął formularz opatrzony zdjęciem. Niewiele mówiły mu te passusy,  
lecz nie to wykuwało mu dziurę w oku a portret dziewczyny. Na leggin-
sach wyhaftowana białorzytka i ta twarz: niemal porcelanowe policzki 
pokrywał markietaż piegów. Wolałby w tej chwili leżeć na wygodnym 
szezlongu niż wpaść w ręce któregoś z miejscowych bossów. Co robić? 
Tkwił w jego głowie ten temat jak zardzewiały hufnal. Silnik zarzęził 
i lekko zachybotał samochodem. Ruszył, mijając powoli wolno stoją-
cy dom, w którym ojcowie paulini założyli niegdyś Fundację „Twoja  
Przyszłość”. Wjechał na opustoszały rynek, który stare czynszów-

DyKtANDO DlA DOrOSŁych 2022

ki otaczały trzema pierzejami, układając się w podkowę. Abstrahując  
od konsekwencji, naprędce ułożył oryginalny humbug, w którym  
pokrótce wyjaśnił swoje położenie. Licząc na skłonność mieszkańców 
do komerażów, z ulgą przetarł spocone czoło.

Na pohybel wszystkim! Summa summarum to chyba nie będzie taki 
zły dzień – westchnął.

z Bachorzyna Jadwiga Ratajczyk, począwszy od pogadanki na temat sa-
mego projektu, węzy pszczelej poprzez instruktaż wykonywania świec 
z wosku pszczelego.

Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, a każdy uczestnik warsz-
tatów otrzymał na pamiątkę świecę wykonaną przez siebie.

Na liście projektów  „Sołectwo na plus”,  które otrzyma-
ły  dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskie-
go, znajduje się również sołectwo Bachorzyn. Sołectwo 
ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu  
pn. „Bachorzyńska Ostoja” – wspólne miejsce spotkań.

K O M U N I K A T
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Pierwszy projekt pod nazwą:
„Bachorzyńska Ostoja” – 

wspólne miejsce spotkań realizo-
wany był w ramach grantu „So-
łectwo na Plus”, współfinansowa-
nego z budżetu samorządu woje-
wództwa łódzkiego.

Celem projektu było ogro-
dzenie terenu od strony bardzo ruchliwej ulicy (drogi wojewódzkiej) 
dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci uczestniczących 
w różnych organizowanych imprezach okolicznościowych. W ramach 
projektu zakupiono stoły i ławki, z wykorzystaniem ich w przyszłości do 
organizowania uroczystości, warsztatów w plenerze. W ostatnim etapie 
realizacji projektu dla mieszkańców sołectwa przeprowadzone zostały 
warsztaty wykonywania świec z węzy pszczelej, mających szereg wła-
ściwości zdrowotnych.

pIKNIK INtEGrAcyJNy W bAchOrzyNIE
W 2022 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich i mieszkańców z Bachorzyna było pozyskanie 
środków na trzy projekty w formie dotacji. Zwieńczeniem wykonywanych prac był zorganizowany w dniu  
25 września br. piknik integracyjny, podsumowujący realizację projektów.

Drugi projekt pod nazwą:

„Ocalić od zapomnienia – tradycyjne wieńce dożynkowe” dofinanso-
wany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

W ramach tego projektu zakupiono namiot, który jest niezbędny do 
organizowania uroczystości w plenerze. Ponadto przeprowadzono dla 
mieszkańców sołectwa warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego z za-
stosowaniem technik i materiałów tradycyjnych wykorzystywanych na 
ziemiach polskich. Celem warsztatów było kultywowanie pięknej trady-
cji tworzenia wieńca dożynkowego.

Trzeci projekt pod nazwą:
„Konkurs kulinarny na najlepszą potra-

wę z wykorzystaniem naturalnych produk-
tów pochodzenia leśnego” pod patronatem 
Lasów Państwowych.

W ramach konkursu członkinie Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich przygoto-
wały stoisko, na którym znajdowały się po-
trawy przygotowane z użyciem produktów 
leśnych. Stoisko promowało Lasy Państwo-
we, które są przyjacielem człowieka, są świątynią natury, a jednocześnie 
magazynem wszelakich dóbr. Podczas pikniku przeprowadzono konkurs 
na najlepszą potrawę z wykorzystaniem dóbr lasu. Wśród najlepszych po-
traw znalazły się: gołąbki z kaszą i sosem borowikowym, pasztet z dzika, 
pierogi z grzybami leśnymi. Uczestnikom konkursu wręczone zostały na-
grody. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia. 

W spotkaniu udział wzięli goście, m.in. wicestarosta łaski Teresa We-
sołowska, radny powiatu łaskiego, a jednocześnie prezes Koła Łowiec-
kiego „Leśnik” Jerzy Gawlik, prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna 
Doliwa, przewodniczący Rady Gminy w Buczku Andrzej Zieliński, wójt 
gminy Buczek Bronisław Węglewski, dyrektor GOKiS w Buczku Jolan-
ta Nietupska, prezes OSP w Buczku wraz z druhami Włodzimierz Czech, 
skarbnik Koła Łowieckiego „Leśnik” – Szczepan Pawlicki, zaprzyjaź-
nione koleżanki z gminy Buczek, Łasku i Zelowa, mieszkańcy sołectwa 
Bachorzyn. Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 100 osób.

Mieszkanki Bachorzyna, w tym członkinie Stowarzyszenia, we wła-
snym zakresie przygotowały żurek, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, 
ciasta, sałatki. Atrakcją wydarzenia była stworzona również strefa dla 
dzieci. Z myślą o najmłodszych została uruchomiana zjeżdżalnia dmu-
chana, oblegana przez milusińskich. 

Spotkaniu integracyjnemu towarzyszył zespół Krzysztofa Kędraka, 
umilając czas przy muzyce na żywo.

Podczas pikniku prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk dokonała 
podsumowania realizowanych projektów oraz złożyła podziękowania za 
wsparcie finansowe i pracę fizyczną przy ich realizacji niżej wymienio-
nym osobom: wójtowi gminy Bronisławowi Węglewskiemu, prezes Sto-
warzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie Małgorzacie Dębkow-
skiej, prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Annie Doliwie, kolegom z OSP 
Buczek, dyrektor GOKiS Jolancie Nietupskiej, Krzysztofowi Tomczyko-
wi, Danielowi Błońskiemu, Tomaszowi Kansy, Mariuszowi Kowalczy-
kowi, Bogdanowi Tarczewskiemu, Błażejowi Taborowskiemu, Maciejo-
wi Zawiasa, Rafałowi i Henrykowi Zelmozer, Mieczysławowi Grabarz, 
Rafałowi Witusikowi, Józefowi Malinowskiemu, Pawłowi Płóciennicza-
kowi, członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna. 

Reasumując, celem zrealizowanych projektów było wspieranie działal-
ności wspomagającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez 
podtrzymywanie tradycji kulturalnej. Główną potrzebą była również inte-
gracja różnych grup wiekowych, reprezentujących społeczność lokalną.                                                             

Jadwiga Ratajczyk



październik 2022 r.

Przed oficjalnym otwarciem pikniku wójt gminy Buczek Bronisław 
Węglewski w obecności rady sołeckiej i mieszkańców Czestkowa A do-
konał oficjalnego otwarcia drogi gminnej w sołectwie, która otrzymała 
nową nawierzchnię z utwardzonymi poboczami.

Na piknik zorganizowany w strażnicy OSP Czestków przybyli rów-
nież goście: posłowie Marek Matuszewski i Tadeusz Woźniak, posła Pio-
tra Polaka reprezentowała dyrektor biura posła i radna sejmiku samo-
rządowego województwa łódzkiego Dorota Więckowska, obecna była 
również wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, był także wójt Bronisław 
Węglewski i przewodniczący rady gminy Andrzej Zieliński. Przybył tak-
że po raz pierwszy do gminy Buczek senator Maciej Łuczak.

Wójt Bronisław Węglewski wraz z sołtys Iwoną Świątek wręczyli też 
nagrody w konkursach plastycznym i na najlepsze ciasto truskawkowe. 
W konkursie plastycznym najlepsi okazali się: Natalia Badziak, Jakub 
Świątek i Natalia Pabisiak, natomiast wśród laureatów ciasta truskaw-
kowego znaleźli się: Marta Pabisiak, Krystyna Badziak i Zofia Niemiec. 

Piknik uzyskał dofinansowanie w kwocie 12.000 zł zwiększoną o do-
tację z budżetu gminy Buczek w wysokości 2.000 zł. Za te pieniądze 
zakupiono m.in. zamrażarkę, 7 regałów ze stali nierdzewnej i brodzik 
ze stali nierdzewnej, a także nagrody rzeczowe za udział w konkursach.

pIKNIK SOŁEcKI W czEStKOWIE
Rada Sołecka Czestkowa A pod kierunkiem sołtys Iwony Świątek zorganizowała piknik sołecki (17 września) 
będący pokłosiem wniosku o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa 
łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji 
małych projektów lokalnych w sołectwach w ramach naboru „Sołectwo na plus”. 

Konkursy nawiązywały do symboli i atrybutów gminy Buczek oraz 
sołectwa Czestków, głównie jak w przypadku konkursu wypieków (na 
najlepsze ciasto truskawkowe) do buczkowskiej truskawki. Podczas 
pikniku oprócz wspaniałych wypieków, wszyscy goście mogli spró-
bować wyśmienitej grochówki i wędlin. Najmłodsi korzystali licznie 
z dmuchawców, a także zabaw organizowanych przez panie z sołectwa,  
m.in. pokazu baniek mydlanych. 

Organizację pikniku wsparli też druhowie z OSP w Czestkowie, nie 
tylko udostępniając salę, ale także wspomagając radę sołecką w orga-
nizacji imprezy. Należy dodać, ze zakupione sprzęty i urządzenia kuli-
narne znalazły się na wyposażeniu jednostki OSP wzbogacając jednost-
kę o nowy sprzęt wykorzystywany podczas uroczystości rodzinnych,  
zebrań sołeckich lub strażackich.

Rada Sołecka Czestkowa A wyraża podziękowania wójtowi Broni-
sławowi Węglewskiemu oraz władzom samorządowym wojewódzkim 
i gminnym za pomoc finansową, a także druhom ochotnikom z Czest-
kowa oraz mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu 
pikniku.

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz 
sztafeta pożarnicza. Dodatkowo osobno punktowaną była konkurencja 

„GWIAzDEczKI” I „czOchrANy” NA zAWODAch OSp W ŁOWIczU

musztry strażackiej. W klasyfikacji kobiet drużyna OSP Malenia zajęła 
bardzo wysokie 4. miejsce, natomiast w klasyfikacji mężczyzn - 12. miej-
sce. Jeszcze lepiej naszym drużynom powiodło się w mustrze strażackiej 
- panie zajęły drugie miejsce, natomiast panowie miejsce tuż za podium. 

11 września 2022 roku na stadionie OSiR w Łowiczu odbyły się VI wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze 
jednostek OSP. W zawodach wzięło udział łącznie 40 drużyn - 19 żeńskich oraz 21 męskich. Gminę Buczek 
reprezentowały drużyny z OSP Malenia, jako zwycięzca ostatnich zawodów powiatowych. 
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Okres 1955-1960 to czas intensywnych prac nad prawem łowieckim, 
ale i wytężonej pracy w kołach łowieckich. Rozwija się gospodarka ło-
wiecka, trwają prace nad reorganizacją obwodów łowieckich, rozszerza-
ją się kontakty myśliwych z mieszkańcami. Zapoczątkowano współpracę 
z młodzieżą szkolną. Koło powołuje pierwszych społecznych strażników 
łowieckich, którymi zostają Jan Kulesza i Zygmunt Kaczorowski. Jed-
nak liczebność koła jest już zbyt duża, i tak w roku 1961 dochodzi do 
podziału na dwa koła: Koło Łowieckie nr 1 w Łasku, otrzymując dzier-
żawione dotychczas dwa obwody łowieckie, oraz nowo utworzone Koło 
Łowieckie nr 2 „Jeleń” w Łasku z obwodami w okolicy Lubiec i Chociw. 
Prezesem naszego koła zostaje Bronisław Gabryjączyk. 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w 1965 roku wybrano nowy 
zarząd koła: prezesem został Ignacy Gwis, wiceprezesem - Jan Czuba, 
sekretarzem - Zygmunt Kaczorowski, łowczym - Józef Oleszczak. Za-
rząd koła w tym składzie z niewielkimi zmianami funkcjonuje do roku 
1972. Ten okres charakteryzuje się intensywnością w działalności koła. 
Myśliwi wkładają dużo pracy społecznej. Budują urządzenia łowieckie, 
biorą udział w sadzeniu drzew i krzewów, zakładają śródpolne remizy. 
Dokonują odłowu zajęcy na eksport (np. w roku 1968 - 123). 

Z okazji 40-lecia koła Naczelna Rada Łowiecka przyznaje kolejne 
odznaczenia. Rośnie dorobek i majątek koła. Mija kolejne 10 lat wytężo-
nej pracy. Nadchodzi rok 1973 i kolejny 50. już jubileusz. NRŁ ponow-
nie odznacza 9 kolegów Brązowymi i Srebrnymi Medalami „Za Zasługi 
dla Łowiectwa”.

W 1974 roku następuje zmiana Zarządu Koła. Prezesem zostaje Józef 
Oleszczak, łowczym - Jan Czuba, a sekretarzem - Konstanty Łastowski. 
Nadal wre wytężona praca łowiecka. Mijają kolejne sezony polowań, 
prac społecznych, udziału w zawodach strzeleckich, aż przychodzi rok 
1975. Rok w którym następuje zmiana w strukturze organizacyjnej kraju. 
Ulegają wówczas likwidacji powiaty, co jest równoznaczne z likwida-
cją powiatowych rad łowieckich, a wraz z powstaniem woj. sieradzkiego 
powołana zostaje do życia Wojewódzka Rada Łowiecka, w składzie któ-
rej pracuje 2 członków naszego koła: Kazimierz Wrzalik oraz Bogusław 
Śliwczyński.

Zmiany administracyjne pociągają za sobą również zmianę nume-
racji kół łowieckich. Od tamtego właśnie momentu koło nasze nosi za-
chowaną do chwili obecnej nazwę Koło Łowieckie nr 16 „Ponowa” 
w Łasku.

W historii naszego koła jest jeszcze jeden ważny moment, a miano-
wicie w marcu 1978 roku koło kupuje od Jana Kuleszy zamieszkałego 
we Wrzeszczewicach dom mieszkalny oraz 4,48 ha gruntu, celem prze-
znaczenia na swoją siedzibę, a grunt - na produkcję pasz na zimowe do-
karmianie zwierzyny. 

W 1981 roku następują zmiany w zarządzie koła: prezesem pozostaje 
nadal Józef Oleszczak, łowczym wybrano Jerzego Rędzikowskiego, se-
kretarzem - Konstantego Łastowskiego, a skarbnikiem - Henryka Gwisa.

W tymże roku łowiska koła zostają zasilone 1000 sztuk bażantów, 
przekazanych przez Wojewódzką Radę Łowiecką jako nagrodę za dobrą 
pracę koła.

13 grudnia 1981 roku w związku z wprowadzeniem stanu wojennego 
zawieszono prowadzenie polowań, a koledzy myśliwi zostali zobowią-
zani do oddania broni i amunicji w depozyt na posterunku policji. Nie 
ustaje jednak społeczna działalność koła. Trwa praca hodowlana. 

W 1985 roku koło kupuje przyczepę do przewożenia myśliwych, 
zwaną przez kolegów „Bonanzą”, oraz dwukołową przyczepkę do prze-
wożenia upolowanej zwierzyny. Odtąd wyjazdy w łowisko na polowania 
zbiorowe odbywają się wspólnie jednym środkiem transportu. Wspólne 
wyjazdy jeszcze bardziej jednoczą grono kolegów.

W 1990 roku następuje kolejna zmiana w składzie zarządu. Prezesem 
zarządu zostaje wybrany Jerzy Rędzikowski, wiceprezesem - Włady-
sław Tomaszewski, sekretarzem - Konstanty Łastowski, łowczym - Jan  

zAczęŁO SIę OD tOWArzyStWA ŁOWIEcKIEGO (2)
W 1958 roku Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza podział łowisk zajęczych na dwie części A i B, które wolno opolować na zmianę, 
co drugi rok. Ponadto zjazd uchwala zasadę, że upolowana zwierzyna czarna i płowa stanowi własność społeczną kół łowieckich.

Czuba, a skarbnikiem - Andrzej Markowski. Zarząd w tym składzie pra-
cuje nieprzerwanie do roku 2010. Niewielka zmiana następuje w 2005 
roku, gdy na miejsce zmarłego niespodziewanie sekretarza Konstantego 
Łastowskiego wybrany został jego syn Marian Łastowski. 

Możemy się szczycić, że w 1993 roku koło Łowieckie „Ponowa” 
miało nawet własnego posła na Sejm, którym był Władysław Tomaszew-
ski. Byliśmy dumni, że nasz kolega był współtwórcą tworzonej wówczas 
ustawy „Prawo Łowieckie”. W. Tomaszewski był także w tamtym czasie 
przez trzy kadencje członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej.

Do najważniejszych osiągnięć naszego koła z tego okresu należy za-
liczyć:
- rozwinięcie w 1990 roku własnego sztandaru 
- remont i modernizację naszego domu myśliwskiego 
- wybudowanie dzięki zabiegom posła II kadencji W. Tomaszewskiego 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przy współ-
udziale Urzędu Miasta i Gminy w Łasku oraz Nadleśnictwa Kolumna, 
zbiornika wodnego o powierzchni 3 ha w uroczysku Borszewice. Zbior-
nika, który spełnia funkcję matecznika dla zachowania różnorakich ga-
tunków ptactwa wodnego, a także zabezpiecza wodę do celów przeciw-
pożarowych.

W tamtym czasie myśliwi wykonują społecznie wiele prac dla zacho-
wania i utrzymania urządzeń łowieckich. Gromadzą pasze i prowadzą 
dokarmianie zwierzyny. Lata te obfitują w duże osiągnięcia w gospodar-
ce łowieckiej, a także we współpracę z młodzieżą szkolną, samorządami 
i lokalną społecznością. W kole są kultywowane i propagowane trady-
cje łowieckie. Organizowane są obchody kolejnych jubileuszy 70-, 75-, 
80- i 85-lecia. 30.05.2009 roku sztandar naszego koła w uznaniu zasług 
i ogromu pracy kola na rzecz łowiectwa polskiego zastaje uhonorowany 
najwyższym odznaczeniem łowieckim - „Złomem”. Uroczysta dekoracja 
odbywa się przy okazji obchodów Dnia Dziecka, które koło organizuje 
w swojej siedzibie dla młodzieży okolicznych szkół. Myślę, że z tamtych 
osiągnięć zarządu koła możemy być dumni.

W 2010 roku na Walnym Zebraniu Członków naszego koła następu-
je pokoleniowa zmiana Zarządu. Prezesem zostaje Andrzej Kilanowicz, 
zastępcą prezesa - Andrzej Markowski, łowczym - Jacek Rędzikow-
ski, zastępcą łowczego - Tomasz Damas, sekretarzem - Artur Stefaniak, 
a skarbnikiem - Łukasz Markowski. Młodsi koledzy są pełni zapału. 
Wkładają wiele wysiłku w organizację polowań dewizowych. Koło ma 
środki na zakup paszy na okres zimowy, remontowane są stare i budo-
wane od podstaw nowe urządzenia łowieckie. W łowisku Borszewice 
zostaje wydzierżawione i obsiane topinamburem i kukurydzą poletko za-
porowe dla dzików celem zmniejszenia szkód łowieckich.

W czynie społecznym porządkuje się otoczenie budynku naszej sie-
dziby i remontuje dach. Wyremontowane zostają pomieszczenia gospo-
darcze wewnątrz budynku. Nowego wyglądu nabiera elewacja. Z du-
żym udziałem robocizny kolegów myśliwych powstaje urokliwy ganek 
i zadaszenie nad wejściem do części gospodarczej. Przed wejściem staje 
rzeźba na wzór i podobieństwo naszego kolegi Jana Kuleszy, od którego 
przed laty koło wykupiło swoją aktualną siedzibę. Przed budynkiem zo-
staje umiejscowiony obelisk poświęcony pamięci wszystkich kolegów, 
którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów. 

W 2012 roku zarząd organizuje obchody 90-lecia Koła, są odznacze-
nia, podziękowania i gratulacje dla myśliwych, a nasza siedziba prezen-
tuje się okazale.

Kolejne lata to dalsza wytężona praca łowiecka. W 2015 roku kończy 
się 5-letnia kadencja zarządu i wybrany jest nowy skład: prezesem zosta-
je Jerzy Skorek, zastępcą - Władysław Tomaszewski, łowczym - Jacek 
Rędzikowski, wicełowczym - Mariusz Kwieciński, sekretarzem - Jolanta 
Śliwczyńska, a skarbnikiem - Piotr Rędzikowski. 

Jerzy Skorek
ciąg dalszy w następnym numerze



październik 2022 r. 13

Hasło tegorocznej Nocy Bibliotek brzmiało: „To się musi powieść”. 
W łaskiej książnicy akcja odbyła się 30 września br. Tradycją stało się 
już, że pracownicy biblioteki przygotowują osobne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Dla obu grup podzielono je na trzy części. Każdy mógł wy-
brać coś ciekawego dla siebie.

W czytelni dla dorosłych odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie literackim pt. „Pewnego razu w Łasku…”, zorganizowanym 
z okazji 600–lecia nadania praw miejskich Łaskowi. Zadaniem uczest-
ników było napisanie opowiadania z dreszczykiem, którego fabuła osa-
dzona będzie w Łasku. Sensacja, groza, kryminał, horror, co kto lubi! 
Komisja w składzie: Kazimierz Kyrcz jr. (gość honorowy - autor m.in. 
powieści grozy i kryminałów), Wit Leśniewicz (polonista i dyrektor 
gminnej biblioteki w Sędziejowicach) oraz Magdalena Płosa (pracownik 
łaskiej biblioteki, pomysłodawczyni konkursu), oceniła prace w katego-
riach: VII i VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa. 
Zwycięzcami literackiej potyczki zostali:

Pierwsza kategoria: 
I miejsce - Małgorzata Maciejewska
II miejsce - Aleksandra Adamiec
III miejsce - Kornelia Langowska

Druga kategoria:
I miejsce - Maja Puchalska
II miejsce - Oliwia Langowska
III miejsce - Julia Zakrzewska

Wyróżnienia otrzymały: Wiktoria Rosińska i Klaudia Włodaj.

tO SIę mUSI pOWIEść
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku przyłączyła się kolejny raz do ogólnopolskiej akcji pn. „Noc Bibliotek”.  
To inicjatywa przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą,  
z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji.

świadczenie i dorobek autor został poproszony o ocenę prac konkurso-
wych łaskiej młodzieży.

W trzeciej części „Nocy Bibliotek” przewidziano finisaż wysta-
wy fotograficznej Marcina Dybalskiego zatytułowanej „Łask – 4 pory 
roku”, przygotowanej z okazji 600–lecia nadania praw miejskich Łasko-
wi. Odbył się koncert akustyczny, podczas którego autor wystawy wraz 
z Krzysztofem Straburzyńskim urzekli gości swoją muzyką.

Równolegle do wydarzeń w części dla dorosłych biblioteki, w Fi-
lii dla dzieci trwała „Noc Bibliotek” zadedykowana najmłodszym Czy-
telnikom. W segmencie dla dzieci, tradycyjnie, postawiono na rodzinę, 
na wspólne spędzanie czasu. Rozpoczęto od odczytania wiersza Joanny 
Mueller „Wciąganie w czytanie”, który został specjalnie napisany na tę 
okazję. Podczas warsztatów kreatywnych, dzieci przy współpracy z ro-
dzicami tworzyły m.in. pamiątkowe sowy, dinozaury z koralików termo-
zgrzewalnych. Bibliotekarki zapewniły najmłodszym dreszczyk emocji! 

Laureaci mieli możliwość rozmowy z jurorami, wysłuchania suge-
stii, zadawania pytań oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepów 
Empik o łącznej wartości 1200 zł, zbiory zwycięskich i wyróżnionych 
opowiadań wydanych specjalnie z tej okazji, dyplomy (z autografem Ka-
zimierza Kyrcza jr.) oraz gadżety promujące miasto Łask. Nagrody zo-
stały ufundowane przez gminę Łask.

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie autorskie pt. „Podwójna pę-
tla” z Kazimierzem Kyrczem jr., promujące jego ostatnią powieść o tym 
samym tytule. Swoją twórczość, pisaną często w duetach, określa mia-
nem „miejskiej grozy”. Jak sam przyznaje, jego pierwszą fascynacją lite-
racką były rosyjskie powieści science fiction, a że w tamtym czasie były 
one w Polsce rzadkością, toteż w celu pogłębiania wiedzy na ich temat 
oraz bogatszej lektury autor podjął naukę języka rosyjskiego. Następnie 
ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2005 r.  
wraz z Dawidem Kainem został laureatem konkursu literackiego orga-
nizowanego przez wydawnictwo „Rebis”. Groza w wydaniu Kazimierza 
Kyrcza podszyta jest realizmem życia na przedmieściach wielkiego mia-
sta oraz fascynacją ukrytych mechanizmów ludzkiej psychiki. Z zawodu 
jest oficerem krakowskiej policji w stopniu majora. Ze względu na do-

Pomiędzy strasznymi pająkami i duchami wyłaniającymi się z regałów 
zorganizowano, przy subtelnym świetle latarki, odczyt książki pt. „Ogr” 
Enrica Lluncha. Ostatnim punktem rodzinnego spotkania był coroczny 
seans filmowy, podczas którego mali goście, wygodnie rozłożeni na po-
duchach, oglądali Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza ta-
jemnica.

Magdalena Płosa
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W tym roku przypada 25.  rocznica powstania 
ŚDS w Łasku,  to  także rok obchodów 600-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu.

1 sierpnia 1997 r., wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa 
miasta i gminy Łask powołano do życia ośrodek wsparcia – Środowi-
skowy Dom Samopomocy. Dom jest placówką pobytu dziennego, prze-
znaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają poważne 
trudności w życiu codziennym. Przez pierwsze 23 lata placówka funk-
cjonowała w innej lokalizacji, przy ul. Kościuszki 14 w Łasku i udzielała 
wsparcia 30 osobom, mieszkańcom miasta i gminy Łask, a także gmin 
sąsiednich: Buczek, Dobroń i Wodzierady. W roku 2020 oddano nam 
do użytkowania nowy obiekt, którego budowa rozpoczęła się w roku 
2015 i trwała do końca 2019 r. Ośrodek przeznaczony jest docelowo dla  
60 osób. W chwili obecnej uruchomionych jest 45 miejsc. 

Nowy obiekt jest w pełni przygotowany na obecność w nim osób 
z niepełnosprawnościami, pozbawiony barier architektonicznych, jasny, 
przestronny, wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Nadrzędnym celem naszych działań jest zapobieganie izolacji 
i umożliwienie uczestnikom pozostawanie w ich naturalnym środowi-
sku rodzinnym i społecznym. Prowadzona w placówce rehabilitacja 
społeczna zmierza do osiągnięcia przez uczestników jak największej 
samodzielności życiowej, a także rozwijania zainteresowań, uzdolnień 
i samorealizacji. Zajęcia aktywizujące i wspierające w ŚDS prowadzo-
ne przez wykwalifikowaną kadrę odbywają się w nawiązaniu do słów 
słynnej psychiatry i pedagoga Marii Montessori: „pomóż mi to zrobić 
samodzielnie”.

Rehabilitacja społeczna osoby z niepełnosprawnością, a szczególnie 
z zaburzeniami psychicznymi jest procesem powolnym, długotrwałym 
i trudnym, wymagającym ogromnej cierpliwości ze strony całego zespo-
łu wspierającego, a przede wszystkim profesjonalnego przygotowania 
i obszernej wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnością.

Wśród usług świadczonych przez Dom, które ewaluowały na prze-
strzeni lat, na szczególną uwagę zasługują usługi prowadzone wobec 
uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu, fi-
nansowane z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za ży-
ciem”, których liczba stanowi bez mała  połowę ogólnej liczby uczest-
ników (20 osób), w tym m.in.: terapia w wodzie i rehabilitacja metodą 
Halliwick,  hipoterapia, dogoterapia, zajęcia logopedyczne i fizjoterapia

Równocześnie prowadzone są inne usługi, wynikające wprost z roz-
porządzenia w sprawie ŚDS dotyczące innych grup zaburzeń, w tym 
m.in.: trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, 
farmakologiczny i promocji zdrowia, kulinarny, budżetowy, umiejęt-
ności praktycznych, techniczny, komunikacji, w tym niewerbalnej,                                                               
umiejętności spędzania czasu wolnego, postępowanie przygotowujące 
do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnie-
nia, terapia ruchem.

Ostatnie nasze działania aktywizujące skierowane są na hortiterapię, 
szczególnie, że teren wokół budynku wymaga zagospodarowania i pie-
lęgnacji. 

2 5 - l E c I E  ś D S

Uczestnicy objęci są wsparciem psychologicznym, pracownika so-
cjalnego, pomocą w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
i wsparciem opiekuńczym.

ŚDS w Łasku od 15 lat organizuje konkursy plastyczne, do których 
zaprasza wszystkie ŚDS-y z całego województwa łódzkiego. Celem 
konkursów jest rozwijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności twórczej, 
popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie 
i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, poszu-
kiwanie nowych form wyrazu artystycznego. Nasze konkury wpisały się 
na trwałe w działalność placówki i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Nasi Uczestnicy biorą udział w różnych spotkaniach integracyj-
nych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez inne placówki. 
We współpracy z Fundacją Pomaganie jest fajne braliśmy udział w kilku 
eventach integracyjnych: „Pomaganie przez gotowanie”, „Sztuka poma-
gania”, „Dzień kobiet w ŚDS” i innych. 

Przez kilka lat prowadziliśmy akcję zbierania nakrętek dla osób, któ-
rym potrzebne było wsparcie rehabilitacyjne lub na zakup wózka inwa-
lidzkiego. Łącznie zebraliśmy kilka ton nakrętek.

Zwiedziliśmy najciekawsze zakątki naszego kraju, byliśmy w Zako-
panem, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Toruniu, Sandomierzu, Kazimie-
rzu nad Wisłą, Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Chorzowie, Li-
cheniu, Bałtowie, św. Krzyżu, Borysewie, Gołuchowie, Uniejowie, przed 
nami jeszcze kolejne wyprawy, o których marzy większość uczestników. 15
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Grupa teatralna „Przyjaciele” ma za sobą 
kilka spektakli teatralnych: „Czerwony kaptu-
rek”, „Drzazga”, „Wirus”, „Morze, nasze mo-
rze”.

W ciągu 25 lat naszej działalności ŚDS 
w Łasku udzielił wsparcia ponad 100 osobom 
z zaburzeniami psychicznymi. Kilkanaście 
osób zmarło, kilka osób znalazło miejsce w in-
nych Domach, w WTZ w Łasku, kilka osób 
umieszczono w Domach Pomocy Społecznej, 
dwie osoby założyły własne rodziny, w których 
pojawiły się dzieci i funkcjonują samodzielnie. 
Obecnie udzielamy wsparcia 45 osobom, cze-
kamy na uruchomienie kolejnych 15 miejsc, 
aby w pełni wykorzystać przygotowany budy-
nek.

Maria Lipowska

14

Jak pisze zastępca nadleśniczego Michał 
Falkowski, użytkowanie lasu obejmuje pozy-
skanie, zrywkę i wywóz drewna oraz użytko-
wanie uboczne. Pozyskanie drewna prowadzi 
się w oparciu o zatwierdzony Plan Urządza-
nia Lasu. Użytkowanie lasu wykonywane jest 
pod kątem hodowlanych i sanitarnych potrzeb 
drzewostanów przy zastosowaniu następują-
cych cięć:

- rębni zupełnych i złożonych, których ce-
lem jest przebudowa drzewostanów między 
innymi z jednogatunkowych monokultur na 
wielogatunkowe oraz zastępowanie starszych 
pokoleń młodymi

- trzebieży o charakterze pozytywnym 
(selekcyjnych) i negatywnym (sanitarnych).  
Celem zabiegów pielęgnacyjnych - hodowla-
nych jest stworzenie optymalnych warunków 
i rozwoju dla poszczególnych gatunków drzew

- usuwanie posuszu, wywrotów i złomów 
w każdym wieku drzewostanu w ramach użyt-
kowania przygodnego.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na 
terenie Nadleśnictwa Kolumna jest sosna, 
która stanowi 85% pozyskanych sortymen-
tów drzewnych, brzoza - 4%, dąb - 6%, olcha  
- 3,5%, pozostałe gatunki - 1,5%. Roczny roz-
miar pozyskania drewna - etat obejmuje masę 
drewna do wycięcia we wszystkich klasach 
wieku drzewostanów oraz we wszystkich kate-
goriach cięć. W Nadleśnictwie Kolumna śred-
nioroczny etat użytkowania wynosi 87 542 m 
sześc. grubizny. 

- Wspomniany operat sporządzany jest 
na 10 lat, z wyjątkiem rezerwatów, któ-

lEśNIcy DbAJĄ O NASzE lASy
Czy prawdą jest, że w naszych lasach wycina się drzewa masowo, prowadząc 
politykę rabunkową? – takie opinie krążą od dawna. Szukaliśmy odpowiedzi 
na to pytanie w Nadleśnictwie Kolumna, które nadzoruje lasy w naszym 
regionie, a także w najbliższym nam leśnictwie Tuszyn.

re taki dokument mają na 20 lat - wyjaśnia 
leśniczy leśnictwa Tuszyn Marek Pawlak. – 
Wycinamy średnio 60-70 proc. masy przyro-
stu, czyli mniej niż przybywa każdego roku. 
Rocznie dostarczamy do papierni, tartaków 
czy fabryk mebli 6700-6800 m sześciennych 
drewna. Jeśli przyjmiemy, że na ciężarówkę 
wchodzi 30 metrów sześciennych drewna, to 
możemy powiedzieć, że z lasów leśnictwa 
każdego roku wyjeżdża ponad 220 pojazdów. 
Warto jeszcze wspomnieć, że powierzchnia 
lasów pozostaje wciąż taka sama lub nawet 
powiększa się, bo często kupujemy ziemię od 
rolników i zalesiamy ją.

Skąd zatem biorą się opinie o rabunkowym 
wycinaniu lasów? Zdaniem leśników wynika 
to często z niewiedzy. Ludzie widzą wycięty 
fragment drzewostanu, ale nie wiedzą, że są to 
sosny, które muszą być wycięte, bo one żyją 
100-150 lat i drewno 160-letnie jest bardzo złej 
jakości. Ponadto w ramach gospodarki leśnej 
przebudowuje się drzewostany, np. zastępu-
jąc sosnę drzewami liściastymi. Ma to często 
związek ze zmianami środowiskowymi i ko-
niecznością dostosowania drzewostanów do 
zmieniających się warunków.

I na koniec jeszcze jedna refleksja. Do 
największego rabunku lasów na ziemiach pol-
skich doszło podczas I wojny światowej, gdy 
zaborcy budowali specjalne kolejki, by łatwiej 
wywozić drewno z lasów, także w naszym re-
gionie. Po ostatniej wojnie systematycznie od-
budowywano drzewostany i ich powierzchnia 
systematycznie powiększa się.

(PO)
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2022 rok jest dla Łasku wyjątkowym 
czasem, świętujemy 600-lecie nadania mu 
praw miejskich. Nie brakuje pomysłów na 
celebrację tego ważnego wydarzenia, stąd 
koncerty, konkursy, wycieczki itp. 

W kalendarzu Łaskiego Domu Kultury 
znajdziemy wiele aktywności nawiązujących 
do rocznicy, a jedną z najciekawszych, a zara-
zem nieszablonowych, było stworzenie filmu 
z wykorzystaniem techniki animacji poklatko-
wej. Czym jest ta metoda, która należy do naj-
dawniej stosowanych sposobów pokazywania 
„poruszających się obrazów” (patent na anima-
cję poklatkową został uzyskany w 1900 roku!). 
W największym skrócie polega na tym, że na 
nieruchomym tle są umieszczane różne obiekty 
(np. rysunki, kształty, modele, a nawet wzory 
rysowane na piasku itp.), które następnie się fo-
tografuje, przesuwa o bardzo małe odległości 
i ponownie fotografuje. 

Zanim jednak rozpoczęły się prace typowo 
warsztatowe, uczestnicy projektu szukali inspira-
cji w historii naszego miasta, przechodząc z prze-
wodnikiem questy: „Historia Łasku w tablicach 
ujęta” oraz „Śladami łaskich Żydów”. Druga wy-
cieczka mocno poruszyła młodzież, postanowili 
więc uczynić dzieje łaskiej diaspory osią swojej 
produkcji filmowej. Skrzętnie się przygotowywa-
li podczas ćwiczeń z rysunku, podstaw fotografii 
oraz pisania scenariusza, by z bagażem wiedzy 
rozpocząć przygodę z animacją poklatkową. 

l U c y  2 - 0 - 2 2

Zajęcia prowadziła Małgorzata Fraus 
z Pracowni Artystycznej Go.Ha., która wspól-
nie z młodzieżą przez ponad miesiąc przygoto-
wywała materiały do filmu. Do zaprezentowa-
nia jednej sekundy animacji poklatkowej, nale-
ży wykonać około 24 rysunków, można sobie 
zatem wyobrazić jak wiele pracy musieli wło-
żyć uczestnicy, by finalnie powstała 10 minuto-
wa produkcja. Młodzi oprócz rysunków, wyko-
rzystali także inne techniki, np. wycinankę czy 
obiekty z plasteliny, które połączone ze sobą 

opowiadają historię Aarona po-
dróżującego w czasie. Wpro-
wadzając wątki fantastyczne 
i humorystyczne, odczarowali 
odrobinę trudny temat historii 
wyznawców religii mojżeszo-
wej. 

Uroczysta premiera filmu 
odbyła się podczas Dnia Kultu-
ry Żydowskiej w Łaskim Domu 
Kultury i spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. Licz-
nie zgromadzeni goście byli 
pod ogromnym wrażeniem za-

angażowania autorów projektu, na dowód cze-
go nie szczędzili im gorących braw. Sławomir  
Holland, który wystąpił tuż przed nimi ze swoją 
sztuką teatralną, osobiście pogratulował wyjąt-
kowej inicjatywy. My również jesteśmy dumni 
z naszych podopiecznych, którzy wykazali się 
nie tylko kreatywnością i ogromnym zapałem, 
ale dojrzałością w zmierzeniu się z niełatwym 
tematem. 

Młodzi filmowcy: Adrian Jarczyński,  
Filip Kosmyk, Helena Lis, Maria Lis, Jakub 
Raszewski, Karolina Skoczylas, Jan Struzik 
zapraszają do zapoznania się z ich dziełem  
pt. „Lucy 2-0-22” na kanale YouTube Łaskiego 
Domu Kultury.

Magdalena Binkowska 

Tym razem w szczelnie wypełnionej „Ga-
lerii z Fortepianem” wystąpił Maciej Tubis. 
To pianista, który swój unikalny styl wy-
kreował poprzez autorskie kompozycje jako  
lider zespołu Tubis Trio. Z tym projektem (jak 
i również w duecie Bolewski & Tubis) ŁDK 
miał przyjemność też go gościć. Za każdym  
razem były to niezapomniane koncerty, tak było  
i 21 października.

Koncert zbiegł się z premierą płyty ar-
tysty zatytułowanej „Komeda: Reflections”. 
Płyta już zdążyła zebrać znakomite recenzje. 
W utworach nagranych na tym albumie forte-

KOlEJNA „pOrcJA JAzzU” 
pian akustyczny został poszerzony o syntetyza-
tor analogowy. Maciej Tubis uzupełnił swoje 
inspiracje wpływami muzyki elektronicznej, 
filmowej i neoklasycznej.

To, co najważniejsze to improwizacja, któ-
ra jednak nie zaciera melodyjności tematów 
charakterystycznych dla twórczości Krzyszto-
fa Komedy. I to było słychać właśnie w trakcie 
koncertu. Wybrzmiała legendarna „Kołysan-
ka Rosemary”, trzeba przyznać, że w zaska-
kująco śmiałej interpretacji. Zaprezentowany 
był również m.in. swingujący motyw z filmu 
„Dwaj ludzie z szafą” Podczas koncertu Maciej  

„Porcja Jazzu” to cykl koncertów, które odbywają się w Łaskim Domu Kultury 
i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników dobrej muzyki.

Tubis zaprezentował też kilka autorskich 
utworów, które znajdą się na jego kolejnej so-
lowej płycie.

Po koncercie artysta podpisywał swoje pły-
ty i bardzo chętnie rozmawiał z publicznością.

Michał Jędrasik
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1 września 2022 roku minął wiek od kie-
dy pierwszy uczeń przekroczył próg dostojnej  

Jubilatki, a jej mury stały się drugim domem dla wielu pokoleń miesz-
kańców okolicznych sołectw. Wysiłkiem całej społeczności Zespołu 
Szkół w Marzeninie, który jest spadkobiercą tej wyjątkowej historii, 
przygotowano uroczystość, jaka z pewnością stanie się istotnym elemen-
tem dziedzictwa pamięci o ludziach, podejmowanych działaniach i tra-
dycji. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i jest 
okazją do wspomnień. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyj-
nych połączył przeszłość z teraźniejszością.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem całej społeczności 
szkolnej, zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców oraz pocztów 
sztandarowych: Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Sędziejowicach, Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Sędziejowicach; jednostek Ochotniczych Straży 

100-lEcIE SzKOŁy W mArzENINIE
Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom ważnego dla środowiska lokalnego  
i gminy Sędziejowice jubileuszu 100-lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie. 

Pożarnych z: Marzenina, Bilewa, Pruszkowa, Kamostka, Brzesk oraz 
Grabi, do kościoła pw. WNMP w Marzeninie. O godzinie 12 rozpo-
częła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz wikariusz  
Adrian Zimnowłocki. Po nabożeństwie, zgromadzeni w kościele ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaprosze-
ni goście prowadzeni przez Gminną Orkiestrę Dętą „Druh” udali się na 
teren boiska szkolnego im. ks. Andrzeja Susło, by uczestniczyć w dalszej 
części uroczystości, której kulminacją było odsłonięcie i poświęcenie  
Pamiątkowych Tablic Jubileuszowych.

Niepowtarzalny klimat wydarzeniu nadały zaprezentowane publicz-
ności w formie tablic dzieje szkoły od roku 1922, wystawa fotografii do-
kumentująca działalność szkoły od lat 40. XX wieku, listy pracowników 
szkoły od roku 1922, listy uczniów i absolwentów szkoły od roku 1932.

Na uroczystość przybyli byli pracownicy i absolwenci szkoły oraz 
liczni goście, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Piotr Polak, 
Paweł Bejda i Paweł Rychlik; w imieniu władz powiatu łaskiego - wi-
cestarosta Teresa Wesołowska oraz radna Barbara Potasiak; wójt gminy  
Sędziejowice Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowi-
ce Jarosław Bartczak, sekretarz gminy Sędziejowice Mirosław Potasiak, 
radni gminy Sędziejowice, komendant gminny OSP Tomasz Mielczarek, 
prezes gminny OSP Krzysztof Domowicz, prezesi gminnych jednostek 
OSP, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
uhonorowani tytułem „Przyjaciel Zespołu Szkół w Marzeninie”, sołtysi.

Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim osobom, 
instytucjom i organizacjom za okazane wsparcie oraz życzenia. 
Fotoreportaż: patrz str. 28
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Chłopcom, mimo walki i zaangażowania, nie udało się awansować 
do strefy medalowej. Od kilku lat uczniowie SP w Sędziejowicach wy-
grywają zawody powiatowe w unihokeju w swoich kategoriach. W po-
przednim roku szkolnym młodsze dziewczęta zostały również 4. drużyną 
w województwie. 

Dyscyplina cieszy się dużą popularnością, dlatego od tego roku 
dziewczęta i chłopcy z roczników 2010 i 2011 zostali zgłoszeni do woje-
wódzkiej ligi unihokeja. Na potrzeby opłat startowych i zakupu licencji 
dla zawodniczek i zawodników w szkole prowadzona jest zbiórka kasz-
tanów. Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszych hokeistów i przyłą-
czenia się do akcji.

Skład naszych sreberek: Wiktoria Klimaszewska, Julia Kapuścińska, 
Wiktoria Sobala, Martyna Szymańska, Maja Urbaniak, Olga Żak, Zu-
zanna Dąbrowska, Zuzanna Kozioł, Milena Marek, Blanka Koch, Julia 
Mirowska, Anna Krysiak - bramkarz.

Trenerem drużyny dziewcząt jest Monika Walczak, drużyny chłop-
ców - Janusz Kopka.

Nasze osiągnięcia, to nie tylko sukcesy w unihokeju. Podczas inau-
guracji sportowego roku szkolnego na obiekcie CSiR w Łasku – Mi-
strzostw Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych aż sześcioro 
uczniów uzyskało awans do finału wojewódzkiego w Uniejowie. 

Mistrzem powiatu w kategorii Igrzyska Dzieci został Adam Jabłoń-
ski (kl. 6a), natomiast Małgorzata Celeban  (7a) zajęła II miejsce, a Ka-
mil Jabłoński (6a) miejsce III.  W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
wicemistrzynią powiatu została Wiktoria Klimaszewska (8b), III miejsce 

UDANy pOczĄtEK rOKU SzKOlNEGO
Drużyny dziewcząt i chłopców z klas ósmych ZSO nr 1 w Sędziejowicach uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju 
„Łódką w stronę unihokeja”, który rozgrywany był w hali Politechniki Łódzkiej – Zatoka Sportu. W turnieju wzięło 
udział łącznie 32 drużyny dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach. Podopieczne Moniki Walczak zajęły II miejsce, 
ulegając w finale LUKS  Góra Św. Małgorzaty - ubiegłorocznym Mistrzyniom Polski w kategorii Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej. Najlepszą zawodniczką drużyny została wybrana kapitan zespołu Wiktoria Klimaszewska.

Sędziejowicki Turniej Piłki Siatko-
wej przyciągnął do udziału sześć dru-
żyn. Spośród nich najlepsza okazała się  
GRB/WWA, czyli reprezentacja Grabicy 
i Woli Wężykowej. Zawodnikiem turnieju 
został Adam Kowalski z tej właśnie drużyny.

Turniej miał nieco zmienioną formułę 
w porównaniu z ubiegłorocznym. Nie był już 
zawodami sołeckimi, a drużyny mogły zawią-
zywać się dowolnie. Regulamin dopuszczał 
udział do dwóch graczy spoza gminy w każ-
dym z zespołów. - Zastosowaliśmy nieco luź-
niejszą formułę i drużyny chętnie korzystały 
z tych zapisów. Mieliśmy zarówno drużyny 

EmOcJE pOD SIAtKĄ

W Zespole Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 im. Powstańców 1863 r. dzieci mogą 
korzystać z nowej sali technicznej i świe-
żo wyremontowanej kuchni oraz sto-
łówki. Prace wykonano dzięki dotacjom  
zewnętrznym przy udziale finansowym 
gminy Sędziejowice.

Pracownia techniczna przeszła metamor-
fozę w ramach programu „Laboratoria Przy-
szłości”. Została wyposażona w nowoczesny 
sprzęt, wspierający rozwijanie pasji ucznia 
i zdobywanie przez niego kompetencji z zakre-

NOWOścI W SęDzIEJOWIcKIEJ pODStAWóWcE
su inżynierii, technologii i nauk ścisłych. Nie 
zapomniano też o umożliwieniu zdobywania 
umiejętności praktycznych, obsługi narzędzi, 
gotowania, szycia, czy fotografii.

Zaplecze kuchenne natomiast zostało wy-
remontowane w ramach programu „Posiłek 
w domu i w szkole”. Poza modernizacją po-
mieszczeń wymieniono wyposażenie kuchni. 
Dodatkowo wyremontowano też stołówkę.

W oficjalnym otwarciu pomieszczeń udział 
wziął łódzki kurator oświaty Waldemar Flaj-
szer. Łączna wartość prac w ramach obu zadań 
to ponad 200 tys. złotych.

złożone z mieszkańców konkretnego sołectwa, 
ale też grupy przyjaciół, znajomych, którzy lu-

bią razem uprawiać sport – wyjaśnia Justyna 
Kmiecik, organizatorka zawodów. Ostatecznie 
wygrała drużyna sołecka – GRB/WWA (z so-
łectwa Grabica). Drugie miejsce zajął Prusz-
ków, a trzecie drużyna Bez Rozgrzewki. Pozo-
stali uczestnicy to MT Volley, Młode Orły oraz 
KKS Remis Rakieta.

W turniej zaangażowało się grono part-
nerów, sponsorów i podmiotów wspiera-
jących jak: Ludowy Bank Spółdzielczy 
w Zduńskiej Woli, ZSO nr 1 w Sędziejo-
wicach, senator Maciej Łuczak, posłowie, 
Paweł Bejda i Dariusz Klimczak, starosta 
pabianicki Krzysztof Habura, radna sejmi-
ku Jolanta Zięba-Gzik, powiat łaski, Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, Osada Kajakowa 
„Ujście” oraz sołectwo Kozuby.

zajęła Milena Marek (8c), IV miejsce i awans do finału wojewódzkiego 
uzyskała też Milena Kaleta (8c).

W drużynowej klasyfikacji szkół w kategorii Igrzyska Dzieci 
chłopcy zajęli II miejsce, a w kategorii  Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
– III miejsce.

Nasze dziewczęta w obu kategoriach zajęły I miejsce.
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17 września upa-
miętniliśmy  83. 
rocznicę napaści 
sowieckiej Rosji 
na Polskę. Zadano 

nam cios w plecy na mocy paktu zawar-
tego między Hitlerem i Stalinem. Tysiące 
oficerów, żołnierzy i polskich patriotów, 
zostało kilka miesięcy później bestialsko 
zamordowanych i zakopanych w dołach 
śmierci na terenie Katynia. Podobne miej-
sca odkrywane są dziś na Ukrainie. Zło-
żyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze na gro-
bach żołnierzy poległych w wojnie obron-
nej w 1939 roku.

 Wspólnie z księdzem wikarym Łukaszem 
Kaczmarkiem oraz prezesem ZG ZOSP RP 
w Widawie Wojciechem Cicheckim odmówili-
śmy modlitwę w intencji poległych żołnierzy 
i ludności cywilnej w tamtych dniach. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

trAGIczNy WrzESIEń

INWEStUJEmy W DrOGI

W dniu 9 września br. dokonaliśmy 
uroczystego otwarcia nowego placu zabaw 
wraz z siłownią na świeżym powietrzu 
w miejscowości Rogóźno. Dziękuję 
serdecznie pani sołtys Ewie Kaczmarek 
oraz KGW w Rogóźno za zorganizowanie 
uroczystości i gościnę.

NOWA SIŁOWNIA I plAc zAbAW W rOGóźNIE
Gmina Widawa otrzymała na te inwestycje 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi w kwocie 80.000 złotych. Koszt cał-
kowity inwestycji wraz z wykonanym projek-
tem budowlanym to kwota 165.000 złotych. 
Z budżetu gminy Widawa dołożyliśmy kwotę 
85.000 złotych. 

Życzę, aby nowo wybudowany kompleks 
rekreacyjno-sportowy służył społeczności lo-
kalnej miejscowości Rogóźno przez długie 
lata.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

Pierwsza umowa została zawarta z firmą 
„Włodan” i dotyczy budowy 4 kilometrów 
dróg w miejscowości Świerczów. Wartość in-
westycji wynosi ponad 6.800.000 złotych.

Druga umowa została zawarta z firmą 
„Martom” i dotyczy budowy 2 kilometrów 
dróg w miejscowości Chrusty. Wartość inwe-
stycji wynosi ok. 4.300.000 złotych.

Łącznie z „Polskiego Ładu” pozyskaliśmy 
na budowę tych dwóch odcinków dróg ok. 
10.000.000 złotych dofinansowania. To naj-
większe w historii gminy Widawa inwestycje 
drogowe na łączną kwotę ponad 11.000.000 
złotych. Z budżetu gminy Widawa dokładamy 
ponad 1 milion złotych.

Maksymalny termin realizacji powyższych 
zadań to lipiec 2023 roku. W uroczystości pod-
pisania umów udział wzięli: przewodniczący 
Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, soł-
tys Świerczowa Jolanta Brocka-Kozieł, sołtys 
Chrustów Agata Olejniczak, radni Rady Gminy 
Widawa Czesław Mikła oraz Wanda Nowak. 
Dziękuję powyższym samorządowcom za de-
terminację w działaniu i skuteczność, to dzięki 
Waszym zabiegom udaje się dzisiaj rozpocząć 
realizację tak ważnych inwestycji.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

W dniu 21 września br. podpisałem wraz z panią skarbnik gminy Widawa Ewą 
Wartałowicz, w obecności sołtysów i radnych Rady Gminy Widawa, umowy na budowę 
nowych dwóch odcinków dróg z wykonawcami wyłonionymi w przetargach. 
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W dniu 16 września br. odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej 
drogi gminnej Chociw - Las Zawadzki 
oraz altany przy budynku OSP 
w Chociwiu. Koszt budowy drogi to kwota 
ponad 1.600.000 złotych. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z „Polskiego Ładu” 
w kwocie ok. 1.350.000 złotych. Długość 
odcinka drogi to 1,5 kilometra. Zakres 
prac obejmował wbudowanie kruszywa, 
położenie warstw asfaltu oraz siatki 
wzmacniającej konstrukcję, budowę 
nowych rowów odwadniających oraz 
przepustów wraz z zjazdami na posesję 
z kostki brukowej. Przy budynku 
szkoły został wybudowany chodnik. 
Zamontowano nowe oznakowanie oraz 
urządzenie mierzące prędkość pojazdu 
w terenie zabudowanym. Dokonaliśmy 
przecięcia wstęgi, następnie ks. proboszcz 
Bartłomiej Lesiak poświęcił drogę. Życzę 
aby nowa droga służyła mieszkańcom 
w bezpieczny sposób przez długie lata.

Kolejnym punktem uroczystości było 
otwarcie nowej altany na placu przy OSP. Bu-
dowa była możliwa dzięki pozyskanym środ-
kom w ramach grantu z Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi „Sołectwo na Plus”. Udało się 
uzyskać 12.000 złotych dofinansowania na ten 
cel, gmina dołożyła ok. 4000 złotych. Dziękuję 
panu sołtysowi, Radzie Sołeckiej, KGW Cho-

NOWE INWEStycJE W GmINIE

Za głosem pary prezydenckiej gmina Wi-
dawa po raz kolejny podjęła inicjatywę zorga-
nizowania tego kulturalnego wydarzenia. „Bal-
lady i romanse” Adama Mickiewicza czytano 
w parku w centrum Widawy 22 września 2022 r. 
Organizatorami akcji byli wójt gminy Widawa, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury.

Po zaprezentowaniu przez wójta listu pre-
zydenta RP rozpoczęło się czytanie „Ballad 
i romansów”, m.in. przez sekretarz gminy wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy, dyrekcję, na-
uczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Wida-
wie, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Widawie, przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Integracyjnego – ZDROWID, bi-
bliotekarzy, pracowników GOK, Zespół Śpie-
waczy „Widawianie”, podopiecznych Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 
Widawskiej, pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Widawie, mieszkańców 
i gości.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem po-
dziękowań za udział w tegorocznym Narodo-
wym Czytaniu, wspólnym pamiątkowym zdję-
ciem oraz słodkim poczęstunkiem. Dziękuje-
my serdecznie wszystkim uczestnikom jubi-
leuszowej XI edycji Narodowego Czytania za 
wspólną lekturę.

NArODOWE czytANIE 2022

ciwianie oraz mieszkańcom Chociwia za wkład 
pracy przy budowie altany oraz przy organiza-
cji wspólnego spotkania. Gratuluję pomysłu 
i życzę, aby altana służyła przez długie lata 
jako miejsce spotkań mieszkańcom Chociwia. 
Potrawy i ciasta były przepyszne. Atrakcją była 

możliwość przejechania bryczką nowo wybu-
dowaną drogą. Dziękuję serdecznie panu se-
natorowi RP Maciejowi Łuczakowi i marszał-
kowi województwa za pomoc w pozyskaniu 
dofinansowania

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

Rok 2022 ogłoszono Rokiem Romantyzmu Polskiego. Z tej okazji 
odbyło się wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza  
– w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.
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Na wystawie swoje prace malarskie pre-
zentują: Barbara Ciechańska, Krystyna Fle-
ming, Małgorzata Krawczyk, Daniela Krupa, 
Alicja Kulesza, Anna Malinowska, Krystyna 
Mianowska, Maria Pawlina, Barbara Skotnic-
ka, Grażyna Śliwińska, Urszula Wiktorowska 
i Alicja Wojciechowska.

Stowarzyszenie Plastyków powstało w li-
stopadzie 2016 roku z inicjatywy członków 
sekcji plastycznej działającej przy Łaskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku. Członkinie posta-
wiły sobie za cel promowanie, aktywizowanie 
i integrowanie środowiska nieprofesjonalnych 
twórców plastyków poprzez tworzenie prac 
malarskich, organizowanie warsztatów, plene-
rów, konkursów i wystaw.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą 
w wielu wystawach w kraju, promując gród 
nad Grabią. Byli już ze swoimi pracami m.in. 
w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Pabianicach, Ło-
dzi, Uniejowie, Gołuchowie, a nawet Tarnowie. 
Włączają się też do wielu lokalnych wydarzeń 
kulturalnych organizowanych m.in. przez Ła-
ski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną, Nad-
leśnictwo Kolumna i Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej.

W ramach otwartego konkursu ofert na 
działalność kulturalną w gminie Stowarzy-
szenie zorganizowało warsztaty plastyczne 
dla mieszkańców Łasku, tym razem związane 
z 600-leciem nadania praw miejskich grodowi 
nad Grabią.

ŁASK mAlOWANy NA 600-lEcIE…
Ta wystawa w Bibliotece Publicznej w Łasku (otwarta 13 października br.) stanowi podsumowanie ostatniego projektu i jest kolejnym 
przedsięwzięciem promującym Łask oraz pokazującym jego piękno. Tak, tak – panie ze Stowarzyszenia Plastyków Amatorów 
Ziemi Łaskiej nie mają żadnych zahamowań, by mówić o pięknie grodu nad Grabią. Przygotowując wystawę chciały też włączyć  
się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi.
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Na 
K I NO  z  t r A Dyc JAm I

- Z dużą nadzieją rozpoczynamy nowy rok akademicki - mówi  
A. Tarnowska. - Czasy są niezwykle trudne, ale chcemy w spokoju dzia-
łać nadal dla dobra słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dotrwać 
do 6 czerwca przyszłego roku, by świętować 15-lecie istnienia Łaskiego 
Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Uniwersytet funkcjonuje w gościnnych progach Łaskiego Domu 
Kultury. Jak twierdzi A. Tarnowska, to dobre miejsce, pełne życzliwej 
atmosfery stworzonej m.in. przez dyrektor placówki. ŁUTW kieru-
je obecnie 5-osobowy Zarząd: Aleksandra Tarnowska - prezes, Marek 
Buczkowski - wiceprezes, Aleksandra Różańska - wiceprezes, Daniela 
Krawętek - sekretarz i Grażyna Porębska - skarbnik.

 Na łamach „Panoramy” tradycyjnie podajemy tematy i terminy 
wykładów oraz spotkań ŁUTW.

(PO)

UNIWErSytEt zAINAUGUrOWAŁ rOK AKADEmIcKI
27 września br. Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki. Mówiono sporo o zamierzeniach 
na najbliższe miesiące i znaczeniu, jakie w życie seniorów wnosi ta szacowna instytucja. Jak zwykle, będą wykłady poświęcone 
m.in. kulturze i sztuce, lektoraty, kursy i spotkania, ale nie zabraknie też atrakcyjnych wycieczek i poznawania Polski. 
Życzenia na nowy rok akademicki na ręce prezes Aleksandry Tarnowskiej złożyli m.in. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku Sylwester Florczak, sekretarz gminy Beata Mielczarek i starosta łaski Piotr Wołosz.

Widoczny na zdjęciu budynek łaskiego kina pokazy-
waliśmy już kilkakrotnie na łamach „Panoramy”, po-
nieważ odegrał on znaczącą rolę w dziejach miasta. 

Sala widowiskowa w tym miejscu mieściła się od 
dawna. Prezentowano tu najnowsze przedwojenne fil-
my, a przy okazji do miasta zaglądali znani aktorzy. 
Podczas II wojny światowej kino nadal istniało, ale 
wyświetlano w nim wiele propagandowych kronik 
i filmów niemieckich, więc nie cieszyło się popularno-
ścią wśród Polaków. Po wojnie była to właściwie jedy-
na w mieście sala służąca nie tylko do projekcji filmo-
wych, ale i większych spotkań mieszkańców. Zmieniło 
się to po latach wraz z wybudowaniem siedziby Po-
wiatowego Domu Kultury i Klubu Garnizonowego.

W epoce przedtelewizyjnej łaskie kino chętnie było 
odwiedzane przez mieszkańców, a także żołnierzy po-
wstałej jednostki wojskowej. Z czasem obiekt został 
przebudowany i zyskał kształt widoczny na fotografii 
z lat siedemdziesiątych XX wieku. W epoce transfor-
macji gospodarczej kino zamknięto, a potem przebudo-
wano i przeznaczono na zupełnie inne cele. Dziś nie ma 
ono nic wspólnego z dawnym kinem należącym długo 
do jednej z najbardziej zasłużonych dla Łasku rodzin.

(Saw.)
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Urodził się 5 września 1917 roku w Łasku. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, która już 
wówczas była darmowa i finansowana przez 
odrodzone państwo, dzięki uporowi przystę-
puje do egzaminu dojrzałości. Wieczorami 
pracuje w cukierni, udziela korepetycji. Teraz 
może spełnić swoje marzenia o lataniu. Zostaje 
przyjęty do Szkoły Podchorążych w Dęblinie. 
Latem 1938 roku kończy kurs szybowcowy, 
potem dywizyjny kurs podchorążych rezerwy 
80. pułku piechoty w Słoninie.

WAcŁAW mIchAŁ WŁODArczyK 
– NIE zApOmNIAŁ O ŁASKU (11)
Miał być księdzem, bo tak to sobie wymarzyli rodzice. Przez lata był przecież ministrantem. Los chciał 
jednak inaczej. Gdy ma 12 lat, przypadkowo ogląda lecący nisko samolot, który przymusowo ląduje na 
łące. To jest punkt zwrotny w jego życiu – postanawia zostać pilotem.

Załadunek torpedy do „Wellingtona”

Pilot Wacław WłodarczykHalifax

Dywizjon 300

Z początkiem 1939 roku rozpoczyna naukę 
w Dęblinie. Lata na RWD-8 i PWS-26. Naukę 
przerywa wybuch wojny. Ogląda bombardo-
wanie lotniska, ewakuuje się na Węgry. Przez 
Belgrad i Ateny wraz z przyjaciółmi przedosta-
je się statkiem do Marsylii i Lyonu, a następnie 
Liverpoolu. W końcu czerwca 1940 roku tra-
fia do obozu w szkockim Kirham, a następnie 
wraz z innymi pilotami szkoli się w pilotażu. 
Potem jest szkoła pilotażu i miesiące żmudne-
go szkolenia na różnych maszynach, by wresz-
cie jesienią 1941 roku zasiąść za sterami słyn-
nego „Wellingtona”.

W czerwcu 1942 roku trafia do 300. Dy-
wizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” 
stacjonującego na lotnisku w Ingham. Nocą  
z 22 na 23 czerwca 1942 roku jako drugi pi-
lot odbywa pierwszy lot bojowy nad Em-
den. W skład załogi wchodzą także: Andrzej  
Miszewski, Rudolf Tabaczyński Stanisław  
Dępowski, Edmund Tuliszka i Jan Rawski. Po-
tem są podobne loty oraz bombardowanie m.in. 
Bremy i Frankfurtu, a także minowanie wody 
w okolicy Helgolandu.

Nocą z 10 na 11 września ma lecieć nad 
Dusseldorf, ale pół godziny po starcie ma-
szyna odmawia posłuszeństwa i dochodzi do 
przymusowego lądowania. Nikomu nic się nie 
stało, kilka dni później znów wykonuje kolejny 
lot. W grudniu bierze udział m.in. w nalocie na 
Turyn i wykonywaniu innych zadań bojowych. 
Z dywizjonem rozstaje się 1 lutego 1943 roku 

i zostaje instruktorem. Ma za sobą 32 loty bojo-
we, a każdy z nich to olbrzymie doświadczenie.

W lutym 1944 roku jest w Afryce Północ-
nej, lata DC-3 i „Wellingtonami”, a także „Ha-

lifaxami”. Przeżywa 
niesamowitą przygo-
dę, gdy przychodzi 
mu pilotować olbrzy-
mią łódź latającą. 
Zalicza wiele lotnisk 
i portów. Jak wspo-
minał kilka lat przed 
śmiercią, ostatni da-
leki lot wykonuje  
22 kwietnia 1945 
roku, siedząc za ste-
rami DC-3 i lecąc 
z Kairu do Algieru.  
8 maja 1945 roku, 
gdy cały świat cie-
szy się z zakończe-
nia wojny w Europie, 
Włodarczyk oddele-

gowany zostaje do 301. Dywizjonu Transpor-
towego „Ziemi Pomorskiej – Obrońców War-
szawy”, w którym lata także jako pierwszy 
pilot. Służbę w lotnictwie kończy w stopniu 
kapitana. Nie wraca do ojczyzny, pozostaje 
w Anglii. Podobnie jak gen. Maczek, musi 
szukać swojego miejsca na ziemi - sortuje li-
sty na poczcie, by zarobić na studia, ale trud-
no mu to pogodzić z obowiązkami rodzinny-
mi. Do emerytury pracuje więc na poczcie 
w Harrow, niedaleko Londynu. Wychowuje 
dwie córki - Danutę i Irenę.

Wielokrotnie odwiedza Polskę i swoje ro-
dzinne miasto, chętnie spotyka się ze znajomy-
mi i pilotami. Lotnictwo, jak się okazało, stało 
się jego wielką pasją i życiową przygodą. Pod-
czas jednej z takich wizyt spotykam się z nim 
w rejonie Kolumny. Jest wyraźnie zmęczony, 
choć widać, że w rodzinnym mieście ładuje 
akumulatory. Umiera 16 marca 2010 roku.

Stanisław Barcz

PS Ma rację wierny Czytelnik Jan Książczyk 
z Łasku, który twierdzi, że Leonard Bugaj-
ski, o którym pisałem w poprzednim numerze 
„Panoramy”, znajduje się na dolnym zdjęciu 
w pierwszym rzędzie jako drugi z lewej, a nie 
pierwszy. Taki mylny podpis podałem za błęd-
nym, jak się okazuje źródłem. A swoją drogą, 
chętnie opublikowałbym lepsze zdjęcie tego 
zasłużonego łaskowianina.
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Z czasów przypadających na lata od odzyskania niepodległości do 
wybuchu II wojny światowej, przenieśliśmy się do XVIII wieku, w któ-
rym 70% mieszkańców Łasku wyznawało judaizm. Tę podróż w prze-
szłość zapewniła gościom premiera filmu „Lucy 2-0-22”, którego auto-
rem są uczestnicy warsztatów z animacji poklatkowej. Młodzi filmow-
cy jako temat swojej produkcji wybrali losy łaskich Żydów, poruszając 
wiele wątków z ich historii, od czasu osiedlania się diaspory, po rozkwit 
sztetlu, aż po likwidację getta. 

Szerzej o kulturze, a także o świętach żydowskich opowiedział  
Paweł Kulig - prezes Stowarzyszenia „Strażnicy Pamięci”, miłośnik 
Izraela i laureat Nagrody POLIN. Podzielił się z gośćmi ciekawostkami,  
np. że istnieje przekonanie, że nadchodzący rok będzie taki, jakie dania-
pojawią się na świątecznym stole. Z tego powodu zabronione jest jedze-
nie potraw gorzkich, kwaśnych i słonych, co zwiastowałoby rok pełen go-
ryczy, kłótni i łez. Dlatego też poczęstował wszystkich chałką, jabłkami 
z miodem oraz granatem, który poprzez swoją budowę (wielość w jedno-
ści) symbolizuje duchowe jednoczenie się narodu żydowskiego z Bogiem.

Żeby jednak odrobinę złagodzić ten trudny temat, a wiadomo,  
że „W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek” 

DzIEń KUltUry żyDOWSKIEJ
W wigilię Rosz ha-Szana – żydowskiego Nowego Roku, Łaski Dom Kultury zorganizował wiele wydarzeń nawiązujących 
do kultury wyznawców religii mojżeszowej. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął spektakl Sławomira Hollanda „Nic 
nowego pod słońcem”. Monodram złożony z tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Hemara, Jerzego 
Jurandota, Bolesława Leśmiana i Juliana Tuwima, okraszony zabawnym komentarzem i refleksją aktora, wprowadził 
publiczność w atmosferę liryki, satyry i kabaretu dwudziestolecia międzywojennego. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 gościły policjanta, który przeprowadził 
pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz przybliżył przedszkolakom specyfikę swojej 
pracy, zwrócił uwagę na kolor umundurowania. Wraz ze stróżem prawa dzieci poszły 
na skrzyżowanie, gdzie w praktyce ćwiczyli właściwe przechodzenie przez przejście dla 
pieszych. Zobaczyły także prawdziwe policyjne kajdanki, lizaka, odznakę - sprzęt, który 
dumnie zaprezentował policjant. Z wielkim przejęciem przymierzały czapkę. 

Największą jednak atrakcją był samochód policyjny, który zaparkował na terenie naszego 
przedszkola. Dzieci miały okazję dokładnie obejrzeć radiowóz, a włączanie sygnałów alarmowych 
wzbudziło zachwyt. To był dzień, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.

P.D.

bEzpIEczEńStWO NA pIErWSzym mIEJScU

Jak co roku, tak i tym razem przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku 
hucznie obchodziły Dzień Przedszkolaka. Zorganizowany został prawdziwy bal. 
Z głośników popłynęła radosna muzyka, która zapraszała do tańca wszystkich 
uczestników. A było ich wielu… 

Każde dziecko w ten dzień mogło się wcielić w wybraną przez siebie postać. Wśród dziewczy-
nek królowały księżniczki, choć nie zabrakło również baletnic, biedronek, wróżek czy też eleganc-
kich dam. U płci przeciwnej dominowali prawdziwi bohaterowie - Superman, Batman czy cała 
ekipa Psiego Patrolu. Zabawę prowadziły panie Gosia i Paulina, które nie pozwoliły, aby jakieś 
dziecko smutne stało pod ścianą. 

Świetnie dobrana muzyka i zabawy wprawiły wszystkich uczestników w dobry nastrój, a słod-
ki poczęstunek dostarczył energii do zabawy. Bal na długo pozostanie miłym wspomnieniem.

P.D.

bAl U lEśNych SKrzAtóW

(Stanisław Jerzy Lec), panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sięganowian-
ki” przygotowały dania inspirowane kuchnią żydowską. W menu degu-
stacyjnym znalazł się m.in. koszerny rosół z białą fasolą, pierogi z wą-
tróbką, pasta jajeczna, piernik, jabłka z miodem i herbata z tajemniczym 
dodatkiem. Wszystko było bardzo pyszne, zatem talerze zostały opróż-
nione do ostatniego okruszka. 

Po uczcie dla ciała, niezbędna jest uczta dla ducha, którą zapewnił 
zespół Lodzer Klezmer - duet łódzkich artystów, Artura Modrzejewskie-
go (klarnet) i Waldemara Zybały (akordeon). Jak sugeruje nazwa składu, 
inspiracje muzyczne czerpią artyści m.in. z autentycznych źródeł kultu-
ry żydowskiej. Nie zabrakło oczywiście owacji na stojąco i obowiązko-
wych bisów. 

To był bardzo udany dzień, pełen wrażeń i pozytywnych emocji. 
Ktoś mógłby jednak zapytać, skąd takie zainteresowanie tym motywem, 
w Polsce, w której od dawna prawie nie ma Żydów? Zapewne jedną 
z przyczyn jest świadomość, że to na naszych ziemiach przed katakli-
zmem Holocaustu było ich najwięcej, a odkrywana dziś na nowo kultura 
powstała w dużym stopniu właśnie tutaj.

Magdalena Binkowska 
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Regulamin Aeroklubu Polskiego określa, że w zawodach oceniana 
jest konstrukcja latawca, jego wykonanie i zdobienie, suma oceny sta-
tycznej oraz oceny za lot i efekt specjalny w locie daje wynik. Efekty 
specjalne polegają na zrzucie z latawca lub wyciągu po holu spadochro-
nu, ulotek lub innego obiektu bezpiecznie lądującego na ziemi.

25 września br. na boisku SP im. Wojska Polskiego w Wiewiórczy-
nie odbyło się XXIV Łaskie Święto Latawca. W zawodach wystartowa-
ło łącznie 14 zawodników. Pierwsze miejsce w kategorii latawców pła-
skich zdobył Franciszek Grzelak, w kategorii latawców skrzynkowych  
- Wojciech Zawlik, w kategorii open - Karol Olszewski.

śWIętO lAtAWcA 2022
Jesienną tradycją w Polsce jest rozgrywanie zawodów latawców. 
Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu 
Kultury, modelarzom Pracowni Modelarskiej ŁDK i innym 
osobom umożliwia start w zawodach latawcowych. W pracowni 
modelarskiej powstają latawce płaskie i skrzynkowe. 

2 października 
w Aeroklubie Czę-
stochowskim na lot-
nisku w Rudnikach 
odbyły się ogólno-
polskie zawody: 55. 
Święto Latawca, 
uczestniczyło po-
nad 40 zawodników. 
W zawodach człon-
kowie KMLiK ŁDK 
uzyskali: w kate-
gorii FLS - latawce 
skrzynkowe pierw-
sze miejsce zajął 
Wojciech Zawlik, 
piąte - Roch Grobel-
ny, szóste - Wiktor 
Szewczyk. W kate-
gorii FLP - lataw-
ce płaskie najlepszy 
był Wojciech Za-
wlik - trzeci, ósme 
miejsce zajął Wiktor 
Szewczyk, w kate-
gorii open instruktor 
Andrzej Pikosz zajął 
pierwsze miejsce.

(AP)
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

sportowe

2 października na salę gry (patio SP nr 5) 
zgłosiło się ponad 50 uczestników. Zawodnicy 
i zawodniczki rywalizowali w dwóch katego-
riach wiekowych – U14 i OPEN. Mistrzostwa 
odbyły się na dystansie 7 rund po 10 minut. Nie 
brakowało emocji, spektakularnych zwycięstw 
i dotkliwych porażek. - W Łasku macie bardzo 
duży potencjał na zbudowanie atrakcyjnego 
turnieju szachowego, angażującego szachistów 

mIStrzOWIE SzAchóW
Za nami druga edycja turnieju szachowego w Łasku. II Otwarte Mistrzostwa Łasku 
w szachach szybkich to kolejna odsłona rozgrywek organizowanych przez ŁDK, przy 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika. Szachy przeżywają 
prawdziwy renesans. Pracownia szachowa Domu Kultury liczy ponad 25 uczestników. 
To dla nas jasny sygnał, że warto zainwestować czas i energię w realizację eventów dla 
entuzjastów „królewskiej gry”.

Wszystkim obecnym na integracyjnym 
spotkaniu dopisywał humor, radość, możli-
wość nawiązania rozmówi i nowych znajomo-
ści, bliższego poznania się i wspólnej biesiad-
nej zabawy. Każdy mógł zasmakować pysznej 
gorącej  kiełbaski, kaszanki  oraz innych sma-
kołyków. W spotkaniu udział wzięło 60 osób. 
Odpowiedzialną za zorganizowanie tego popo-
łudniowego spotkania i oprawę muzyczną była 
wiceprzewodnicząca związku Bożena Strzelec. 

 Rejonowy Oddział PZERiI w Łasku trwa 
od lat sześćdziesiątych. Pragniemy, aby nasz 
związek był nowoczesny, w którym każdy czło-
nek będzie korzystał z zorganizowanych różno-
rodnych imprez, wycieczek, wczasów letnich 
nad morzem, wszelkich szkoleń w zakresie 
zdrowia i korzystania z uniejowskich term wod-
nych oraz organizowanych co drugą środę każ-
dego miesiąca w Łaskim Domu Kultury spotkań 
przy kawie, herbacie i ciasteczkach.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby 
posiadające status emeryta, rencisty, inwalidy, 
osoby przebywającej na świadczeniu przed-
emerytalnym - zapisywanie się celem uczest-
niczenia we wspólnych spotkaniach towarzy-
skich. Chętnych zapraszamy do naszego biura, 
które mieści się w ŁDK (parter, pokój nr 16),  
ul. Narutowicza 11, w każdą środę miesiąca 
w godzinach 9-12.

 Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca Związku

na poziomie ponadwojewódzkim – skomen-
tował sędzia turnieju, Waldemar Wolaniczyk 
z Wielunia.

Wyniki:
Kat. U14 
1. Piotr Michałowski 
2. Michał Moczulski
3. Daniel Michalski

Najlepsza zawodniczka: Maria Świer-
czyńska 
Kat. OPEN
1. Adam Dukowicz / Kamieńsk
2. Tomasz Pilarski / TS-R Hetman Konin
3. Piotr Hałubiec  / SDK Wieluń

Najlepsza zawodniczka: Jagoda Rojewska. 
Rafał Stasiak

SENIOrzy pOżEGNAlI lAtO
W dniu 22 września 2022 r. Zarząd  
Oddziału Rejonowego PZEiIR w Łasku 
zorganizował spotkanie integracyjne 
dla swoich członków  w barze „Cezar” 
w Łasku. pn. „Pożegnanie lata 2022”. 
Pogoda i zabawa w tym dniu dopisała.

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa „O mieście Łasku”  listopad Muzeum Historii 

Łasku 
MHŁ, BP Łask 

2. Zaduszkowe jam session  
z Patryk Lewi Ensemble 

2  
godz. 19 

kamienica przy  
pl. 11 Listopada 1 

Łaski Dom Kultury 

3. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Ostatnie dni 
gdy Łask był wsią” – wykład 
połączony z występem grupy 
teatralno-tanecznej AD REM 

8  
godz. 10.45 

sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

4.  Stand-up Antoni Syrek-
Dąbrowski 

8  
godz. 19 

sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

5. Podwieczorek z gwiazdą  
– prof. Jerzy Bralczyk 

9  
godz. 18 

kamienica przy  
pl. 11 Listopada 1 

Łaski Dom Kultury 

6. Obchody Święta 
Niepodległości 

11 
godz. 10.30 

kolegiata łaska, 
pl. 11 Listopada   

burmistrz Łasku, 
dowódca 32. BLT, 
parafia NPNMP  
i św. Michała 
Archanioła w 
Łasku, starosta łaski  

7. Koncert kameralny z okazji 
Święta Niepodległości  

11  
godz. 18 

sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

8. „Teatrzyk między książkami” - 
rodzinne warsztaty kreatywne 

12  
godz. 10 

BP w Łasku BP w Łasku 

9. Spotkanie autorskie  
z Januszem Ziarnikiem 

17  
godz. 17 

BP w Łasku BP w Łasku 

10. „Emocje pod lupą” - spotkanie 
z psycholog Ewą Witkowską 

18  
godz. 17 

BP w Łasku 
BP w Łasku,  
Łaskie Amazonki 

11. „Możliwości diagnostyczno - 
lecznicze w naszym regionie” - 
spotkanie z Anną Idzikowską 

21  
godz. 18 

BP w Łasku 
BP w Łasku,  
Łaskie Amazonki 

12. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  „Jak 
mieszkano w drugiej połowie 
XIX wieku”  
– dr Łukasz Grzejszczak 

22 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

13. Koncert „Muzyka  
i instrumenty z różnych stron 
świata” 

23 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

14. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Jak 
uchronić się przed 
manipulacją: 6 reguł 
wywierania wpływu na ludzi – 
dr Izabela Różańska-Bińczyk 

29  
godz. 10.45 

sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

15. „Stylove Spotkanie 
Andrzejkowe” - spotkanie ze 
stylistką wizerunku Pauliną 
Anną Kacałą 

30  
godz. 18 

BP w Łasku BP w Łasku,  
Łaskie Amazonki 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – UMKS Korab Łask – 
klasa A 

5  
godz. 15 

CSiR - stadion CSiR Łask 

2. Mecz piłki nożnej – UKS 
Wiewiórczyn – KS Unia Sieradz 
Męka – klasa B 

13  
godz. 14 

CSiR - stadion CSiR Łask 

 
 

Ważniejsze imprezy w październiku
kulturalne
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Dzięki Jarosławowi Wilczyńskiemu do muzealnego archiwum trafi-
ło kolejne zdjęcie pokazujące zmiany zachodzące w naszym mieście.  
Ze względu na nieodległy czas,  zapewne wielu Czytelników pamięta  
ten fragment miasta sprzed realizacji znaczącej dla kierowców,  inwesty-
cji drogowej. Oto aleja Niepodległości, łącząca ul. 9 Maja z ul. Objaz-
dową z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w szacie zimowej.  Dziś, obie strony alei są zagospodarowane. 
Mieści się tu wiele punktów handlowo-usługowych, z których codzien-
nie korzystają nie tylko mieszkańcy Łasku, ale także podróżni przejeż-
dżający przez gród nad Grabią. 

Skrzyżowanie ul. 9 Maja z al. Niepodległości niedługo ulegnie zmia-
nie. Jak informuje łaskie Starostwo Powiatowe, w tym miejscu powsta-
nie rondo, które korzystnie wpłynie na płynność przemieszczjących  
się pojazdów i poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

ODSŁONIęcIE pOmNIKA JANA ŁASKIEGO



 

100-LECIE SZKOŁY W MARZENINIE


