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W godzinę „W” łaskowianie zebrali się na pl. Szarych Szeregów, aby 
złożyć hołd wszystkim tym, którzy w sierpniu 1944 roku ruszyli do walki 
o wolną ojczyznę i nie wahali się oddać za nią życia. W obliczu wojny na 
Ukrainie tegoroczna rocznica miała szczególne znaczenie. Wspominając 
zryw przeciwko niemieckiemu okupantowi  i daninę krwi powstańców, 
słowa wsparcia kierowano do Ukraińców, którzy od 24  lutego br.  sta-
wiają opór rosyjskiemu najeźdźcy. Mówiono by nigdy nie tracili nadziei 
i  ducha walki,  bowiem  nawet  po  największej  katastrofie możliwa  jest 
odbudowa.  

Uroczystość w dzielnicy Kolumna rozpoczęła się odegraniem hymnu 
państwowego przez Łaską Orkiestrę Dętą i podniesieniem flagi na maszt. 
W  imieniu burmistrza Łasku głos  zabrała  sekretarz gminy Łask Beata 
Mielczarek, a po niej reprezentująca przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łasku radna Monika Mrowińska. Do tragicznych losów powstańców 
wracali w swoich przemówieniach także posłowie na Sejm RP - Agniesz-
ka Hanajczyk, Tadeusz Woźniak oraz w imieniu posła Dariusza Jońskie-

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WARSZAWY
1 sierpnia, punktualnie o godz. 17 od Bałtyku do Tar zawyły syreny, a my, jak co roku zatrzymaliśmy się, by choć 
przez chwilę w zadumie oddać cześć bohaterskim powstańcom Warszawy. W stolicy oraz w wielu miastach całej Polski 
odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

go Sylwester Florczak. Modlitwę w intencji poległych w walce o wolną 
i  niepodległą  Polskę  odmówił  proboszcz  parafii  Wniebowzięcia  Naj-
świętszej Maryi Panny w Kolumnie - ks. kanonik Jacek Kubis. Następ-
nie  przybyłe  na  uroczystość  delegacje  złożyły  kwiaty  pod  pomnikiem 
harcerzy.  Na  zakończenie  wysłuchano  części  artystycznej  w  wykona-
niu Karoliny Jelińskiej - solistki grupy wokalnej Spółka z o.o. Łaskiego 
Domu Kultury.

Po  uroczystości  na mieszkańców  czekał  piknik  rodzinny. Atrakcje 
dla najmłodszych przygotował m.in. Łaski Dom Kultury, harcerze i bi-
blioteka  publiczna.  Dzieciom wiele  radości  sprawiło malowanie  buzi, 
puszczanie baniek mydlanych, urocze alpaki i oczywiście zabawy przy 
fontannie. Pod dachem targowiska czekały stoiska z rękodziełem, książ-
kami, wystawa starych fotografii i pyszności przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Sięganowianki”.

MJ
Foto na str. 2

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 
– dzieło, które wyznaczyło początek epoki 
romantyzmu w Polsce. W związku z tym 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 
2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W  uchwale  podkreślono,  że  „pamięć  ro-
mantyzmu  polskiego  jest  (…)  pamięcią  naj-
ważniejszych znaków określających narodową 
tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne 
urodziny  tej  epoki  i  jest  to  dobry  powód  do 

NARODOWE CZYTANIE 2022 Z bIblIOTEKą PublICZNą

Bożena Trocka-Dąbrowa  kierowała Biblioteką Publiczną  im.  Jana Ła-
skiego Młodszego w Łasku od 2010 r., a z samą książnicą była związana 
od 1996 r. 26 lipca, po wielu latach pracy na rzecz Łasku i jego miesz-
kańców odeszła na zasłużoną emeryturę. W miejskim ratuszu pożegna-
no panią Bożenę i podziękowano za wieloletnią współpracę, fachowość 
i wysiłek włożony w kierowanie Łaską Biblioteką oraz realizację wielu 
działań, które służyły rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych lo-
kalnej społeczności.

W drodze przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Bi-
blioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku nowym kie-
rownikiem jednostki została pochodząca ze Zduńskiej Woli Aneta Moż-
dżanowska. 

MJ

POżEgNANIE DYREKTOR bOżENY TROCKIEJ-DąbROWY

Letni wieczór spędzony na filmowym seansie na dużym ekranie 
„pod chmurką”? To idealna opcja na pożegnanie wakacji.  
Do Łasku wraca Kino na leżakach!

Już  2  września  (piątek)  o  godz.  20.30  na  pl.  11  Listopada  zosta-
nie  wyświetlona  komedia  „8  rzeczy,  których  nie  wiecie  o  facetach”.  
A 4 września zapraszamy na godz. 20.30 do Kolumny, gdzie na „Orliku” 

KINO NA lEżAKACH WRACA DO ŁASK(u ) !

przypomnienia duchowego depozytu,  jaki po-
zostawili nam romantyczni bohaterowie, arty-
ści i myśliciele”.

Biblioteka  Publiczna  im.  Jana  Łaskie-
go  Młodszego  w  Łasku  serdecznie  zaprasza 
mieszkańców do wzięcia udziału w 11. odsło-
nie  Narodowego  Czytania.  Finał  akcji  odbę-
dzie się 9 września 2022 r., o godz. 12 w Ogro-
dzie Różanym na os. „Przylesie”. Tegoroczną 
lekturą są „Ballady i romanse” Adama Mickie-
wicza. Zapraszamy serdecznie!

Magdalena Płosa

obejrzymy  „Koniec  Świata  czyli  Kogel 
Mogel 4”. W jedną z głównych ról po raz 
kolejny wciela się pochodząca z Łasku po-
pularna aktorka Grażyna Błęcka-Kolska.

Zapewniamy  minimum  200  leżaków. 
Wstęp wolny.

MJ
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ZDANIEM buRMISTRZA

CO U NAS?

Zacznijmy od oczywistej prawdy – gmina 
Łask nie jest samotną wyspą, której nie doty-
kają procesy ogólne. Śpieszę jednak uspokoić, 
że  radykalnego wzrostu cen za ciepło w naj-
bliższym sezonie grzewczym nie przewiduje-
my. Bierze się to po pierwsze z faktu, że spół-
ki komunalne są własnością gminy i nigdy nie 
przyszła nam na myśl ich sprzedaż. Po wtóre, 
wynika to z zapobiegliwości i mądrości osób 
odpowiadających  za  nasze  Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, dzięki czemu węgiel na 
nadchodzący  sezon  grzewczy  (cały)  mamy 
zabezpieczony.  Powstaną  niewielkie  dodat-
kowe  koszty  związane  z  transportem  węgla 
ze składowiska do kotłowni. Gorzej wygląda 
sytuacja  z  gazem.  Umowy  na  dostawę  gazu 
po starych cenach obowiązują do końca 2022 
roku.  Co  będzie  dalej  -  nie  wiemy.  Miejmy 
nadzieję,  iż  realizując  oczekiwania  i  postu-
laty  wielu  podmiotów  rząd wprowadzi  takie 
rozwiązania, które radykalny wzrost cen gazu 
wyeliminują.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE

W  ramach  Rządowego  Funduszu  Polski 
Ład  ogłoszono  nabór  wniosków  na  obszary, 
na których funkcjonowały państwowe gospo-
darstwa rolne. W założeniu to pewna rekom-
pensata  dla  mieszkańców  za  sposób,  w  jaki 
arbitralnie na początku przemian ustrojowych 
zlikwidowano pegeery,  całkowicie  pomijając 

Media – przynajmniej niektóre – opisują sytuacje spowodowane drastycznym wzrostem 
cen tzw. węglowodorów (węgla, gazu). Podają przykłady zrywania umów przez dostawców 
ciepła, którzy, ubiegając bankructwo firm zrywają umowy zakładając, że odbiorcy  
nie będą w stanie pokryć kosztów, które mogą wzrosnąć nawet o 400 i więcej procent. 
Zatem logiczne są pytania o naszą sytuację i przewidywania na przyszłość.

potrzeby  i  słuszny  interes pracowników oraz 
mieszkańców. We Wronowicach  istniała filia 
pegeeru  w  postaci  tuczarni  zwanej  popular-
nie świniarnią. Była to działalność radykalnie 
utrudniająca  życie  mieszkańcom  Wronowic. 
Proszę sobie wyobrazić (starsi zapewne to pa-
miętają), że wzdłuż wsi, odkrytym rowem pły-
nęła świńska gnojowica. Latem dla przybyszy 
fetor nie do zniesienia. Były to lata sześćdzie-
siąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku. 

W tej sytuacji złożyliśmy wniosek na do-
finansowanie  budowy  2  dróg  w  tej  właśnie 
wsi. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
2.556.820  zł  na  budowę  drogi  nr  103184E. 
Cieszę  się    z  dofinansowania,  bo  to  jednak 
znaczna  kwota.  Dziękuję  wszystkim,  którzy 
do  podjęcia  tej  decyzji    przyczynili  się.  Na 
tym  jednak  nie  poprzestajemy  i  pracujemy 
nad  kolejnymi wnioskami,  ale  o  tym  szerzej 
w kolejnym numerze Panoramy.

JAK TO JEST ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA

Do  podjęcia  tego  zagadnienia  skłoniły 
mnie  nieprzyjemne  sugestie  skierowane  pod 
moim adresem jakobym odpowiadał za likwi-
dację neurologii w łaskim szpitalu. Zacznijmy 
od wyjaśnienia kwestii, kto za co odpowiada 
i  jak  podzielone  są  kompetencje  w  zakresie 
służby zdrowia. Do gminy należy podstawowa 
opieka  zdrowotna. Prowadzenie  szpitali  oraz 
poradni  specjalistycznych  to  zadanie  powia-
tu. Nasza  łaska przychodnia wykonuje wiele 
zadań należących do powiatu. Trzeba podkre-

ślić, że wykonuje te zadania nie dlatego żeby 
wchodzić  w  kompetencje  powiatu,  ale  aby 
ułatwić  korzystanie  z  usług medycznych  pa-
cjentom. Warto mieć tego świadomość. U nas 
pacjent  zbadany  przez  lekarza  i  skierowany 
na rentgen, (nowy aparat cyfrowy, oddany do 
użytku w lutym br.), badanie krwi (wszystkie 
badania są pobierane pacjentowi, a te których 
nie wykonujemy, są robione w Synevo w Ło-
dzi) itp. nie musi biec do szpitala czy do innej 
specjalistycznej poradni, a wszystkie te bada-
nia ma wykonywane na miejscu po pokonaniu 
2  kondygnacji w  dół. To wielkie  ułatwienie, 
zwłaszcza dla  ludzi  starszych  czy  schorowa-
nych.  Trzeba  zatem  pamiętać,  że  w  naszym 
GP ZOZ prowadzona jest następująca specja-
listyka:  porady  kardiologiczne,  w  tym  USG 
serca,  holter  ekg  i  holter  ciśnieniowy,  pora-
dy  endokrynologiczne, w  tym USG  tarczycy 
i  węzłów  chłonnych  szyi.  Tak  wielostronne 
badania wykraczające  poza minimum wyko-
nuje około 10% gminnych ZOZ-ów. Dlatego 
bardzo  dziękuję  Pani  Dyrektor  Marii  Kraw-
czyk, która była inicjatorką tych dobrych, słu-
żących  pacjentom  rozwiązań. Dziękuję  całe-
mu personelowi.

I na koniec  -  rządzący zmierzają w kierun-
ku wprowadzenia rozwiązań od lat stosowanych 
w naszym, łaskim GP ZOZ. Czy to się uda? Prze-
szkodą może być brak fachowego personelu.

   
14 sierpnia 2022 r.     

 Gabriel Szkudlarek

W  Łasku  ciepło  do  bloków  mieszkal-
nych  dostarcza  głównie  PEC,  które,  jak 
donoszą  gospodarze  miasta,  zgromadziło 
już  odpowiednie  zapasy  na  zimę.  Gorzej 
jest z gazem, z którego korzystają dwie ko-
tłownie. - Występujemy do parlamentarzy-
stów i rządu, by pomogli rozwiązać te trud-
ne problemy, np. wprowadzając ceny gazu 
regulowane  dla  przedsiębiorstw  ciepłow-
niczych.  Na  razie  nie  ma  żadnych  kon-
kretnych  decyzji w  tych  sprawach  - mówi  
I. Nowakowski.

Z  kolei  inflacja  spowodowała  już,  
że  spółdzielnia  nie  wykona  planu  remon-

SPÓŁDZIElNIA NIE DZIAŁA W PRÓżNI
Prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski zamartwia się jak wszyscy mieszkańcy, bo podwyżki 
cen węgla i gazu oraz inflacja komplikują życie ludzi oraz utrudniają funkcjonowanie spółdzielni. Najgorsze jest to, 
że nikt nie wie, co będzie jutro… A jesień i chłody zbliżają się szybkimi krokami.

tów,  bo  drastycznie  zdrożały  materiały 
budowlane  i  usługi. Co prawda brano pod 
uwagę  kilkuprocentowy  wzrost  kosztów,  
ale  one  poszybowały  w  górę  znacznie 
szybciej  i  w  większym  zakresie.  Prezes 
ŁSM robi wszystko, by przynajmniej część 
niezbędnych  remontów  została  wykonana 
do końca roku.

Czy  grożą  mieszkańcom  podwyżki 
czynszów?  Spółdzielnia  chce  przynajmniej 
do końca  roku utrzymać koszty na dotych-
czasowym  poziomie,  ale  nie  wszystko  od 
niej zależy. Zewnętrzne koszty rosną nieza-
leżnie od spółdzielni i na to nie ma rady.

Rozmawiając  z  prezesem  ŁSM,  nie 
mogliśmy  nie  zapytać  o  plany  związane 
z  budownictwem.  Oczywiście  spółdzielnia 
chciałaby  budować  kolejny  blok mieszkal-
ny  i  czeka  na  kolejny  przetarg  dotyczący 
działki, ale nie działa w próżni i galopująca 
inflacja oznacza wzrost cen materiałów bu-
dowlanych  oraz  robocizny,  co  przełoży  się 
ostatecznie  na  cenę  1 metra  kwadratowego 
mieszkania.  Prezes mówi wprost:  czy  przy 
tych  cenach będzie  zainteresowanie miesz-
kaniami,  czy  w  tych  trudnych  czasach  bę-
dzie dla kogo budować?

(P)
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SESJE – Rada Miejska Łasku obradować 
będzie 14 września br., radni zajmą się m.in. re-
alizacją budżetu gminy w pierwszym półroczu, 
a także zmianami w tegorocznym budżecie.

Natomiast  Rada  Powiatu  obradować  
będzie na sesji w dniu 31 sierpnia br., zajmu-
jąc się m.in. zmianami w Wieloletniej Progno-
zie  Finansowej  na  lata  2022-2028,  zmianami  
w  tegorocznym  budżecie  i  sprawozdaniem  
dotyczącym nadzoru wodnego.

WICEPREMIER  i  minister  obrony Ma-
riusz  Błaszczak  podczas  wizyty  w  Łasku  
14  bm.  spotkał  się  z  pilotami  i  obsługą  F-22 
„Raptor”, które stacjonują na lotnisku 32. BLT. 
Wspomniane maszyny wykonują misję NATO 
zabezpieczenia wschodniej flanki Sojuszu

GETTO W ŁASKU - życie i zagłada lud-
ności  żydowskiej  w  Łasku  to  temat  prelekcji  
dr. Adama Sitarka wygłoszonej w ramach ob-
chodów  80.  rocznicy  likwidacji  getta.  Z  tej 
okazji czynna jest w muzeum (do 16 września) 
wystawa poświęcona gettu w Łasku. 

MILIONER Z ŁASKU  -  mieszkaniec 
grodu nad Grabią trafił „szóstkę” i wygrał mi-
lion złotych w Lotto Plus. Zakład z prawidłowo 
wytypowanymi liczbami został zawarty meto-
dą na chybił trafił w punkcie Lotto przy ul. Jana 
Pawła II nr 1 w Łasku. Jakie liczby wytypował 
szczęśliwy milioner? 5, 9, 10, 26, 44 i 46.

LAPAROSKOP  dla  Powiatowego  Ze-
społu Poradni zakupił powiat łaski. To bardzo 
pomocne  w  dokonywaniu  zabiegów  w  jamie 
brzusznej  i  diagnostyce  urządzenie  koszto-
wało  ponad  200  tys.  zł. W  bieżącej  kadencji 
na doposażenie  lecznictwa wydano  już ponad  
1,2 mln zł, nabywając m.in. aparaty do EKG, 
masażu  pneumatycznego,  gastroskop,  aparat 
do  znieczulania  i  urządzenie  do  próby wysił-
kowej BTL.

- Na czym polegała największa trudność 
przy projektowaniu pomnika prymasa Jana 
Łaskiego, który już niedługo odsłonięty zo-
stanie przed kolegiatą?

- Warunki  konkursu  na wspomniany  pom-
-nik rozpisane były dość szczegółowo i mówi-
ły o rzeźbie – ławeczce z siedzącym prymasem, 
tymczasem moja trudność i ryzyko polegały na 
tym, że zaproponowałem rzeźbę nie w stu pro-
centach  odpowiadającą  założeniom  konkursu. 
Podjąłem ryzyko, ale uznano to za plus. Zaak-
ceptowano także rozdzielenie funkcji świeckiej 
i  sakralnej,  sąd  konkursowy  docenił  również 
połączenie tradycji ze współczesnością. Krótko 

T r z y   p y t a n i a   d o . . .
PROfESORA KAROlA bADYNY, 
TWÓRCY POMNIKA JANA ŁASKIEgO

mówiąc – podjąłem ryzyko innego zaprezento-
wania rzeźby.

- Która z Pana rzeźb pomnikowych była 
dotąd najtrudniejsza w realizacji?

-  To  ścieżka  edukacyjna  oazy  w  Krościenku, 
gdzie  trzeba  było  zaproponować  rzeźby  „starego” 
i  „nowego”  człowieka. W  przypadku  tego  pierw-
szego zrobiłem „pustego” człowieka, który nie wie, 
dokąd iść. Jeśli zaś idzie o „nowego” – to człowiek, 
oblekający się w nową szatę, którą można dopiero za-
łożyć, a podczas ubierania powstaje coś w kształcie 
krzyża, co stanowi oczywistą interpretację…

- Czy ma Pan szczególne zalecenia przy 
ustawianiu pomnika w Łasku?

-  Nie,  lokalizacja  była  wskazana  w  wa-
runkach konkursu. Problemem natomiast było 
patrzenie prymasa.  Jego postać  jest  zwrócona 
w kierunku ulicy,  która  będą  szli mieszkańcy 
Łasku i goście, ale sam Jan Łaski patrzy w kie-
runku kolegiaty, mając jakby „dwa przody”.

Notował: PO

Pomnik  doczeka  się  odświeżonej  scenerii. 
Samorządowcy podpisali umowę na zagospoda-
rowanie terenu przy pl. Dąbrowskiego. Powsta-
nie mini ogród z Janem Łaskim, czyli całkowicie 
nowa przestrzeń – oaza spokoju i zieleni z małą 
architekturą  oraz  niezbędnym  w  dzisiejszych 
czasach nawodnieniem. Zaplanowano wymianę 
zniszczonej nawierzchni chodników. Pozostaną 
rosnące w tym miejscu drzewa, a samej zieleni 
i kwiatów będzie o wiele więcej.

To  nie  koniec  atrakcji  zaplanowanych  na 
25 września. W  łaskiej kolegiacie  szykuje  się 
nie  lada  uczta  dla melomanów,  ale  nie  tylko. 
Punktualnie  o  godz.  19  rozpocznie  się  kon-
cert Zespołu Kameralnego No-Net pt. „Fanta-
zje Maryjne”,  którego  fundatorem  jest  gmina 
Łask. Wcześniej natomiast, bo o godz. 18 zo-
stanie  odprawiona, w  związku  z  rocznicą  ko-
ronacji wizerunku Matki Bożej Łaskiej, msza  
św. dziękczynna za 600 lat Łasku jako miasta. 

MJ

ODSŁONIęCIE POMNIKA JANA ŁASKIEgO
Jednym z najważniejszych punktów obchodów 600-lecia grodu nad Grabią jest 
odsłonięcie pomnika Jana Łaskiego. Wykonany z brązu monument już niedługo stanie 
na pl. Jarosława Dąbrowskiego naprzeciw kolegiaty. Pomnik powstaje w pracowni 
dr hab. Karola Badyna – polskiego rzeźbiarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jego odsłonięcie zapanowano na 25 września, na godz. 17. 

Profesor  Karol  Ba-
dyna  -  rocznik  1960, 
absolwent  Wydzia-
łu  Rzeźby  Akademii 
Sztuk  Pięknych  im. 
Jana Matejki  w  Krako-
wie (1988), obecnie kierownik Pracowni Rzeź-
by w tejże uczelni. Zajmuje się głównie rzeź-
bą  portretową,  ma  na  koncie  liczne  pomniki 
w kraju  i poza  jego granicami, m.in. w USA, 
Niemczech, Włoszech i Estonii.
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To fragment  relacji  jednego ze świadków  likwidacji  łaskiego getta 
w końcu sierpnia 1942 roku. Niemcy urządzili sobie strzelaninę do ludzi, 
jak do zwierzyny na polowaniu. Strzelali w tył głowy, z uśmiechem na 
twarzy. Kilka  tysięcy  ludzi  spędzono  do  kościoła,  gdzie  trzymano  ich 
przez trzy dni. Działy się tu dantejskie sceny. A potem niemal wszystkich 
wywieziono do obozu w Chełmnie na Nerem, tylko nielicznych - mło-
dych i najzdrowszych - zabrano do łódzkiego getta, gdzie mieli jeszcze 
przez jakiś czas pracować dla Niemców.

Ten  krwawy  i  dramatyczny  obraz  przypomniano  w  niedzielę,  
21 sierpnia br., z okazji 80. rocznicy likwidacji łaskiego getta, po refe-
racie dra Adama Sitarka - kierownika Centrum Badań Żydowskich In-
stytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, wygłoszonym w Szkole Pod-
stawowej nr 1. A wcześniej grupa mieszkańców i gości odwiedziła łaski 
cmentarz żydowski, gdzie w obecności przewodniczącego gminy wyzna-
niowej żydowskiej w Łodzi Józefa Weiningera, proboszcza parafii kole-
giackiej ks. kanonika Piotra Pirka i Pawła Gumperta z parafii ewange-
licko-augsburskiej, a także przedstawicieli organizacji i instytucji, m.in. 
wojska z 32. BLT i Żandarmerii Wojskowej, a także Policji modlono się 
w  intencji ofiar getta  sprzed 80  laty  i o pokój w naszych czasach.  Jak 
mówił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, wydawać się mogło, iż to co 
wydarzyło się w 1942 roku w Łasku oraz w wielu innych miastach w na-
szym kraju – nie powtórzy się, tymczasem wojna na Ukrainie uzmysło-
wiła nam, że o tych wszystkich zbrodniach i okropnościach trzeba głośno 
mówić i przypominać, by nie powtórzyły się… 

W  rocznicowych  obchodach,  które w Łasku  odbywają  się  co  pięć 
lat,  uczestniczyła  również  przedstawicielka  Muzeum  Historii  Żydów 
Polskich „Polin”, przybyła także z Izraela Varda Shpaizer, której ojciec 
Arie Goldstein  z Widawy  przeżył  piekło wojny,  a  także małżonkowie 
Małgorzata i Jacek Frąckiewicz ze Stowarzyszenia „Ikar”, którzy wydali 
książkę poświęconą historii Żydów w Widawie. Przedstawiciele społe-
czeństwa ziemi łaskiej złożyli wiązanki kwiatów i tradycyjne kamyki na 
mogiłach cmentarza żydowskiego.

(P)
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lIKWIDACJA gETTA żYDOWSKIEgO W ŁASKu
Gestapowcy wpadli na ulice getta, z donośnym krzykiem i strzałami nie na postrach, a wręcz do ludzi. Zaczęły słać się trupy na ich 
drodze. Ten krzyk i ich słowa „raus”, „schnell” słychać było poza obozem. Gestapowcy brutalnie wyrzucali ludzi z pomieszczeń na 
ulice, bez względu na to czy ludzie byli ubrani czy nie. Wypędzonych bito i kopano. Kto chciał cofnąć się do pomieszczeń, został zabity 
na progu mieszkania. Chorych, którzy nie mogli o własnych siłach wyjść, zabijano na łóżkach strzałem z pistoletu. Co kilka metrów 
na chodnikach w rynsztokach, na ulicach leżały trupy. Był to pogrom nie do wyobrażenia, aby w XX wieku ludzie dopuszczali się tak 
krańcowego zwyrodnienia. 

Piknik przyciągnął olbrzymią rzeszę nie tylko mieszkańców Łasku, 
m.in. łodzian i rzgowian. Jednym z gości pikniku był wicepremier i mi-
nister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, uczestniczyli również  par-
lamentarzyści, a także przedstawiciele władz lokalnych. A że Łask woj-
skiem stoi, nie zabrakło też dowódców i żołnierzy m.in. 32. BLT, Żan-
darmerii Wojskowej i nowo utworzonego w Łasku 93. Batalionu Lekkiej 
Piechoty WOT z dowódcą ppłk. Przemysławem Kornackim.

ŚW I ę TO  WO J S K A  P Ol S K I E g O 
W przeddzień obchodów Święta Wojska Polskiego, związanych ze 102. rocznicą zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, Łask stał się 
jednym z centralnych punktów uroczystości w kraju. Z tej okazji odbył się piknik z wojskiem, podczas którego zaprezentowano 
różnorodny sprzęt wojskowy, a także różne rodzaje naszych sił zbrojnych. Najmłodsi mogli uczestniczyć m.in. w grach i zabawach, 
a także podziwiać potężne pojazdy gąsienicowe i działa samobieżne. Starsi, szczególnie ci planujący związać się zawodowo z wojskiem, 
mieli okazję dowiedzieć się więcej o służbie w armii.

Mariusz Błaszczak  rozmawiał  z wieloma  gośćmi  pikniku, wy-
mieniając  poglądy  m.in.  na  temat  sytuacji  związanej  z  wojną  
na Ukrainie  i  rozbudową polskiej  armii. Wicepremier  potwierdził, 
że zakupione w USA samoloty F-35 stacjonować będą na  lotnisku 
32. BLT.

Fotoreportaż: patrz str. 2
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Z a d a n i e 
obejmuje  mo-

dernizację drogi powiatowej Łask  - Kwiatko-
wice w gminie Wodzierady, polegającą na wy-
konaniu  nowej  nawierzchni  jezdni  o  długości  
ok.  2,5  km,  budowie  odcinków  chodnika,  re-
moncie  poboczy,  odmuleniu  fragmentów  ro-
wów  oraz  wprowadzeniu  nowej  organizacji 
ruchu.  Wymieniony  fragment  drogi  powiato-
wej stanowi główne połączenie siedziby gminy 
Wodzierady  z  siedzibą  powiatu  łaskiego  oraz 

POlSKI ŁAD: DROgA ŁASK - KWIATKOWICE
Powiat łaski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 698 000,00 zł z Rządowym Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 3 nabór PGR na zadanie pn. „Modernizacja 
drogi powiatowej nr 3706E Łask – Kwiatkowice”.

W dniach 21 i 28 czerwca br. powiat łaski pod-
pisał umowy z firmą „RADBIT” Radosław Bit-
tner z Pabianic na realizację zadania pn. „Mo-
dernizacja pomieszczeń i doposażanie siłowni 
wewnętrznej  w  Zespole  Szkół  Mundurowo-
-Technicznych w Ostrowie”.

Zadanie  inwestycyjne  obejmuje  remont 
pomieszczenia siłowni wewnętrznej. Prace bu-
dowlane będą polegały na:
-  powiększeniu  pomieszczenia  istniejącej  si-

MODERNIZACJA SIŁOWNI W ZSM-T W OSTROWIE

Powiat łaski podpisał umowę z województwem łódzkim umowę  
(25 lipca br.) w sprawie udzielenia z budżetu województwa 
łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na 
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, 
w ramach projektu „Województwo łódzkie ogrodem Polski” – 
„Ogrody przyjazne naturze” na realizację zadania pn.: „Ścieżka 
edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku”.

ŚCIEżKA EDuKACYJNA PRZY I lO
Ścieżka  zostanie  podzielona  na  kilka  obszarów  zielonych,  które, 

choć będą zróżnicowane pod względem roślinności, utworzą spójną ca-
łość przedstawiającą życie patrona szkoły. Na poszczególnych parcelach 
zostanie  nasadzona  roślinność  z  Polski, Australii  i  Indii.  Posadzonych 

jest  główną  drogą w  kierunku  północ  -  połu-
dnie,  dzięki  której  mieszkańcy  wspomnianej 
gminy mogą w  dogodny  sposób  dojechać  do 
Łodzi.  Ponadto  jest  to  najkrótsze  połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 481 i 483 z drogą wo-
jewódzką  nr  710.  Remont  drogi  ułatwi  rolni-
kom dojazd do terenów po byłym państwowym 
przedsiębiorstwie gospodarki  rolnej w gminie 
Wodzierady, a tym samym pozwoli na ponow-
ne użytkowanie  tych ziem i wykorzystywanie 
ich w sektorze rolniczym. Ponadto po wykona-

dywana  wartość  inwestycji:  2  753  061,22  zł,  
deklarowana  kwota  udziału  własne-
go:  55  061,22  zł,  kwota  wnioskowa-
nych  środków:  2  698  000,00  zł,  pro-
centowy  udział  własny  wnioskodawcy  
w realizacji inwestycji: 2%.

łowni  poprzez  wyburzenie  ścianki  działowej 
pomiędzy pomieszczeniami
-  remoncie  posadzek,  wykonaniu  nowej  na-
wierzchni z wykładziny dywanowej
-  wymianie  stolarki  wewnętrznej  (drzwi  we-
wnętrznych)
- remoncie instalacji elektroenergetycznej
- wymianie oświetlenia na energooszczędne
- wykonaniu gładzi gipsowej na ścianach 
- malowaniu sufitów i ścian.

Ponadto  siłownia  zostanie  wyposażona 
w nowy sprzęt do ćwiczeń. Zakończenie reali-
zacji zadania - 30.08.2022 r. Wartość inwesty-
cji wynosi 136 968,69 zł.

Jednocześnie informujemy, że powiat ła-
ski  otrzymał  z  budżetu  województwa  łódz-
kiego pomoc finansową w formie dotacji ce-
lowej  w  wysokości  55  000  zł  na  realizację 
zadania.

niu modernizacji dro-
gi  tereny  zlokalizo-
wane  w  bezpośred-
nim  sąsiedztwie ww. 
odcinka staną się bar-
dziej  atrakcyjne  dla 
mieszkańców,  przed-
siębiorców  i  poten-
cjalnych inwestorów.

P rzewidywany  
okres  realizacji:  po-
wyżej  dwusna-
stu   miesięcy, przewi-

zostanie ok. 300 nowych roślin, a te, które rosły już tam wcześniej, będą 
poddane pielęgnacji oraz formowaniu. Dostęp do roślinności ma umożli-
wić ciąg pieszy, przy którym zostaną zamontowane: tablice informacyjne 
(10), ławki (4) i kosze na śmieci (3). 

Całkowita  wartość  inwestycji  -  175  842,98  zł,  w  tym  150  000  zł  
z dotacji z województwa łódzkiego.
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Podczas  uroczystości w Ostrowie  radość 
z nadchodzących wakacji co rusz przeplatała 
się z żalem i zadumą. Łzy z oczu zgromadzo-
nych wycisnęły przemowy gości, m.in. Teresy 
Wesołowskiej - wicestarosty łaskiego, a także 
słowa Beaty  Pokorskiej-Galowicz  -  dyrektor 
ZSM-T w Ostrowie.  Największe  wzruszenie 
zapewniło  jednak wystąpienie  głównego  bo-
hatera tego dnia – pułkownika Stanisława Ba-
nacha,  który,  jak  sam  przyznał:  „Wzruszam 
się, bo jestem nie tylko żołnierzem, ale i czło-
wiekiem...”.

Wspomnienia,  podziękowania,  życze-
nia,  uściski  rąk  płynęły  ze  wszystkich  stron: 
począwszy  od  osobistości  od  lat  związanych 
z wojskiem, poprzez uczniów, rodziców, na ko-
legach i koleżankach z pracy skończywszy.

Po kilkunastu latach pracy Stanisława Ba-
nacha  w  ZSM-T  w  Ostrowie  przyszedł  czas 
na  liczne  podsumowania.  A  tych  nie  brako-
wało,  bowiem  pułkownik  zawsze  z  perfekcją 
i  ogromnym  zaangażowaniem  podchodził  do 
wyznaczonych zadań. To w dużej mierze dzięki 
niemu ostrowska szkoła zawdzięcza swój woj-
skowy  charakter,  dyscyplinę  i  renomę,  której 
pozazdrościć może niejedna „mundurówka”. 

Przypomnijmy  zatem kilka  faktów  i  osią-
gnięć z życia tego legendarnego żołnierza i pe-
dagoga. Stanisław Banach pracował w  ZSM-T 
w Ostrowie od roku 2002. W 2008 roku opra-
cował  i  wdrożył  innowację  pedagogiczną  pt. 
„Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”, 
tworząc klasy o profilu mundurowym. W 2009 r. 
uzyskał  awans  na  nauczyciela  mianowanego. 
W  ramach  patriotyczno-obywatelskiego  wy-
chowania  sprawował  funkcję  opiekuna  mło-
dzieży  we  wszystkich  uroczystościach  w  Ła-
sku  i  powiecie.  Od  2003  roku  uczestniczył 
z uczniami w zawodach sportowo-obronnych, 

DO WIDZENIA, PANIE PuŁKOWNIKu!
Wyjątkowo w tym roku, w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie zakończenie roku szkolnego nałożyło  
się na odejście na emeryturę wieloletniego pracownika tejże placówki, znakomitego żołnierza, pedagoga, wychowawcy  pułkownika 
Stanisława Banacha. Na uroczystym apelu oraz na specjalnie przygotowanej części artystycznej nie zabrakło wzruszeń, krzepiących 
i sympatycznych słów oraz bukietów najpiękniejszych życzeń na kolejną, zapewne spokojniejszą  drogę życia. 

turniejach,  przeglądach  i  szkoleniach  strze-
leckich  we  współpracy  z  Klubem  Strzelec-
kim  „KRUK” LOK Łask.  Reprezentacja  klas 
mundurowych trzykrotnie zajmowała pierwsze 
i  drugie miejsce w województwie w  przeglą-
dach musztry paradnej - dwukrotnie reprezen-
towała województwo  łódzkie  na  „Ogólnopol-
skich  Przeglądach  Musztry”  i  II  Centralnym 
Zlocie  Klas  Mundurowych  –  Ostróda  2017. 
Jako  koordynator  klas  wojskowych  wdrożył 
„Pilotażowy program wspierania szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzących piony Certyfiko-
wanych Wojskowych Klas Mundurowych”. 

Pułkownik  Stanisław  Banach  corocznie 
organizował  na  terenie  szkoły  uroczyste  ślu-
bowanie kadetów klas pierwszych. Ślubowania 
prowadzone były w oparciu o ceremoniał woj-
skowy, zawsze  -  ze  spektakularną oprawą ze-
wnętrzną. Od 2012 roku sprawował opiekę nad 
pocztem  sztandarowym Światowego Związku 

ryngrafem przez podsekretarza  stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej Macieja Jankow-
skiego.  Za  duże  zaangażowanie  w  szkolenie 
młodzieży oraz promocję sił zbrojnych RP de-
cyzją ministra obrony narodowej został miano-
wany na stopień podpułkownika rezerwy.

Warto wspomnieć, że wśród tych licznych 
nagród, odznaczeń i dokonań w zakresie szero-
ko pojętej wojskowości Stanisław Banach nie 
zatracił swej ludzkiej twarzy, uśmiechu, empa-
tii i niebywałego poczucia humoru. Słowa, któ-
re  pięknie  wybrzmiały  na  szkolnej  akademii,  
to chyba najlepszy dowód na to, jakim był żoł-
nierzem, nauczycielem, a przede wszystkim – 
jakim pozostał człowiekiem:

„Pan  pułkownik  Stanisław  Banach  - 
mężczyzna,  który  żadnej  pracy  się  nie  boi. 
W ostrowskiej szkole imał się rozmaitych pro-
fesji:  był  nauczycielem,  wychowawcą,  archi-
wistą, urzędnikiem, magazynierem, murarzem, 
piosenkarzem i kawoszem (ale podobno tylko 
w  czwartki!).  Skręcał meble, wstawiał  drzwi, 
potrafił wypatroszyć kurę, nie były mu straszne 
spartańskie warunki… 

Pan  pułkownik  Stanisław  Banach  –  czło-
wiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. 
Nauczyciel  i  kolega,  epatujący  znakomitym 
poczuciem  humoru,  częstujący  nas  ostrą,  ale 
skuteczną i żartobliwą ripostą.

Pan  pułkownik  Stanisław  Banach  -  czło-
wiek,  który  przez  cały  czas  zachowuje  mło-
dego ducha… Nad wyraz ambitnie podąża za 
trendami”.

Myślę,  że  szpaler  uczniów  ustawionych 
w szeregu na szkolnym korytarzu z żołnierską 
pieśnią na ustach pozostanie w pamięci każde-
go z gości, a przede wszystkim -  w sercu tego 
wielkiego pułkownika. Dziękujemy, panie Sta-
nisławie. Do zobaczenia!

 Anna Sobczak

Żołnierzy  Armii  Krajowej  oddział  w  Łasku. 
W 2014 roku - za budowanie społecznego za-
plecza  sił  zbrojnych  RP  został  uhonorowany 
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Od 1949 r. druh Jerzy Pniewski zwią-
zany  jest  z  Ochotniczą  Strażą  Pożarną 
w Buczku, a od 1996 r. pełnił funkcję ko-

mendanta gminnego. Był współinicjatorem i czynnie uczestniczył w bu-
dowie strażnicy OSP. Jego działalność jest bardzo wysoko oceniana przez 
środowisko druhów ochotników OSP. Dotyczy ona również wspierania 
i  szkolenia strażaków, dbałości o sprzęt  i pojazdy ratowniczo-gaśnicze 
oraz organizacji zawodów sportowo-pożarniczych w naszej gminie. Jego 
zaangażowanie i chęć poprawy bezpieczeństwa są godne podziwu, zasłu-
gują na szczególne wyróżnienie i są aż do dziś wzorem do naśladowania. 

Z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie tytułu wystąpiła jednostka 
OSP z Buczku. Uhonorowany został po powrocie ze szpitala. Panu Je-
rzemu życzmy zdrowia!

HONOROWY ObYWATEl gMINY buCZEK
25 czerwca br. podczas VI Krajowego Święta Truskawki zostały wręczone tytuły Honorowego Obywatela 
Gminy Buczek. W tym roku uchwałą Rady Gminy zaszczytny tytuł otrzymali – Jerzy Pniewski, Ireneusz 
Nowak i Grzegorz Janowski. Z uwagi na zły stan zdrowia pan Jerzy nie odebrał tytułu podczas uroczystości. 

28  lipca  br.  gmina  podpisała  umowę  na 
wykonanie  ww.  przedsięwzięcia.  Planowany 
termin  zakończenia  inwestycji:  24  miesięcy, 
od  daty  podpisania  umowy.  Całkowita  war-
tość zadania: 4 778 797,00 zł, dofinansowanie:  

buCZEK INWESTuJE W SPORT

Tegoroczne  spotkania  wakacyjne  w  buczkowskiej    bibliotece  odby-
wały się przez cały  lipiec. Dzieci  spędzały czas w bibliotece od godz.  
12 do 15. W programie  znalazły  się warsztaty wykonywania  obrazów 
metodą stringartu, nocna gra terenowa podczas nocy w bibliotece, piesza 
wycieczka do obserwatorium w Zelowie oraz wiele gier i zabaw organi-
zowanych w książnicy. W zajęciach brało udział codziennie od 8 do 12 
dzieci w różnym wieku. 

Biblioteczne  działania  to  przede  wszystkim  czas  poświęcony 
dzieciom i jeżeli one chętnie w nich uczestniczą, świadczy to o tym, 
że biblioteka  jest przyjaznym miejscem, do którego się wraca, na-
wet gdy wakacje się skończą. 

bIblIOTEKA – MIEJSCE PRZYJAZNE

W ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych gmina Buczek otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa 
boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek”.

3 330 000 zł, wkład własny gminy: 1 448 797,00 zł.
Zadanie  obejmuje  wykonanie  metodą  za-

projektuj i wybuduj boiska piłkarskiego z try-
bunami,  boiska  treningowego  o  sztucznej  na-
wierzchni z zapleczem.
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Przed  powstaniem  komitetu  gmina  Bu-
czek  starała  się  pozyskać  środki  zewnętrzne 
na odnowę miejsc pamięci. Niestety z powo-
du  braku  jakiejkolwiek  dokumentacji  pozy-
skanie środków stało się niemożliwe. Wobec 
tego jedynym sposobem ratowania pomników 
historii było powołanie do życia Społecznego 
Komitetu. 

Założyciele  Komitetu,  jak  również  jego 
sympatycy,  dotarli  do  historii  jednego  z  żoł-
nierzy  poległych  w  czasie  II  wojny  świato-
wej. Mowa o Tomaszu Słomianie, który zginął 
w  dniu  3 września  1939  roku w Czestkowie. 
Właśnie  nagrobek  Tomasza  Słomiana  chcie-
libyśmy  odnowić  w  pierwszej  kolejności. 
W związku z tym zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców gminy i nie tylko, z prośbą o po-
moc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. 

Miejsce  pochówku  Tomasza  Słomiana 
chyli  się  ku  upadkowi.  Pomnik wymaga  od-
nowienia.  Jest  on  ważnym  symbolem,  przy-
pomina historyczne dzieje naszego narodu. To 
również  znak,  który  łączy  tych,  którzy  dbali 
o to miejsce z tymi, którzy przyjdą po nas. Jest 
miejscem kultu pamięci o bohaterach wojen-
nych i nie może ulec zapomnieniu. Nie może-
my pozostać  obojętni wobec  ogromnego po-
święcenia, jakim był udział w obronie naszej 
ojczyzny  tego  młodego  człowieka.  Pamięć 
o Tomaszu Słomianie musi  trwać! Szczegól-
nie  teraz,  kiedy  za  naszą  wschodnią  granicą 
trwają działania wojenne, pamięć o poległych 
nabiera innego wymiaru. 

Pokładając nadzieję na Państwa przychyl-
ną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na 
które można dokonywać wpłat: 

RATuJEMY MIEJSCA PAMIęCI
W pierwszych dniach lipca br. z inicjatywy Grażyny Struzik, przy wsparciu wójta Bronisława Węglewskiego, 
powstał Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci Narodowej położonych w gminie Buczek. Siedzibą Komitetu 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku znajdująca się przy ulicy Szkolnej 1. 

Konto Społecznego Komitetu Odnowy 
Miejsc Pamięci Narodowej położonych na 
terenie Gminy Buczek
BS Warta O/Buczek nr 83 9270 0006 0105 
6006 2001 0001

Bliższe  informacje  o  działalności  Ko-
mitetu  Odnowy  Miejsc  Pamięci  położonych 
w gminie Buczek można odnaleźć na facebo-
oku. Można zeskanować kod podany obok ar-
tykułu, aby trafić na nasz profil. 

Jeżeli  jesteście  państwo  w  posiadaniu 
informacji  na  temat  historii  naszego  regio-
nu,  które  mogłyby  się  przyczynić  do  ocale-
nia bądź ujawnienia miejsc pamięci, prosimy 
o kontakt pod nr telefonu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Buczku 43 677 44 43 bądź droga 
mailową na adres: komitet.buczek@gmail.com

Społeczny Komitet Odnowy Miejsc 
Pamięci Gminy Buczek
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Przyznane odznaczenia  są  dowodem uznania  za  zgodność  pożycia 
małżeńskiego,  za  trud  pracy  i  wiele  wyrzeczeń  dla  dobra  założonych 
przed pół wiekiem rodzin. Po oficjalnej części   szanowne pary zostały 
zaproszone na słodki poczęstunek i lampkę szampana. Wójt i przewodni-
czący Rady Gminy wręczyli okolicznościowe podarunki. 

Goście wspominali  przeżyte  lata  i  zgodnie  stwierdzili,  że  źródłem 
długoletniego  związku  jest  zgoda,  zrozumienie  i  miłość  małżeńska.  

Z Ł O T E  g O DY
W piątek, 29 lipca, w Urzędzie Gminy w Buczku wójt gminy Bronisław Węglewski odznaczył 3 pary małżeńskie 
medalami przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za długoletnie pożycie małżeńskie. Szanowni 
jubilaci to: Państwo Krystyna i Henryk Sowiak, Jadwiga i Jan Jersak oraz Bogumiła i Marian Janowscy. 

Bogumiła i Marian Janowscy

Jadwiga i Jan Jersak

Krystyna i Henryk Sowiak

Jubilaci pełnili w swoim życiu różne obowiązki społeczne i zawodowe, 
angażując się nie tylko w życie swoich rodzin, ale również w życie swo-
jej małej ojczyzny. Opowiadali o swoich zainteresowaniach, sukcesach, 
ale również o trudach  życia codziennego.  

Jubilatom obchodzącym Złote Gody składamy najserdeczniejsze ży-
czenia, pomyślności  i szczęścia na wiele wspólnych lat!
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OSTATN IE  DN I  POKOJu ,

Wbrew pozorom pojawiają  się  trzeźwe głosy o  zagrożeniu Polski. 
„Ilustrowany Kurier Codzienny”  ostrzega  przed Niemcami mieszkają-
cymi w Polsce.

SYTUACJA JEST BARDZO POWAŻNA

13 sierpnia  zarządzono mobilizację alarmową rezerwistów. To  już 
bardzo konkretny sygnał, że sytuacja jest bardzo poważna. Prasa jednak 
dostrzega humorystyczne elementy – „IKC” pisze, że gdyby Alojzy Hi-
tler nie bił pasem syna, być może teraz nie byłoby zagrożenia wojną…

23 sierpnia gauleiter NSDAP w Wolnym Mieście Gdańsku Albert 
Foster ogłasza się głową państwa, łamiąc w ten sposób polskie i między-
narodowe prawo. Niestety, Liga Narodów nie zareagowała. Pod osłoną 
nocy do Gdańska dociera broń i niemieccy żołnierze. Meldunki o zagro-
żeniu ślą do polskich władz nasi kolejarze.

25 sierpnia – na redzie Nowego Portu pojawia się niemiecki pancer-
nik, pod pokładem którego ukrywają się żołnierze.

Ostatnia dekada sierpnia  to  już  jawne  przygotowania  do wojny. 
W wielu  miastach  mieszkańcy  kopią  rowy  przeciwlotnicze,  do  czego 
wzywa m.in.  prezydent Warszawy Stefan  Starzyński.  30  sierpnia  rząd 
wydaje  zakaz  podwyższania  cen  artykułów  pierwszej  potrzeby.  Nasi 
żołnierze, m.in. z Łodzi, obsadzają posterunki  i stanowiska nad Wartą. 
Mieszkańcy Łasku są pod wrażeniem, gdy przez miasto przejeżdżają na-
sze wojska. 

SILNI, ZWARCI, GOTOWI…

Dziś te artykuły ówczesnej prasy czytamy ze zgrozą. A we wrześniu 
1939 roku czytelnicy dowiadują się, że 30 polskich samolotów bombar-
duje Berlin, ORP „Wicher” zatopił niemiecki okręt podwodny, marsza-
łek Rydz śmigły walczy z żołnierzami na froncie, a alianci podchodzą 
pod stolicę Niemiec, nasi dzielni żołnierze pod Warszawą przechodzą do 
kontrataku, zaś Francuzi rozprawiają się z Niemcami, a w samej Rzeszy 
dochodzi do buntów. Dziś wiemy, że były to nieprawdziwe informacje, 
a podawano je celowo, by zapewnić wysokie morale walczącej Polsce. 
Choć we Francji i Anglii piszą wprost o zagrożeniu wojną i przygotowa-

Cała Polska ma jeszcze nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego. Polacy wypoczywają, korzystając z końcówki lata. 
Nawet słynny jasnowidz Stefan Ossowiecki bawi w Juracie, na Wybrzeże przyjeżdża Jan Kiepura z małżonką 
Martą Eggerth, a w pociągu na dowożącym na Hel bogatych wczasowiczów, leje się szampan. „Kurier Wileński” 
wychwala naszą turystykę, która rozkwita nawet wówczas gdy „burza huczy wokół”.

niach do niej, w Polsce przemilczają  te  fakty. 
Kościół  zdaje  się  jednak  dostrzegać  zagroże-
nie, bo zaleca wstrzymanie sierpniowych piel-
grzymek na Jasną Górę.

ZAKŁAMANY OBRAZ 
RZECZYWISTOŚCI

1 września 1939 roku  „Goniec Poranny” 
pisał  o  naszej  reakcji  na  terytorialne  roszcze-
nia Rzeszy:  „Na  bezczelne  pretensje  pomiotu 
krzyżackiego  Polska  odpowiedziała  pogardli-
wym  milczeniem  i  twardą  żołnierską  posta-
wą”.  I  znamienne  zdanie:  „Nasz  okręt  płynie 
ku  zwycięstwu”.  „Nowy  Kurjer”  oznajmia: 
„Hitler nie ma żadnych szans. Tchórzliwe krę-
tactwo hitlerowskie skończy się bankructwem 
gospodarczym i politycznym”.

2 września  jedna z gazet pisze o  „Obu-
rzeniu  i  pogardzie  całego  świata  dla Niem-
ców za  ich zdradziecki napad”  i o podziwie 
dla  Polski. Nasi  żołnierze  rzeczywiście  sta-
wiają opór, m.in. na linii Warty, ale widać już 
wyraźnie  przewagę  niemieckiego  lotnictwa. 

Zbombardowany Wieluń krwawi,  uciekinie-
rzy z tego miasta docierają m.in. do Piotrko-
wa i Łasku.

3 września  –  prasa  donosi,  że  „w  pierw-
szych  bohaterskich  bojach  zniszczyliśmy  
100  czołgów,  strąciliśmy  37  samolotów wro-
ga”, bronią się „Nieustraszone lwy Westerplat-
te”. W Niemczech – panika, ludność obawia się 
naszych bombardowań. „Gazeta Polska” cytu-
je  słowa  premiera  Felicjana  Sławoja-Skład-
kowskiego: „Jesteśmy spokojni o  losy narodu 
i  państwa”.  Inna  gazeta  pociesza  Polaków: 
„Narzuconą nam wojnę wygramy”.

4 września,  gdy  już właściwie wiadomo, 
że klęska jest pewna, w prasie wciąż nie brak 
optymizmu:  „Losy  wojny  przesądzone  osta-
tecznie po wystąpieniu Anglii  i Francji”. Gdy 
walki nad Wartą kończą się marszem hitlerow-
skim kolumn na Pabianice  i Łódź,  czytelnicy 
dowiadują się, że nasze wojska wypierają nie-
przyjaciela, że w pościgu dotarły do Niemiec, 
a „nasze straty są bardzo nieznaczne”.

5 września - „Borowskie Termopile” zna-
czą setki zabitych żołnierzy, podobnie jest nad  13
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P I E RWSZE  DN I  WO JNY
Wartą  w  rejonie  Sieradza.  Niemieckie  czołgi 
prą na Piotrków, Tomaszów i Warszawę, tym-
czasem polskie gazety piszą o 30 naszych sa-
molotach,  „które bombardują Berlin”,  „Czas” 
dodaje,  że  wszystkie  maszyny  powróciły  do 
swoich baz. I jeszcze jeden optymistyczny ak-
cent:  flota  angielska  rozpoczęła  blokadę Nie-
miec, jedna z fabryk samolotów w Niemczech 
wyleciała w powietrze. Jedna z gazet informu-
je  o  zbombardowaniu  przez  Luftwaffe  Jasnej 
Góry, co nie jest prawdą.

7 września  – gdy  już  sprawa  jest właści-
wie  przesądzona  i  resztki  rozbitych  polskich 
armii wycofują się na wschód, prasa z uporem 
pisze o mitycznych bombardowaniach Berlina, 
w czym mają uczestniczyć polskie, francuskie 
i  angielskie  samoloty.  „Czy  to  początek  czy 
koniec wojny?” – pyta „Czas”. W tym czasie 
niemieckie  wojska  są  już  w  Piotrkowie,  pod 
Łodzią, zajmują niewielki Rzgów.

9 września  - Niemcy w  panice wycofują 
z frontu polskiego swoich 6 dywizji i przerzucają je na „Linię Zygfry-
da”, a hitlerowskie łodzie podwodne muszą poddawać się, bo nie mają 
paliwa.

10 września pojawia się nuta otrzeźwienia i informacje o „chwilo-
wych sukcesach Niemiec”. „Polska może zmobilizować sześć milionów 

żołnierzy,  aby  walczyć  wspólnie  z  najlepszym wojskiem  francuskim” 
– przekonuje  jednak „Dziennik Polski”. Kolejny  stek bzdur, które  leją 
w polskie serca niczym nieuzasadnioną nadzieję. Tymczasem wielu Po-
laków ogląda już na własne oczy bombardowania miast i wsi, egzekucje 
cywilów, zbrodnie wojenne „rycerskiego Wehrmachtu”.

12 września - jedna z gazet pisze, że w armii niemieckiej szerzy się 
masowa dezercja, w innej czytamy: „Nieprzyjaciel w odwrocie. Vive la 
Pologne!” Niemcy wycofują się z przedmieść naszej stolicy, na północy 

stwami zachodnimi okazały się niewiele znaczące. Finał wojny obronnej 
znamy doskonale.

Dziś, w obliczu zagrożenia, jakie za sprawą Rosji pojawiło się w Eu-
ropie, ważne jest, by wyciągnąć należyte wnioski z tamtej lekcji histo-
rii. Jakże często byliśmy mądrzy po szkodzie. Czy tak ma być także po 
kilkudziesięciu  latach? Okazuje  się,  że  świat  zmienia  się  bezustannie, 
ale dążenie do dominacji i podporządkowywania sobie innych jest nie-
zmienne, jakby wpisane w ciemną stronę ludzkiej natury. Przypomnienie 
tamtego Września to wciąż aktualne ostrzeżenie…

(P)

polska armia powstrzymała pochód Niemców, umacniając się na nowej 
linii obronnej: Narew - Bug - Wisła.

POLAK MĄDRY PO SZKODZIE?

Dziś już wiemy doskonale, że ówczesna propaganda wyrządziła wie-
le szkód Polakom. Nie mieliśmy silnej armii, nie byliśmy należycie przy-
gotowani do agresji ani z zachodu, ani wschodu, a ponadto sojusze z pań-

12
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A gdy już wreszcie ma dyplom w kieszeni, 
postanawia  wyjechać  na  prowincję.  Nie  cią-
gnie go do wielkiego miasta, wszak pochodzi 
z niewielkiego Osjakowa, gdzie wychowywał 
się raczej w biedzie w wielodzietnej rodzinie. 
Z siódemki dzieci  tylko  jemu udaje się ukoń-
czyć studia. Zapewne dlatego doskonale rozu-
mie prostych i biednych ludzi. Niejednokrotnie 
nie bierze pieniędzy za leczenie biedoty. 

- Jest lekarzem w Widawie, jedynym - jak 
wspomina jego wnuczka red. Agnieszka Osta-
powicz  -  w  promieniu  sześćdziesięciu  kilo-
metrów. Nie narzeka więc na brak pacjentów, 
którzy  doceniają  jego  życzliwość  i  ofiarność. 
W tamtych czasach do chorych trzeba było je-
chać furmanką, tłuc się po błotnistych i dziura-
wych wiejskich  drogach.  Jednak  nie  narzeka, 
traktując swoją pracę jako coś normalnego.

Można  przypuszczać,  że  doskonale  zna 
życie i wartość pracy. Sam tylko dzięki uporo-
wi i pracowitości zdobywa wykształcenie. Już 
w  szkole  średniej  musi  udzielać  korepetycji, 
by kontynuować naukę, podobnie jest podczas 
studiów  medycznych.  W  dorosłym  życiu  też 
nie stroni od pracy.

TO bYŁA WIElKA MIŁOŚĆ…
To musiała być wielka miłość. On - Stanisław Badowski - rocznik 1900, student z biednej rodziny z Osjakowa, ona 
- Stanisława Witczak, córka urzędnika skarbowego w Łasku, nauczycielka w miejscowej szkole. Poznają się właśnie 
w Łasku. Postanawia na niego poczekać aż ukończy studia i przypieczętują swój związek ślubem w łaskiej kolegiacie. 
Zanim to nastąpi, Stanisław jeszcze przez dwa lata robi specjalizację z ginekologii i położnictwa w Poznaniu.

Stanisław Badowski w latach młodzieńczych

Żona doktora Stanisława Badowskiego, 
zwana przez rodzinę Babcią Stasią

Młodość  Stanisława  Badow-
skiego przypada na przełomowe dla 
Polski lata I wojny światowej, a po-
tem  odbudowy  państwa  polskiego 
po 123  latach niewoli. Gdy Polska 
toczy wojnę z Rosją w 1920  roku, 
wraz z kolegami zgłasza się do Jó-
zefa  Piłsudskiego  i  proponuję,  by 
mogli ukończyć  studia  i  służyć oj-
czyźnie. Marszałek,  o  dziwo,  zga-
dza się na taką propozycję młodych 
ludzi, choć przecież w obronie Pol-
ski liczy się każdy człowiek… 

A potem, już po nawałnicy so-
wieckiej, nadarza się okazja, bo do-
wiaduje się, że w Widawie potrzeb-
ny jest medyk. Nie waha się, wraz 
z żoną ląduje w tej owianej legendą 
Akademii Widawskiej miejscowo-
ści. Początkowo wynajmują lokum 
u tutejszych sióstr, potem aż przez 
dziesięć  lat  budują  dom. Nieotyn-
kowany, z czerwonej cegły stoi do 
dziś. Nie zdążyli go otynkować, bo 
wybucha wojna. 

W  1929  roku  na 
świat  przychodzi  córka 
Zofia,  dwa  lata  później 
syn Tadeusz, który po la-
tach pójdzie w ślady ojca 
i  także  zostanie  cenio-
nym medykiem w Świni-
cach Warckich. Odejdzie 
z tego świata w pięćdzie-
siątym  roku  życia,  jak  ojciec,  także 
z powodu raka żołądka…

Redaktor  Agnieszka  Ostapo-
wicz o swoim dziadku mówi z wiel-
kim  szacunkiem,  a  zarazem  senty-
mentem. Dom małżonków Badow-
skich  niczym  wielka  latarnia  roz-
świetla  Widawę.  Przebywa  w  nim 
wielu  gości  i  przyjaciół,  a  także 
członków bliższej i dalszej rodziny. 
Całe  życie  towarzyskie  latem  kon-
centruje  się  w  wielkim  ogrodzie, 
który  stanowi  prawdziwy  raj  dla 
sporej  gromady  dzieciaków.  Dora-
sta tu także wnuczka Agnieszka. 

Gdy  po  latach  wszystko  się 
zmienia  i  nie  ma  już  ani  Dokto-
ra,  ani  tego  wspaniałego  ogrodu, 
a dom znajduje nowego właściciela, 
Agnieszka  nie  chce  już  jeździć  do 
Widawy i oglądać to magiczne nie-
gdyś miejsce,  bo wszystko  kojarzy 
jej  się  z  bólem  i  utratą  czegoś,  co 
budowało  i  spajało  rodzinę,  stano-
wiąc  jednocześnie  ostoję  spokoju. 
Utratę  czegoś  bezcennego  odczu-
wają także dzieci Doktora.

Wybuch wojny we wrześniu 1945 roku to 
czas obrony ojczyzny i rozczarowań. Polacy 
przegrywają, a Hitler wraz ze swoimi horda-
mi wprowadza nowe porządki. Brutalna rze-
czywistość niszczy psychikę medyka. Czuje 
olbrzymie  upokorzenie.  Niemcy  pozwalają 
mu  co  prawda  pracować,  bo  wciąż  jest  je-
dynym w okolicy medykiem,  ale musi  opu-
ścić z rodziną parter domu i przenieść się na 
piętro.  Jedynym  plusem  tej  sytuacji  jest  to, 
że  małżonka  doktora  wychodzi  na  korytarz 
i  siada na  schodach, by  słuchać  radia, które 
gra u hitlerowców.

Okres  powojenny  przynosi  kolejne  pro-
blemy. Doktor nadal leczy mieszkańców Wi-
dawy i okolicznych miejscowości, ale coraz 
bardziej  dokucza  mu  choroba.  Próbuje  le-
czyć raka żołądka, ale nie przynosi  to ocze-
kiwanych  efektów. Pracuje  do ostatnich  dni 
swojego życia. Umiera w czerwcu 1950 roku 
w Widawie. Tłumy mieszkańców towarzyszą 
Doktorowi w ostatniej drodze na miejscowy 
cmentarz.  Jego  żona  umiera  w  1984  roku 
i pochowana zostaje w Łodzi. Do dziś na mo-
gile Doktora pojawiają się kwiaty…

(PO)
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Mariaż, który za sprawą B. Papugi sprawdza się w Łasku

Za  sprawą  tych pięknych kwiatów narodził  się  też Ogród Różany. 
Gdy powstawała pierwsza edycja festiwalu, niemal wszyscy producen-
ci róż wsparli  inicjatywę i po kilku latach widać już wyraźnie, że róże 
rozsławiają miasto, podobnie jak to jest od dziesięcioleci w przypadku 
Kutna. W przypadku Festiwalu,  powstanie  i  rozkwit  zawdzięcza m.in. 
władzom miejskim i ówczesnej zastępczyni burmistrza Janinie Kosman, 
a także Janinie Kielanowicz-Marciniak, stojącej na czele Stowarzyszenia 
Miłośników Łaskiej Róży. B. Papuga niejednokrotnie jeździł do Kutna, 
gdzie wystawiał swoje róże, i podpatrywał organizację tamtejszego świę-
ta tych pięknych kwiatów.

- Ponad 49 lat temu wraz z żoną zacząłem produkować róże - mówi 
Bogdan Papuga. - Pochodzę z typowo chłopskiej rodziny z Czestkowa, 
w 1966 roku przeniosłem się do Łasku. Zanim na dobre zająłem się ró-
żami, pracowałem m.in. w POM i Fabryce Mebli w Łasku. W połowie 
kwietnia 1989 roku ostatecznie rozstałem się z „Meblówką” i zacząłem 
budować własną firmę, a właściwie gospodarstwo. Pomagał mi brat, któ-
ry zmarł dwa lata temu, a także siostra. 

Chyba dotąd najlepszy w dziejach firmy Papugi był rok 2000, gdy 
sprzedawał róże do Francji, wysyłane tam TIR-ami. Rekordowo odnoto-
wał aż 459 tysięcy nasadzeń. Teraz jest jedna trzecia tego, bo wiek robi 
swoje, a i synowie zajęli się swoimi interesami: jeden z nich, absolwent 
SGGW  obronił  pracę  dyplomową  poświęconą  różom,  ale  zajmuje  się 
storczykami, drugi zaś prowadzi firmę handlową.

- Moja ulubiona róża? Dla mnie wszystkie są piękne. Róża dla mnie 
to przede wszystkim biznes, a zaraz potem piękno i przyjemność. W kon-
kursie pierwsze miejsce zdobyła moja róża o nazwie „Chopin”. Pyta pan, 
czym dla mnie jest ten łaski Festiwal? Ja traktuję go jak wielkie święto 
i cieszę się, że sprawia on ludziom radość i daje sporo satysfakcji. Po-
dobnie zresztą uważa wielu szkółkarzy, którzy chętnie pojawiają się na 
Festiwalu.

Na mnie największe wrażenie robi zawsze wystawa róż, ale nie ukry-
wam, że i parada powozów jest czymś oryginalnym i niepowtarzalnym. 
W tym roku zgromadziła chyba rekordową liczbę 24 powozów i 16 osób 
w koźle.

- Pytają mnie czasami, dlaczego na festiwalu róż pojawiły się konie 
i powozy. Odpowiedź jest prozaiczna: już na pierwszym festiwalu cho-
dziło nam o to, by przyciągnąć widzów, zaoferować im przy okazji coś 
odmiennego, ale również pięknego. A że w regionie nie brak hodowców 
koni i miłośników powożenia, skrzyknęli się i wzięli udział w paradzie na 
ulicach Łasku. W tym roku wśród uczestników byli hodowcy i miłośnicy 
powożenia z wielu regionów województwa, m.in. z powiatu bełchatow-
skiego, łódzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego i zgierskiego. Żad-

fESTIWAl RÓż I… KONI
Bogdan Papuga twierdzi, że Festiwal Róż w Łasku, którego ósma edycja odbyła się w lipcu, to wyjątkowo 
trafiona inicjatywa. Dziś w rejonie działa 38 szkółkarzy, tylko część z nich należy do Stowarzyszenia 
Miłośników Łaskiej Róży, ale wszyscy wspierają doroczne święto królowej kwiatów.

nego  z  nich  nie 
trzeba  było  na-
mawiać do udzia-
łu  w  paradzie, 
a  wielu  z  nich 
nie  wyobrażało 
sobie,  by  opu-
ścić  kolejny  Fe-
stiwal  w  Łasku. 
Jeden  z  hodow-
ców  przyjechał 
z  konikami  spod 
Poddębic,  ponad 
czterdzieści  kilo-
metrów.

  B.  Papuga 
jest  prezesem Te-
renowego  Koła 
Okręgowego Związ-
ku  Hodowców 
Koni i sam od lat 
pasjonuje się tymi 
pięknymi  zwie-
rzętami.  Własną 
stajnię posiada na 
Podłaszczu.  Żona 
Halina od półwie-

cza wspiera  go  i w  tej  pasji,  ale  chyba  bardziej  kocha  kwiaty  niż  ko-
nie. Pan Bogdan zadowolony jest z tegorocznej parady, ale chciałby, aby 
w przyszłości miała ona jeszcze dłuższą trasę niż w tym roku i sprawia-
ła mieszkańcom jeszcze większą frajdę. A przyjemność można ludziom 
sprawiać na wiele sposobów, jak choćby w tym roku, gdy umożliwiliśmy 
znanemu przedsiębiorcy 84-letniemu Marianowi Janasowi, by w orygi-
nalnym stroju Bractwa Kurkowego dosiadł konia, a Andrzejowi Sowie, 
aby dla uczczenia jubileuszu nadania Łaskowi praw miejskich wypuścił 
w górę kilkadziesiąt gołębi…

  - Moje marzenia? W gruncie  rzeczy  są bardzo przyziemne.  Jeśli 
wszyscy  uczestnicy Festiwalu  są  usatysfakcjonowani  i  zadowoleni,  że 
nie zmarnowali czasu - to i ja jestem zadowolony. Chciałbym, aby zna-
komita dotąd współpraca wielu ludzi organizujących ten Festiwal, m.in. 
z łaskiego ratusza i szkółkarzy, pasjonatów królowej kwiatów - nie po-
gorszyła się. Królowa kwiatów i mieszkańcy Łasku na to zasługują.

(P)
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Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak jest zawsze z wakacjami – 
są przyjemne, pełne słońca i wrażeń, ale mijają błyskawicznie. A dzieci 
chciałyby, aby trwały…  przez cały rok.

Jakie były w  tym roku wakacje? Wspaniałe, bo choć nad światem 
dorosłych  za  sprawą  Rosji  pojawiły  się  czarne  chmury,    dzieci miały 
wspaniałe wakacje. Dopisała aura, nie brakowało obozów, kolonii i pół-

WSZYSTKO  CO  DObRE…
kolonii, a i takie placówki jak Łaski Dom Kultury, Centrum Sportu i Re-
kreacji czy Biblioteka Publiczna zadbały o to, by nie pojawiła się nuda.

Ale wszystko co dobre… Czas pomyśleć o powrocie do szkoły i na-
uce. A na razie korzystajmy ze wspomnień, w czym pomogą nam foto-
grafie z wakacji, prezentowane na str. 28.

(P)

Aktywne Wakacje rozpoczęły się w niedzielę, 26 czerwca, na ska-
teparku w  Łasku  przy  ul.  Kilińskiego.  Pierwsza  impreza  to  „Z  rowe-
rem i deskorolką na ty”, na której organizatorzy zorganizowali pokazy 
i warsztaty z instruktorami w jeździe na deskorolce i rowerze BMX. Naj-
młodsi brali udział w wyścigach rowerowych, które przysporzyły wiele 
sportowych emocji i radości zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Star-
sze  dzieci  poznawały  tajniki malowania  graffiti  pod  okiem  specjalisty 
Pawła „Ovcy” a najmłodsi malowali ozdobne czapeczki.

Przez cały okres wakacji czynne były boiska „Orlik” w Łasku i Ko-
lumnie. Zorganizowano rozgrywki sportowe w piłce nożnej, koszyków-
ce, siatkówce i tenisie ziemnym dla różnych grup wiekowych. Na „Orli-
kach” odbyły się również dwie imprezy plenerowe: trening badmintona 
i kreatywne zabawy i animacje. Gościem specjalnym była Kinga Haracz, 
trener badmintona i medalistka mistrzostw Polski i Europy, która popro-
wadziła trening z techniki gry w tej dyscyplinie.

AKTYWNE WAKACJE Z CSiR
CSiR w Łasku od lat promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji.  
W tym roku również przygotował wiele wakacyjnych atrakcji dla naszych mieszkańców. 

Od  pierwszej  soboty  wakacji  można  było  korzystać  z  kąpieliska 
miejskiego na zalewie „Zajączek”, pod nadzorem ratowników WOPR. 
W  upalne  dni  kąpielisko  cieszyło  się  ogromnym  zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Łasku i nie tylko. Serdecznie zapraszamy w przy-
szłym roku.

Wakacje z CSiR zorganizowano dzięki dotacji gminy Łask.
EK

Tegoroczne lato upływa pod znakiem słonecznej aury, sprzyjającej wy-
jazdom, a łaskowianie korzystają z tej możliwości tym chętniej, że po-
przednie wakacje  z  powodu  pandemii  covid-19 w większości  spędzili 
w swoim mieście. 

Dla tych, którzy i w tym roku zostali w domu, Łaski Dom Kultury 
zaproponował sporo aktywności i atrakcyjnych wydarzeń. Młodsze dzie-
ci chętnie uczestniczyły w środowych spotkaniach z animatorami ŁDK. 
Zabawy integracyjne, gry planszowe, zajęcia plastyczne i kreatywne, za-
wody sportowe, wycieczki do parku, questy, zwiedzanie Muzeum Histo-
rii Łasku, wizyta w LGD „Dolina rzeki Grabi”, spotkania z ratownikami 
WOPR, policjantami – to wszystko skutecznie przepędziło nudę!

Bardzo pracowicie, ale też wyjątkowo atrakcyjnie spędza tegorocz-
ne  wakacje  grupa  młodzieży  uczestnicząca  w  warsztatach  filmowych 
w technice animacji poklatkowej. W pracowni powstaje film o naszym 
mieście.  Premiera  autorskiej  produkcji  odbędzie  się  w  Łaskim Domu 
Kultury jesienią, kiedy to będziemy podsumowywać obchody 600-lecia 
nadania praw miejskich Łaskowi.

MK

l A T O  Z  Ł D K
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Przy  okazji  pikniku  i  wizyty marszałka woje-
wództwa Grzegorza Schreibera odbyło  się  spotkanie  „Porozmawiajmy 
w Łódzkiem”,  podczas  którego  samorządowcy  i  przedstawiciele  orga-
nizacji pozarządowych otrzymali informacje na temat możliwości pozy-
skania funduszy Unii Europejskiej. Marszałek zapoznał się też z nowymi 
inwestycjami w  gminie,  które  uzyskały wsparcie  z  unijnych  funduszy 
i został zaznajomiony z newralgicznym skrzyżowaniem w centrum Sę-
dziejowic, gdzie lokalnym samorządowcom marzy się bezpieczne rondo.

Popołudnie i wieczór to już czas na Piknik Województwa Łódzkie-
go z atrakcjami dla dzieci, stoiskami instytucji województwa, pokazem 
sokolniczym,  konkursem  Kół  Gospodyń  Wiejskich  (wygranym  przez 
KGW Dobra), występami podopiecznych GOK Sędziejowice, lokalnych 
artystów oraz koncertem Miłego Pana.

Dla Czytelników „Panoramy” mamy garść „fotowspomnień” z tych 
wydarzeń.

PIKNIK WOJEWÓDZKI W SęDZIEJOWICACH
Piknik Województwa Łódzkiego odwiedził 29 lipca Sędziejowice. Muzyka, atrakcje dla 
dzieci, konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, a na koniec kino plenerowe. Mieszkańcy 
gminy dobrze bawili się, poznając zalety członkostwa w Unii.

Okrągłe 20 tys. zł przekazała gmina Sędziejowice na 
popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców. Dotacje 
po raz kolejny trafiły do naszych klubów sportowych i, poza 
inwestycjami w infrastrukturę, są kolejnym elementem działań 
mających rozruszać małych i dużych mieszkańców naszych 
miejscowości.

Beneficjentem, który otrzymał najwyższą dotację w  tym  roku,  jest 
Gminny  Klub  Sportowy  „Sędziejowice”.  GKS  otrzymał  przelew  na  
17 tys. zł, które planuje wykorzystać na udział w rozgrywkach piłkarskiej 
B-klasy, szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział i organizację turniejów. 
Koszty tych działań stale rosną, w ubiegłym roku klub otrzymał od gmi-
ny 15 tys. zł.

SPORTOWA gMINA Drugim  klubem  zaangażowanym  w  popularyzację  sportu  jest  Sę-
dziejowicki Basket. Klub zwrócił się o wsparcie w kwocie trzech tysięcy 
złotych na zorganizowanie  III Sędziejowickiego Dnia Koszykówki oraz 
udział w rozgrywkach Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego. „Baske-
ci” turniej organizowali również w ubiegłym roku przy okazji otwarcia no-
wego boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie w Sędziejowicach. 
W 2021 roku otrzymali dotację w wysokości czterech tysięcy złotych.

- W obu klubach mamy osoby zaangażowane w sport, pasjonatów, 
którzy sami grają, biegają, ćwiczą i dodatkowo swoją pozytywną energią 
zarażają innych – mówi Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice. - Od 
początku mojej kadencji wspierałem i będę wspierał sport, dlatego cieszę 
się, że również radni Rady Gminy zgadzają się ze mną w 100 procentach 
w tej sprawie i rokrocznie zatwierdzają projekty budżetu gminy z zapew-
nionymi pieniędzmi na te dotacje – dodaje wójt.

Poza dotacjami, gmina inwestuje też w infrastrukturę do uprawiania 
sportu. W ciągu ostatnich lat przemianę przeszedł gminny stadion. Poja-
wiła się nowa nawierzchnia bieżni, zamontowano trybunę z siedziskami 
dla kibiców, zbudowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, 
siatkówkę lub piłkę ręczną za blisko 370 tys. zł, odnowione zostało bo-
isko do siatkówki plażowej, a niebawem przybędą jeszcze kolejne ele-
menty,  w  tym m.in.:  skatepark,  elementy  lekkoatletyczne,  stoły  beto-
nowe do gry w szachy oraz  tenisa  i  zostanie nasadzona zieleń. Każdy 
mieszkaniec gminy może korzystać do woli z dostępnej  infrastruktury. 
Gminny stadion jest cały czas otwarty, a bieżnia i boisko wielofunkcyj-
ne są oświetlone. Dla bezpieczeństwa pod koniec wakacji zamontowany 
zostanie monitoring wizyjny.

Wydatki na infrastrukturę sportową widać też w innych miejscowo-
ściach gminy. Boiska w Dobrej, Pruszkowie czy Siedlcach po ostatnich 
modernizacjach  pozwalają  na  rozgrywki  lokalne,  a  gminnym  klubom 
dają możliwość prowadzenia zajęć i treningów w terenie.

Wysłużona bieżnia i boiska do gry w koszykówkę w Marzeninie na 
przełomie września  i października doczekają się remontu. Gmina pod-
pisała już umowę na dofinansowanie tej inwestycji przez województwo 
łódzkie. 
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Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach Re-
nata  Kowalczyk  na  czas  trwania  półkolonii 
udostępniła  pomieszczenia  klasowe,  kuchnię 
wraz  z  jadalnią,  halę  sportową,  salę  gimna-
styczną  oraz  plac  zabaw.  Zapewniła  również 
fachową  pomoc  pracowników  administracji 
i  obsługi. Kadrę  półkolonii  stanowili  nauczy-
ciele  ZSO  nr  1:  kierownikiem  półkolonii  był 
Janusz Kopka, wychowawcami Nina Korczo-
wic i Katarzyna Smolińska. Półkolonie realizo-
wane były od poniedziałku do piątku, codzien-
nie przez 10 dni, w godz. 8-14  (w przypadku 
wyjazdów godziny powrotu ulegały zmianie). 
W ramach półkolonii dzieci otrzymywały dwa 
posiłki oraz owoce i napoje.

Celem  półkolonii  było  zapewnienie  dzie-
ciom  bezpiecznego  i  aktywnego  spędzenia 
wolnego  czasu,  kształtowanie  zdrowego  stylu 
życia, popularyzacja i upowszechnianie wśród 

PÓŁKOlONIE DlA MŁODYCH MISTRZÓW SPORTu

dzieci  aktywności  ruchowej,  podnoszenie  po-
ziomu  sprawności  fizycznej,  eliminowanie 
skutków efektu po COVID-19, przeciwdziała-
nie skutkom izolacji społecznej, kształtowanie 
wśród dzieci postaw wolnych od nałogów, bu-
dowanie pozytywnych relacji w grupie rówie-
śniczej. W ramach wypoczynku dzieci uczest-
niczyły w wyjazdach na basen do Kleszczowa, 
odwiedziły Muzeum Marcepanów w Piotrko-
wie Trybunalskim, Muzeum w Sieradzu, ZOO 

i Orientarium w Łodzi oraz mini zoo w Dobro-
niu. Zorganizowany został również wyjazd do 
kina Ratusz w Zduńskiej Woli. Ponadto dzieci 
uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sporto-
wych  oraz  plastycznych  i  muzycznych.  Bra-
ły  także  udział w  zajęciach  zorganizowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędzie-
jowicach. Odbyły wiele ciekawych wycieczek 
po najbliższej okolicy.

Janusz Kopka

Mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą składać wnioski 
o dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sędziejowicach. Druki można pobrać na miejscu w GOPS lub 
ze strony internetowej ośrodka www.gopssedziejowice.pl oraz 
www.gminasedziejowice.eu.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2022 r., oso-
biście  w  siedzibie  GOPS,  pokój  nr  3  (od  poniedziałku  do  piątku 

DODATEK WęglOWY Z gOPS

Pruszków rozbił bank w Sołeckim Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice. Puchar za pierwsze 
miejsce oraz niemal wszystkie nagrody indywidualne 
powędrowały drogą wojewódzką z Sędziejowic do 
Pruszkowa.

Drugie  miejsce  zajęła  drużyna  z  Sędziejowic,  a  podium 
uzupełniła  Lichawa  i  Przyjaciele.  W  turnieju  przyznawane 
były też indywidualne wyróżnienia. Najlepszym zawodnikiem 
został  Przemysław  Wojna,  a  najlepszym  bramkarzem  Alan 
Piechol – obaj z Pruszkowa.  Jan Otocki, z drużyny sołectwa 
Marzenin dostał nagrodę dla najbardziej doświadczonego za-
wodnika.

Organizatorami Turnieju byli Urząd Gminy Sędziejowice 
i GKS Sędziejowice, przy współpracy KGW Brodłejki. Fun-
datorem  nagród  dla  zawodników  była  firma  OVER  Group, 
sponsorem  -  Sklep Wielobranżowy  „KRANIK”.  Puchary  za 
uczestnictwo w turnieju sfinansował  i wręczał poseł na Sejm 
RP Paweł Bejda, a nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodni-
ka i bramkarza ufundował poseł na Sejm RP Cezary Tomczyk.

PRuSZKÓW gÓRą!

w godzinach 7.30–15.00)  lub pocztą  tradycyjną na  adres: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, 
a  także  elektronicznie  (wniosek  ten  opatruje  się  kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem pro-
filu zaufanego). 

Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku.

W dniach 11-22 lipca br. w ZSO nr 1 w Sę-
dziejowicach zorganizowano półkolonie 
letnie dla 30 dzieci z gminy Sędziejowi-
ce. Organizatorem półkolonii był Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędzie-
jowicach, Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego, przy dofinansowaniu ze środ-
ków Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
nie Społecznego Rolników i Gminy Sę-
dziejowice oraz wpłat własnych rodziców. 
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1.  sołectwo  Siemiechów  -  remont  dachu  bu-
dynku wiejskiego.
2. sołectwo Chociw - budowa altany.
3.  sołectwo  Grabówie  -  zakup  wyposażenia 
kuchni w budynku wiejskim.
4. sołectwo Osieczno - rozbudowa altany.
5. sołectwo Ochle - docieplenie budynku świe-
tlicy wiejskiej i zarazem strażnicy OSP.
6. sołectwo Józefów - budowa altany.

Dodatkowo w Sołectwie Restarzew Środ-
kowy  zostanie  wykonany  remont  toalety  za 
kwotę  12.000  złotych  ze  środków gminy Wi-
dawa.

Gratuluję  sołtysom  tych  ważnych  dla 
mieszkańców inwestycji.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

gRANTY DlA SOŁECTW
Podpisałem umowy z 6 sołtysami z naszej gminy i marszałkiem województwa łódzkiego na dofinansowanie 
inwestycji w ramach grantów ,,Sołectwo na plus”. Wnioski zostały złożone wiosną br. przez sołtysów i wójta 
gminy Widawa. Dofinansowanie wyniosło 12.000 złotych dla każdego sołectwa. Gmina Widawa dołożyła do 
projektów ponad 10.000 złotych. Łączna wartość inwestycji to ponad 80.000 złotych.

W dniu 18 lipca br. podpisano ze starostą łaskim Piotrem 
Wołoszem dwa akty notarialne. Na mocy pierwszego gmina 
Widawa nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa działkę 
o powierzchni 2600 metrów kwadratowych w miejscowości 
Grabówie, na której zostanie wybudowana siłownia na świeżym 
powietrzu i altana. Wartość działki to 47 100 złotych.

Na mocy drugiego aktu notarialnego darowizny gmina Widawa na-
była  nieruchomość położoną w  Józefowie Widawskim.  Jest  to  działka 
o powierzchni 800 metrów kwadratowych wraz z budynkiem wiejskim. 
Wartość nieruchomości to 172 000 złotych.

PODPISANIE AKTÓW NOTARIAlNYCH

To historyczny dzień dla brzykowskiej parafii. We wtorek, 
26 lipca br., w dniu przypadającego w parafii odpustu ku 
czci św. Anny, metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz 
Ryś w trakcie sprawowanej mszy uroczyście dokonał 
konsekracji ołtarza w kościele pw. Jana Chrzciciela.

Liturgia tego wydarzenia jest przebogata i pełna świętej sym-
boliki. Na początku uroczystości wszystkich zebranych przywitał 
proboszcz  parafii w Brzykowie  ks.  Jacek Gładysz,  dziękując  za 
przybycie parafianom, władzom lokalnym oraz księżom. Uroczy-
stą  liturgię  rozpoczął  obrzęd  błogosławienia  wody,  a  następnie 
pokropienia  nią  zgromadzonych  parafian  oraz  nowego  ołtarza. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było namaszczenie ołtarza 
olejem krzyżma świętego przez abp. Grzegorz Rysia, a następnie 
spalenie kadzidła na ołtarzu.

Po zakończeniu uroczystej mszy na terenie ogrodu plebani od-
było się  spotkanie  integracyjne parafian  - piknik parafialno-sołec-
ki, które zorganizowali sołtysi wspólnie z księdzem proboszczem. 
W trakcie pikniku przed zgromadzonymi mieszkańcami parafii wy-
stąpiła Orkiestra Dęta z Widawy oraz zespół śpiewaczy „Widawian-
ki”. Można było również spróbować pysznych dań z grilla i wyjąt-
kowych ciast upieczonych przez panie z okolicznych sołectw.

KONSEKRACJA OŁTARZA W bRZYKOWIE

Dziękuję panu wojewodzie  łódzkiemu za wyrażenie zgody na 
nieodpłatne przekazanie powyższych nieruchomości na rzecz gmi-
ny Widawa i wydanie stosownych zarządzeń, dziękuję panu staro-
ście za podpisanie aktów notarialnych w imieniu Skarbu Państwa. 
Cieszę się z mieszkańcami, że nareszcie udało się, po kilku latach, 
uzyskać prawo własności dla tych nieruchomości. Powiększyliśmy 
majątek naszej gminy. Będziemy mogli jako gmina przeprowadzać 
tam ważne inwestycje.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa
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W Sołectwie Zborów odbył się piknik rodzinny pod hasłem 
„Bezpieczne wakacje” (16 lipca br.), który został zorganizowany 
przez KGW w Zborowie, sołtysa oraz Radę Sołecką tej 
miejscowości.

Program imprezy cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony za-
równo  dzieci,  młodzieży,  jak  i  dorosłych,  obejmował m.in.  instruktaż 
z zakresu pierwszej pomocy, który prowadzony był przez ratownika me-
dycznego Jarka Krzyżańskiego. Panie z KGW „Zborowianki” przygoto-
wały pyszne dania i ciasta, zapewniły także bezpłatne atrakcje dla dzieci 
m.in. watę cukrową i popcorn, grill, dmuchany plac zabaw, animatorów, 
malowanie buziek itp. 

W uroczystości udział wziął Krzysztof Ciebiada, Michał Włodarczyk 
z małżonką, mieszkańcy Zborowa i okolicznych miejscowości. Organi-
zatorzy dziękują za liczne przybycie i pomoc w przygotowaniu imprezy.

PIKNIK RODZINNY W ZbOROWIE

23 lipca odbył się IV Rajd Pojazdów Historycznych WIDAWA 
2022. Wydarzenie zorganizowane zostało przez stowarzyszenie 
Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej przy współpracy 
z Urzędem Gminy Widawa, a środki na realizacje zostały 
pozyskane z projektu pod nazwą: „Propagowanie kultury, 
sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród dzieci, młodzieży 
i mieszkańców w 2022 roku”. 

Do rywalizacji rajdowej stanęło 40 załóg, spośród których nagrodzo-
no  trzy pierwsze miejsca. Rozstrzygnięte zostały  również konkursy na 
najstarszego uczestnika rajdu i najstarszy pojazd rajdu. Podczas wysta-
wy na Starym Rynku można było podziwiać około 60 pojazdów histo-
rycznych, a także na trasie rajdu oraz w czasie pokonywania rajdowych 
konkurencji. Przyciągnęło to uwagę około 200 miłośników dawnej mo-
toryzacji.

RAJD POJAZDÓW HISTORYCZNYCH

W dniu 1 sierpnia br. na widawskim rynku pod pomnikiem Tadeusza Ko-

ściuszki przedstawiciele gminy Widawa składając kwiaty uczcili pamięć 

bohaterów Powstania Warszawskiego w 78. rocznicę jego wybuchu. 

CZĘŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM TAMTYCH DNI.

PAMIęĆ 
O POWSTAŃCACH

W  dniu  30  lipca  br.  odbyły  się  dwa  pikniki 
w sołectwach Ochle i Kolonia Zawady. Wspa-
niała  organizacja,  pyszne dania,  konkursy dla 
dzieci, a przede wszystkim rodzinna atmosfera.

Wiejskie pikniki, które odbywają się głów-
nie w miesiącach letnich, są znakomitą okazją 
nie tylko do zabawy, ale i spotkań oraz wymia-
ny  poglądów  na  temat  swoich  miejscowości. 
Podczas tych pikników zawierane też są znajo-
mości, które owocują rozwiązywaniem różych 
problemów.

SOŁECKIE 
P I K N I K I
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Gmina Łask pozyskała grant na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Asystent 
ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi – pilotaż”.

W projekcie biorą udział trzy szkoły z na-
szej  gminy:  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im. Ta-
deusza  Kościuszki  w  Łasku,  Szkoła  Podsta-
wowa  nr  5  im. Mikołaja Kopernika w Łasku 
oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  im.  Ignacego  Paderew-
skiego w Kolumnie.

Pozyskane środki pozwolą na zatrudnienie 
6 asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,  po 2 w każdej  ze  szkół,  przez 
okres  10  miesięcy.  Asystenci  swoim  wspar-
ciem obejmą po 1 dziecku, a do ich zadań nale-
żeć będzie m.in. wsparcie ucznia podczas zajęć 
w  celu  zwiększania  jego  aktywności,  pomoc 
w  przemieszczaniu  się  i  transporcie,  pomoc 
w korzystaniu z materiałów  i pomocy dydak-

Gmina  Łask  z  grantem

ASYSTENT uCZNIA ZE SPECJAlNYMI POTRZEbAMI
tycznych, wsparcie w uzyskaniu  jak najwięk-
szej  samodzielności  w  przedszkolu  i  szkole, 
wsparcie  w  rozwiązywaniu  problemów  zwią-
zanych z codziennym funkcjonowaniem dziec-
ka/ucznia  w  sytuacjach  edukacyjno-wycho-
wawczo - opiekuńczych, współpraca z rodziną, 
nauczycielami  i  wychowawcami  oraz  specja-
listami,  w  przedszkolu/szkole,  pracownika-
mi administracji  i obsługi przedszkola/szkoły, 
pielęgniarką,  innymi  osobami,  stosownie  do 
potrzeb, w tym w zakresie przygotowania po-
trzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 
dziecka/ucznia.

Celem  projektu  jest  poprawa  dostępności 
usług edukacyjnych dla ucznia ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnospraw-
nościami,  który  doświadcza  ograniczeń  w  sa-
modzielnym  funkcjonowaniu  na  terenie  szkoły. 
Okres  realizacji  projektu  od  1.08.2022  roku  do 
31.05.2023 roku. Projekt realizowany jest przez 
Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze 

Komisja Ekspertów Programu „Równać 
Szanse 2022 – Konkurs Małe Granty” 
przyznała dotację na projekt Łaskiego 
Domu Kultury „Nakręć się na muzykę”.

Program  „Równać  Szanse”  to  przedsię-
wzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności  realizowane przez Fundację Civis Polo-
nus.  Dotyczy  przyznawania  dotacji  na  reali-
zację  projektów mających  na  celu  wyrówny-
wanie szans młodzieży. Od wielu  lat program 
wspiera  ciekawe  inicjatywy  służące  dobremu 
startowi w dorosłe  życie młodzieży  z małych 
ośrodków. Działania są prowadzone na terenie 
miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

ŁDK bENEfICJENTEM PROgRAMu „RÓWNAĆ SZANSE”

Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją 
Fundusz Współpracy  oraz Uniwersytetem War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
II „Efektywne polityki publiczne na rynku pra-
cy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 „Wy-
soka jakość systemu oświaty”.

AF

To  już  kolejny  projekt  ŁDK,  który 
otrzymuje  akceptację  i  dotację  w  ramach 
programu „Równać Szanse”. Chodzi w nim 
o  aktywizację  i  pobudzenie  kreatywności 
młodych  ludzi,  rozwój  umiejętności  spo-
łecznych  takich  jak  choćby  praca  w  ze-
spole.  Projekt  ma  również  przyczynić  się 
do  rozwinięcia  życiowych  pasji  młodzie-
ży  i  wzrostu  poczucia  własnej  wartości. 
Wszystkie  kompetencje  zdobyte  podczas 
realizacji programu będą przydatne w póź-
niejszej pracy zawodowej.

Michał Jędrasik

Przyłącz się do kanalizacji z dotacją Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nawet 
do 80% kosztów kwalifikowanych.

WFOŚiGW w Łodzi  uruchomił w  dniach 
8-31.08.2022  r.  dodatkowy  nabór  wniosków 
dla  osób  fizycznych  na  wykonanie  przyłączy 
kanalizacyjnych, na które można pozyskać do 
80%  kosztów  kwalifikowanych  z  limitem  do  
4 000 PLN na jedno przyłącze.

Jako koszty kwalifikowane Fundusz uznaje:
-  zakup materiałów niezbędnych do wykonania 
podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
-  roboty  budowlano-montażowe  związane 
z wykonaniem podłączeń budynków do kana-
lizacji sanitarnej
-  prace i koszty związane z likwidacją bezod-
pływowego  zbiornika  na  nieczystości  płynne 
(szamba).

PRZYŁąCZ SIę DO KANAlIZACJI
Jako  koszty  niekwalifikowane  (wyłącznie 

po stronie beneficjenta):
-  koszt wykonania dokumentacji projektowej
-  pomiary geodezyjne
-  nadzór inwestorski
-  inne nie wymienione koszty.

Czasu  jest  niewiele,  więc  jak  najszybciej 
należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji (do-
finansowania) do wybudowania przyłącza ka-
nalizacyjnego, gdyż przyłączenie do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej jest ustawowym obowiąz-
kiem jeżeli mamy taką możliwość (art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach - Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 
1297 z późn. zmianami).

Jako MPWiK Sp. z o.o. w Łasku deklaru-
jemy dla Państwa wsparcie w zakresie przygo-
towania wniosku  o  dofinansowanie. Wykona-
my również przyłącze – wykonamy niezbędną 

dokumentację techniczną, wybudujemy przyłą-
cze,  jak  i  zapewnimy odpowiedni nadzór nad 
robotami  budowlanymi,  gdyż  posiadamy  ka-
drę  inżynierską z odpowiednimi uprawnienia-
mi  budowlanymi w  specjalności  instalacyjnej 
w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  ciepl-
nych,  wentylacyjnych,  gazowych  i  wodocią-
gowo - kanalizacyjnych, bez ograniczeń speł-
niając wszelkie wymogi WFOŚiGW w Łodzi. 
Zapraszamy do kontaktu.

Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.
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Na 
SYMbOlICZNE SPOTKANIE PRZY gRObIE żOŁNIERZY WRZEŚNIA

Dzięki  porozumieniu  z  Nadleśnictwem  Kolumna  przystąpiono  do 
uporządkowania tego terenu, wytyczono dojście, wycięto krzewy i usu-
nięto wiatrołomy. Następnym krokiem było objęcie opieką mogił - dzięki 
decyzji dyrektora szkoły Aleksandry Retkiewicz, zaszczytu tego dostą-
piła  klasa,  której wychowawcą  jest Ewa Bernasiak,  otrzymując miano 
„Strażników lokalnej historii”. 

Z  niepotwierdzonych  źródeł  pochodzi  informacja,  że  jeden  z  po-
chowanych tu żołnierzy był mieszkańcem pobliskiej miejscowości Mie-
rzączka Duża. Z grobami łączy się piękna i wzruszająca historia, która 
opisana jest na tablicy umieszczonej nieopodal mogił: 

„Końcem listopada i początkiem grudnia 1914 r. toczyły się zacięte 
walki niemiecko-rosyjskie na linii prowadzącej przez Dobroń, przedpola 

żOŁNIERSKIE MOgIŁY W OKOlICACH ŁASKu
W czerwcu, pod koniec roku szkolnego, do Łasku przyjechała niezwykle sympatyczna klasa ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym. Opiekę nad nimi sprawował Zbigniew Sysio, który podczas zwiedzania muzeum opowiedział 
o żołnierskich mogiłach, znajdujących się ok. 2 km od szkoły. Zachęcony zasłyszaną kilka miesięcy wcześniej opowieścią, udał się w maju 
br. na poszukiwanie bezimiennych grobów znajdujących się gdzieś w mogilnowskim lesie. Stały przy nich znicze i rosły kwiaty świadczące, 
że ktoś zajmował się tymi mogiłami. Rozpytując okolicznych mieszkańców dotarł do pani Danuty Jakubczak,  której rodzina od ponad 
wieku roztacza opiekę nad tym miejscem (na posesji Państwa Jakubczaków było pierwsze miejsce pochówku poległych). 

„Strażnicy lokalnej historii” – uczniowie ze szkoły w Mogilnie 
Dużym przy grobach żołnierzy z I wojny światowej (fot. Z. Sysio)

Ta fotografia sprzed ponad osiemdziesięciu laty jest niezwykle cenna z kil-
ku powodów. Po pierwsze, pokazuje grób żołnierzy Września poległych 
podczas wojny obronnej w 1939 roku, znajdujący się na końcu łaskiego 
cmentarza. Był zupełnie inny niż te, które możemy oglądać obecnie. Wów-
czas w Łasku i okolicy poległo wielu naszych żołnierzy, inni odnieśli rany 
i trafili do tutejszego szpitala. Nie wszystkich udało się uratować. Pocho-
wano ich w Łasku, w wielu przypadkach nie znając nawet dokładnie ich 
personaliów. Dopiero  po  latach,  dzięki mieszkańcom grodu  nad Grabią 
wielu z nich odzyskało imiona i nazwiska. Z czasem widoczną na zdjęciu 
mogiłę zastąpił pomnik. Po latach, gdy już ustalono nazwiska poległych, 
ich miejsce pochówku przebudowano. Szkoda, że przy okazji zatracono 
pomnikowy charakter miejsca pochówku bohaterów Września.

  Jest jeszcze jeden powód traktowania tej fotografii jako wyjątko-
wej. Otóż  przy mogile  żołnierzy  spotkali  się  ci,  którzy wkrótce mieli 
przystąpić do walki z okupantem niemieckim. Ich spotkanie przy grobie 
obrońców ojczyzny zapewne nie było przypadkowe i ma dziś symbolicz-
ne znaczenie, zaświadczając o ciągłości walki o wolną Polskę.

(Saw.)

Pabianic po Wodzierady i rzekę Ner w ramach Operacji Łódzkiej. Spo-
czywający tutaj żołnierze byli kawalerzystami z wrogich sobie armii. Po 
potyczce stoczonej w okolicznych lasach, prawdopodobnie po rozbiciu 
macierzystych  oddziałów,  obaj  żołnierze  błąkali  się  po  lesie  szukając 
swoich wojsk. Los sprawił, że natrafili tutaj na siebie i od razu ruszyli do 
walki. Na początku pojedynku od kul padły oba konie. Następnie doszło 
do zwarcia na broń białą, w którym zadali sobie wzajemnie śmiertelne 
ciosy. Leżąc obok siebie, jeden z konających zaczął się modlić po polsku. 
Drugi usłyszawszy słowa modlitwy również zaczął się modlić po polsku. 
Walczyli jako śmiertelni wrogowie, dopiero na łożu śmierci zrozumieli, 
że są synami tej samej matki – Polski. 

Ta  chwytająca  za  serce  historia  jest  esencją  dramatycznych  losów 
naszej ojczyzny i tragicznych losów Polaków pod zaborami. Jest znana 
dzięki przekazywanej z pokolenia na pokolenie relacji naocznego świad-
ka, mieszkanki Mogilna Dużego. Wyłonili ją z mroków dziejów w 2017 
roku motocykliści z grupy Jazda Ducha”.

Zachęcamy wszystkich do odnalezienia i odwiedzenia tego miejsca. 
Będzie to przygoda pełna wzruszeń i refleksji nad losami naszych przod-
ków, którzy walcząc w mundurach zaborców, ginęli w bratobójczych bo-
jach. Jednocześnie składamy wielkie wyrazy szacunku dla rodziny Pań-
stwa Jakubczaków, którzy od ponad 100 lat bezinteresownie dbali o to 
miejsce. Szczególne podziękowania należą się panu Zbigniewowi Sysio, 
który zaangażował młodzież szkolną do pielęgnowania i opieki nad tymi 
grobami. To niezwykle istotne, żeby w dzisiejszych czasach uczyć dzie-
ci wrażliwości  i szacunku do historii oraz  tragicznych losów żołnierzy 
i zwykłych mieszkańców z czasów wojennej zawieruchy. Oby takie ini-
cjatywy pojawiały się  również w  innych szkołach, o co należy mocno 
apelować w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Artykuł powstał na podstawie  tekstu przesłanego przez Zbigniewa 
Sysio. 

Arkadiusz Cieślak
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 

– Muzeum Historii Łasku



sierpień 2022 r. 23

NIE ZAPOMNIElI O ŁASKu (9)

Urodził się w 6 lipca 1901 roku w Łodzi jako syn Edmunda Ehren-
berga i Kazimiery z Osmanowiczów. Rodzinny przekaz mówi, że pro-
toplastą rodu był Francuz z Alzacji niejaki Ehrenberg, który wracając 
z wyprawy Napoleona spod Moskwy,  jak wielu  jego żołnierzy osiadł 
na Śląsku, a potem przeniósł się w Kaliskie. Dziadek pisarza zmienił 
nazwisko na Rembek. Galimatias z nazwiskami spowodował, że Stani-
sław Edmund urodził się właśnie jako Ehrenberg, ale potem nosił już 
nowe nazwisko. Matka natomiast wywodziła się z  litewsko-tatarskiej 
szlachty  zaściankowej. Ojciec  pracował w Zarządzie Drogowym po-
wiatu łaskiego

Ojciec późniejszego pisarza jest w Łasku szanowanym działaczem 
Straży Ogniowej,  udziela  się  aktywnie  przy  budowie wspinalni  przy 
ul.  Gorczyńskiej,  a  potem  strażnicy.  Stanisław,  jedno  z  trójki  dzieci 
Edmunda,  dzieciństwo  spędza  w  Łasku,  ale  już  w  1905  roku  rodzi-
na przenosi się do Piotrkowa, gdzie chłopak kończy gimnazjum rosyj-
skie, a potem polskie. Wyniesiony z rodzinnego domu patriotyzm spra-
wia, że zapisuje się do harcerstwa, redaguje szkolną gazetkę „Razem”, 
a w 1918  roku wraz z kilkoma kolegami wstępuje do Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej. Rozlepia odezwy, bierze udział w antyaustriackich 
demonstracjach, a potem, w  listopadzie 1918 roku rozbraja żołnierzy 
austriackich.  Jest  pod wpływem profesora  Ignacego Kozielewskiego, 
twórcy  harcerskiego  hymnu  „Wszystko,  co  nasze  Polsce  oddamy”,  
ta znajomość z czasem przeradza się w przyjaźń. W tym okresie przery-
wa naukę, często odwiedza rodziców mieszkających w Łasku.

Jak  wielu  młodych  Polaków  bierze  udział  w  wojnie  1920  roku, 
walcząc na froncie jako kanonier w 1. Baterii 10. Kaniowskiego Puł-
ku Artylerii Lekkiej. Udaje mu  się przeżyć wojnę  i  po demobilizacji  
17 stycznia 1921 roku wraca do Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego, 
by zdać maturę i rozpocząć studia historyczne na Uniwersytecie War-
szawskim. Na  pierwszym  roku  studiów  (1921/1922)  jest  słuchaczem 
na wydziale publicystyczno-dziennikarskim w Szkole Nauk Politycz-
nych w Warszawie, udziela się niezwykle aktywnie społecznie, wykła-
da  w  Towarzystwie  Uniwersytetu  Robotniczego,  pracuje  w  redakcji 
„Harcerza” przemianowanego z czasem na „Ognisko”. Na łamach tych 
pism opisuje swoje wojenne przeżycia. Za debiut prozatorski uważa się 
jednak  jego powieść dla młodzieży „Ekspedycja karna” wydaną czę-
ściowo w 1922 roku (nie ukończył jej z powodu upadku pisma). Pra-
cował też w „Robotniku”, gdzie działem literackim kieruje (od 1925 r.) 
Zygmunt Kisielewski, ojciec Stefana, tu drukuje także Andrzej Strug. 
U boku tego ostatniego Rembek debiutuje jako nowelista.

Wojna 1919-1920 pozostawia trwały ślad w psychice pisarza. Do-
strzega w niej destrukcję i niszczycielski żywioł, jakże daleki od wciąż 
popularnego  romantyzmu.  Powieść  „Nagan”,  określana  przez  kryty-
ków prawdziwym debiutem literackim pisarza, wywołuje skandal i na-
gonkę na twórcę, przysparza mu zarówno zwolenników, jak i wrogów. 
W 1937 roku ukazuje się powieść „W polu” (wydana w Polsce i Pary-
żu), zbierająca wiele pochlebnych opinii, jako dzieło ukazujące znako-
micie tematykę żołnierską.

  W  1924-1926  Rembek  pracuje  jako  nauczyciel  w  gimnazjum 
w Radomiu oraz w tamtejszym TUR, potem uczy w gimnazjum w Łę-
czycy  i  w  piotrkowskiej  „Handlówce”.  Boryka  się  z  kłopotami  ma-
terialnymi,  korzysta  z  dachu  nad  głową  w  akademiku.  Jak  pisze  
we  wspomnieniach,  całe  dnie  chodzi  po  mieście  szukając  posady.  

Porównuje się go do Sienkiewicza, bo podobnie jak wielki mistrz pióra malował 
znakomicie pola bitew. Stworzył sporo arcydzieł i ma swoje miejsce w literaturze, choć 
przyznać trzeba, że wciąż nie jest należycie doceniany. Gdyby nie film Wajdy poświęcony 
mechanizmom kolaboracji świetnie ukazanej przez pisarza, ze znajomością Stanisława 
Edmunda Rembeka byłoby jeszcze gorzej.

Jedyne dochody, jakimi dysponuje, to skromne honoraria za drukowa-
ne w prasie artykuły. W końcu 1927 roku udaje mu się znaleźć pracę 
w gimnazjum rosyjskim w Równem. Gdy w tym samym roku wychodzi 
drukiem „Nagan”, za zarobione pieniądze pisarz wyjeżdża do Algieru, 
odwiedzając po drodze wiele europejskich krajów.

W 1935 roku żeni się z Marią z Dalewskich Dehnelową. W 1937 
roku pracuje w piotrkowskim gimnazjum. I podobnie jak podczas woj-
ny 1919-1920, we wrześniu 1939 roku znów staje w szeregu obrońców 
Warszawy.  Podczas  okupacji  bierze  udział  w  tajnym  nauczaniu,  jest 
członkiem AK, niesie pomoc ukrywającym się Żydom.

Po wojnie pracuje w Ministerstwie Kultury i Sztuki, drukuje sporo 
artykułów, pracuje jako nauczyciel języka polskiego. W 1947 roku uka-
zuje się jego głośna książka „Wyrok na Franciszka Kłosa”, pokazująca 
kolaboranta i alkoholika w mundurze granatowego policjanta. Powieść 
nie jest doceniona, ale po latach filmuje ją sam Andrzej Wajda. Potem 
trafiają do  rąk czytelników kolejne książki:  „Ballada o wzgardliwym 
wisielcu  oraz  dwie  gawędy  styczniowe”.  Znakomite  opisy  i  kunszt  
pisarza nie wszystkim się podobają, bo Rembek nie przedstawia woj-
ny jako kolorowej sielankowej opowieści, lecz jako dramat niszczący 
ludzi i człowieczeństwo. Wydane w 1997 roku „Dzienniki” Rembeka, 
skrywane przez pisarza przez dziesięciolecia, też budzą emocje. Joan-
na Siedlecka pisze o nim, że nigdy nie będzie modny, bo „modni nad-
chodzą i przemijają wśród wrzawy, rozbłysku i gasną jak piana. Jego 
znajdzie ten, kto szuka głębiej”. Pisanie o wojnie polsko bolszewickiej 
spowodowało, że nie osiągnął należytej sławy. 

Stanisław  Rembek  umiera  21  marca  1985  roku  w  Warszawie  
i  pochowany  zostaje  na  cmentarzu  powązkowskim.  Tylko  nieliczni  
pamiętają o tym znakomitym pisarzu związanym z Łaskiem.

(P) 
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Myśliwce F-22 to czołówka światowej techniki lotniczej, amerykań-
ski myśliwiec  przewagi  powietrznej,  zaprojektowany  głównie  do wal-
ki z samolotami wówczas ZSRR. Maszyny tego typu mogą brać udział 
w operacjach typu powietrze – powietrze, powietrze – ziemia. Może sto-
sować rakiety powietrze-powietrze, bomby powietrze-ziemia, dysponuje 
też działkiem kalibru 20 mm. Osiągają szybkość do 2,4 tys. km/h, mogą 
latać na wysokości nawet do 20 tys. metrów. 

Maszyna w powietrzu jest prawie niewidzialna na radarach (techno-
logia stealth). Głównym wytwórcą F-22 jest koncern Lockheed Martin, 
natomiast skrzydła, tylną część kadłuba oraz awionikę dostarczyła firma 
Boeing. Wiele krajów, m.in. Japonia, chciało nabyć F-22, ale Ameryka-
nie nie zgodzili się na sprzedaż tych maszyn. Unikalne możliwości tych 
maszyn wykorzystano podczas pierwszej misji bojowej w 2014 r., pod-
czas ataku celów tzw. Państwa Islamskiego w Syrii.

„RAPTORY” PRZYlECIAŁY NA lOTNISKO 32. blT
4 sierpnia 2022 r. na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego pojawiły się myśliwce F-22 „Raptor”. Sześć tego 
typu maszyn ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Przyleciały z bazy na Alasce, zatrzymując się po drodze  
w Anglii. Te jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przebywały już na tutejszym lotnisku w 2015 roku, 
gdy brały udział we wspólnych ćwiczeniach ze stacjonującymi tu samolotami F-16. 

Adrian  Mitoraj  zaproponował  spektakl,  który  na  dłużej  zostanie 
w  pamięci  zgromadzonej  publiczności.  Szczególnie  zadowolona  była 
najmłodsza część widowni, którą iluzjonista w trakcie pokazu zapraszał 
na scenę do wspólnego tworzenia i pomagania.

To było ponad 70 minut spektakularnych efektów z pogranicza dzie-
cięcych marzeń. To show, które łączyło pokolenia. Doskonała muzyka, 
gra aktorska. Wszystko po to, aby wprowadzić widzów w inny wymiar 

POKAZ IluZJI W ŁDK
Okres wakacyjny to dla wielu osób magiczny czas. Łaski Dom Kultury tego lata też postanowił zaczarować publiczność 
i zaproponował „Pokaz iluzji dla całej rodziny”. 22 lipca o godzinie 19 w ŁDK wystąpił iluzjonista Adrian Mitoraj.  
To twórca spektakli iluzji dla największych parków rozrywki w Polsce. Przez lata szkolił się u najlepszych iluzjonistów 
na świecie. Jego ulubione motto to: „Traktuj swój pokaz tak, jakby to był Twój najważniejszy występ w życiu. Każdego 
widza obdarowuj taką porcją iluzji, jakiej sam chciałbyś doświadczyć oglądając pokaz iluzjonisty”.

Pojawienie się w Łasku tych maszyn to konsekwencja niedawnego 
szczytu NATO w Madrycie. Chodzi o efekt odstraszający wobec agre-
sywnych  działań  Rosji,  która  od  lutego  prowadzi  wojnę  na  Ukrainie. 
Wspomniane samoloty będą nie tylko patrolować przestrzeń powietrzną 
państw NATO, ale i odbywać ćwiczenia.

Dodajmy, że w bazie w Łasku stacjonują już amerykańskie maszyny 
innego typu: F-15 i F-18. Te ostatnie przyleciały tu na początku kwiet-
nia - są to samoloty bojowe F-18 U.S. Marine Corps. Maszyny te zosta-
ły przeniesione do 32. Bazy, aby wesprzeć wschodnią flankę NATO na 
Litwie i w Polsce. Wszystkie te działania podporządkowane są jednemu 
celowi – mają wzmocnić możliwości obronne sojuszu i działać odstra-
szająco na Rosję, która stanowi dziś zagrożenie dla Europy.

(PO)

dostarczanej rozrywki. To było interaktywne widowisko, podczas które-
go wszyscy czarowali razem z prestidigitatorem.

W programie można  było  zobaczyć m.in.:  przenikanie  ciała  przez 
dziesięć  stalowych  obręczy,  liczne  lewitacje,  taniec  jedwabnej  chusty, 
znikanie i pojawianie się przedmiotów

Razem z Adrianem Mitorajem wystąpił również wybitny iluzjonista 
Grzegorz Klat.

Michał Jędrasik
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Wizja, by pieniądze same się pomnażały, jest bardzo kusząca. Trzeba 
jednak pamiętać, że wcale nie jest to takie proste. Po pierwsze, żeby in-
westować trzeba posiadać oszczędności. Konieczne jest uzbieranie tzw. 
finansowej poduszki bezpieczeństwa, która powinna wynosić od 6- do 
8-krotności  naszych  miesięcznych  wydatków.  Dopiero  kwotę  będącą 
nadwyżką nad tą wielokrotnością naszych wydatków, możemy rozsądnie 
zainwestować. Jeśli inwestycja się nie powiedzie, pozostaje nam finan-
sowa poduszka bezpieczeństwa,  która  daje  nam  stabilizację finansową 
na kilka miesięcy. Wykorzystywanie pieniędzy pożyczonych  lub prze-
znaczonych na określony cel (np. studia) na inwestowanie na rynku ka-
pitałowym, to również nie najlepszy pomysł. Jeśli inwestycja się nie uda, 
konsekwencje będą podwójnie nieprzyjemne. 

Każdy inwestor powinien dobrze zastanowić się, jaka strategia inwe-
stowania jest dla niego najlepsza. Zwykle jest tak, że najbezpieczniejsze 
inwestycje, np. lokata w banku czy obligacje skarbowe, dają niewielkie 
zyski. Z kolei te, które dają szanse na wyższe zyski, np. akcje - wiążą się 
z  ryzykiem  równie wysokiej  straty.  Podstawową  zasadą  inwestowania 
jest tzw. dywersyfikacja portfela, czyli inwestowanie w różne produkty 
finansowe. Pozwala to ograniczyć ryzyko utraty całego kapitału. 

Podejmując decyzję, o tym w co zainwestować, powinniśmy odpo-
wiedzieć sobie na pytania: Jaką kwotę mogę zainwestować? Na jak dłu-
go? Jaki poziom ryzyka  jestem w stanie zaakceptować? W ten sposób 
stworzymy własny  plan  i  strategię  inwestowania. Kolejną  zasadą mą-
drego  inwestowania  jest ciągła edukacja finansowa. Poradników inwe-

ZASADY MąDREgO INWESTOWANIA
„Oszczędnością i pracą, ludzie się bogacą” – mówi staropolskie przysłowie. W nowoczesnym kapitalizmie istnieje jeszcze jedna droga 
do zwiększenia swojego majątku. Można sprawić, aby pieniądze pracowały dla nas, inwestując je na giełdzie - samodzielnie kupując 
akcje spółek lub korzystając z oferty funduszy inwestycyjnych. Warto jednak robić to z głową.

stowania jest wiele, warto korzystać z tych opracowanych przez godne 
zaufania instytucje, np. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, 
czy Fundację GPW. 

Podczas inwestowania na giełdzie warto również wziąć pod uwagę 
inne zasady, polecane przez doświadczonych inwestorów: 
-  Pozwolić zyskom rosnąć, a ciąć straty
-  Decyzje podejmować na chłodno, bez emocji
-  Pamiętać, że można wykorzystać różne rodzaje zleceń i mechanizmy, 
które pozwalają zabezpieczać inwestycje 
-  Kupować akcje spółek w trendzie rosnącym, a nie malejącym.

Brzmi skomplikowanie? Warto poznać również inne możliwości in-
westowania. Fundusze  inwestycyjne oferują możliwość wspólnego  lo-
kowania pieniędzy w inwestycje zarządzane przez profesjonalistów. Je-
śli nie wiesz, w co chcesz zainwestować, możesz wybrać ten zbiorowy 
sposób inwestowania. 

Pamiętaj jednak, że nie ma uniwersalnych zasad dających gwarancję 
zysku lub ograniczających do zera ryzyko utraty kapitału. Każda inwe-
stycja wiąże  się  z  ryzykiem utraty  części,  a w  skrajnych przypadkach 
– całego kapitału. 

W dniach od 4 do 29 lipca w Filii dla dzie-
ci Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskie-
go Młodszego w Łasku odbyła się warsz-
tatowa część Bibliowakacji, zrealizowana 
w ramach zadania „Aktywne Wakacje”, 
finansowanego z dotacji gminy Łask. 

W  dwóch  turnusach,  z  fantastycznymi 
dziećmi zwiedzaliśmy okolicę na wycieczkach 
edukacyjnych, rozwijaliśmy się teatralnie pod-
czas  warsztatów,  pracowaliśmy  w  stylu  eko 
oraz  rozwijaliśmy  swoje  zdolności manualne. 
Podczas  kreatywnych  poniedziałków  tworzy-
liśmy  m.in.  wakacyjne  lampiony  ze  słoików 
pomalowanych  akrylowymi  farbami,  kwiato-
we  przywieszki  z  włóczki  oraz  antystresowe 
gniotki  z  balonów wypełnionych mąką  ziem-
niaczaną. 

Byliśmy  na  fantastycznych  wycieczkach 
edukacyjnych w Komendzie Powiatowej Stra-
ży Pożarnej oraz w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Łasku. Podczas tych dwóch spotkań ze 
służbami udało nam się zwiedzić ich siedziby, 

bIblIOWAKACJE PEŁNE ATRAKCJI

Artykuł powstał w ramach projektu 
edukacyjnego EduAkcja. 
Więcej o projekcie na www.edu-akcja.org

dowiedzieć co nieco o specyfice zawodów, po-
przymierzać sprzęty  i elementy umundurowa-
nia. Z wielką cierpliwością i zaangażowaniem 
panowie strażacy uczyli nas obsługi defibryla-
tora AED oraz robienia resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej. A policjantka st. asp. Katarzy-
na Staśkowska porozmawiała z dziećmi o  tak 
ważnym bezpieczeństwie podczas wakacji. 

Bardzo  ciekawe  spotkanie  udało  się  zor-
ganizować  w  Okręgowej  Spółdzielni  Mle-
czarskiej w Łasku, po której oprowadziła nas 
Marzena Sobolewska, która jest kierownikiem 
działu  produkcji.  Dowiedzieliśmy  się  m.in. 
jak powstaje ser, gdzie leżakuje, skąd się bie-

rze masło  i  ile  litrów mleka  potrzebuje mle-
czarnia do pracy. 

Z  panią  Lizą  z  Punktu  Informacji  Tury-
stycznej zwiedziliśmy kolegiatę w Łasku. Wy-
jątkową  atrakcją  była  możliwość  zobaczenia 
kolegialnego skarbca. Z kolegiaty udaliśmy się 
do Muzeum Historii Łasku - dzieciom najbar-
dziej podobała się izba etnograficzna, w której 
próbowały odgadywać przeznaczenie poszcze-
gólnych eksponatów. 

Również pani Liza przeprowadziła z dzieć-
mi  QUEST  (edukacyjną  grę  terenową)  „Śla-
dami  rodu  Łaskich  po  parku  miejskim”.  Ra-
zem z uczestnikami wakacyjnych zajęć w Filii 
w  Kolumnie  zorganizowaliśmy  dwie  kolejne 
wycieczki,  odwiedzając  zoo  „Dobronianka” 
w  Dobroniu  oraz  siedzibę  Nadleśnictwa  Ko-
lumna. W środy pracowaliśmy w naszym „Te-
atrzyku między książkami”. Piątki poświęcili-
śmy na pracę z modeliną  i  koralikami  termo-
zgrzewalnymi. Na koniec każdego z turnusów 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. 

MZ
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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)

Ważniejsze imprezy we wrześniu
kulturalne

sportowe

15 września br. upływa termin płatności kolej-
nej raty podatku (rolnego, leśnego, od środków 
transportowych i od nieruchomości). Informu-
jemy, że podatnicy gminy Łask mogą uregulo-
wać należność za pośrednictwem PLIP - Plat-
formy  Informacyjno-Płatniczej  UM  w  Łasku 
dostępnej na  stronie www.lask.pl  (wymagane 
jest posiadanie profilu zaufanego). Zachęcamy 
do skorzystania z tej formy płatności.

30 września br. mija  termin wniesienia opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
za  III  kwartał  2022  r.  Jednocześnie  informu-
je się, że opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy uiszczać na  indywidual-
ne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi 
informacjami. 

Wydział  Oświaty,  Kultury,  Promocji 
i Spraw Społecznych przypomina, że zgodnie 
z  ustawą  o  wychowaniu  w  trzeźwości  prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., do dnia  
30 września br. należy uiścić III ratę opłaty za 
korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych w roku 2022.

W  przypadku  niedokonania  opłaty 
w ustawowej wysokości  i w  terminie do dnia  
30 września 2022 r. przedsiębiorca może jesz-
cze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolej-
nych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje 
powiększona o 30% opłaty należnej za korzy-
stanie  z  zezwoleń w danym  roku kalendarzo-
wym.    Niedokonanie  opłaty  za  korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w wyżej wskazanym terminie spowoduje wy-
gaśnięcie zezwoleń.

W gm. Łask wnioski o dodatek węglowy, o któ-
rym mowa w  us tawie   z   dn ia   5   s ie rpnia 
2022  r.   (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) są przyj-
mowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Łasku (ul. Batorego 31).

Wszelkie  informacje  o  dodatku  wę-
glowym  można  uzyskać  pod  numerem  
tel.  43  676-27-00  lub  tel.  kom.  603-908-608, 
w godz. 7.30-15.30.

DODATEK WęglOWY

W KIlKu ZDANIACH
AURA  -  sierpniowa  pogoda  była  wyma-

rzona  na  letni  wypoczynek,  odnotowaliśmy 
niewiele  tropikalnych  upałów,  ale  za  to  poja-
wiał się tak potrzebny deszcz. Rolnicy nie mają 
powodów do zmartwień, bo susza w tym roku 
nie była tak groźna jak w latach poprzednich, 
choć w zamian jest wysoka inflacja  i niepew-
ność jutra. W końcu miesiąca w lasach pojawi-
ły się grzybki.

TRAGICZNY WYPADEK - do zderzenia 
motocyklisty z koniem doszło w Budach Stry-
jewskich.  Spłoszony  koń  wybiegł  gwałtow-
nie  z  gospodarstwa,  kierujący  hondą  30-letni 
mieszkaniec  powiatu  łaskiego  nie  miał  żad-
nych  szans  na  uniknięcie  zderzenia. Motocy-
klista  zginął  na  miejscu,  20-letnia  pasażerka 
jednośladu w stanie ciężkim przetransportowa-
na została śmigłowcem LPG do szpitala w Ło-
dzi. Koń nie przeżył wypadku.

KOMuNIKATY

* * *

* * *

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa „O mieście Łasku” wrzesień Muzeum Historii 

Łasku 
MHŁ, BP w Łasku 

2. „Łask - 4 pory roku” - 
wystawa fotografii Marcina 
Dybalskiego 

wrzesień BP w Łasku BP w Łasku 

3. 83. rocznica wybuchu  
II wojny światowej 

1 
godz. 13 

Łask, cmentarz 
parafialny  

gmina Łask,  
32. BLT 

4. Kino na leżakach – film pt.  
„8 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach”  

2  
godz. 20.30 

plac 11 Listopada gmina Łask 

5. Turniej robotyczny 
„CyfroKultura” 

3 OSP Kolumna, plac 
Szarych Szeregów 

ŁDK 

6. Kino na leżakach – film pt. 
„Kogel Mogel 4” 

4  
godz. 20.30 

boisko „Orlik”,  
ul. Lipowa 2 

gmina Łask 

7. Narodowe Czytanie 2022 9  
godz. 12 

Ogród Różany,  
os. Przylesie 

BP w Łasku 

8. III edycja Festiwalu –  
„Pociąg do Kolumny” 

10-11 ul. Piotrkowska  ŁDK, Społeczny 
Komitet 
Organizacyjny 
Festiwalu, 
Stowarzyszenie 
Nasza Kolumna, 
partnerstwo 
Stowarzyszenie 
Amazonek Łask-
Kolumna 

9. Stand-up Grzegorz Dolniak 13  
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

10. Akcja 15 
 godz. 9-12 

ul. Piotrkowska ŁDK 

11. „Życie i zagłada łaskich 
Żydów" - wystawa 

do 16.09. Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku 

12. Przysięga wojskowa żołnierzy 
9. Łódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej 

17 
godz. 11.00 

plac 11 listopada 9. ŁBOT 

13. Koncert z cyklu Scena Leśna 
w ramach realizacji projektu 
Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 

18 plac Szarych 
Szeregów 

ŁDK 

14. Maciej Tubis - koncert  
„Porcja Jazzu” 

21 Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

15. Uroczyste odsłonięcie 
pomnika Jana Łaskiego 
Koncert Zespołu Kameralnego 
No-Net pt. „Fantazje 
Maryjne” 

25  
godz. 17 
 
 
godz. 19 

plac Dąbrowskiego 
 
kolegiata łaska 

gmina Łask 

16. Dzień Kultury Żydowskiej 
(koncerty, warsztaty, 
spektakle, kulinaria) 

25 sala widowiskowa ŁDK 

17. Inauguracja ŁUTW  
 

27 sala widowiskowa ŁDK 

18. Noc Bibliotek 2022 30 BP w Łasku BP w Łasku 
 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Integracyjny Turniej Klubów 

Piłkarskich Funinio 
Kolumna - Korab 
Łask - Mulks Łask” 

4  
godz. 11 

CSiR- stadion  CSiR 

2. XXV Łaskie Święto Latawca, 
FLP, FLS 

24 boisko SP  
w Wiewiórczynie 

KMLiK, ŁDK 
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Łask zawsze serdecznie wita pielgrzymów. Otrzymują pieczywo i na-
poje. W tym roku żołnierze przygotowali grochówkę wojskową. Dla pani 
Anny, która już od lat zmierza z Płocka na Jasną Górę, Łask jest czymś 
więcej niż kolejnym przystankiem dla 700 uczestników pielgrzymki. – 
Za każdym razem modlę się za zdrowie mojej całej rodziny, a Łask jest 
dla mnie szczególnie łaskawy, bo przed laty walczyłam z nowotworem 
i dzięki modlitwie w tutejszej świątyni choroba ustąpiła.

Po kilkugodzinnym odpoczynku pielgrzymi ruszyli w dalszą drogę 
w kierunku Czestkowa, gdzie zaplanowano kolejny odpoczynek, i Bucz-
ku. 14 lipca pielgrzymi dotarli do Jasnej Góry. 

Częstochowa i Jasna Góra to miejsce ważne dla każdego wierzącego 
Polaka. Choć najwięcej pielgrzymek dociera tu w połowie sierpnia, wła-
ściwie przez cały rok przybywają katolicy do tego miejsca. Sanktuarium 
Najświętszej Maryi  Panny Częstochowskiej,  bo  o  nim mowa  to  prze-
cież  najsłynniejszy  ośrodek  kultu Maryjnego w  Polsce. Każdego  dnia 
docierają tu tłumy pielgrzymów i turystów, których celem jest gotycka 
kaplica przy klasztorze Ojców Paulinów. To tu przecież znajduje się naj-
cenniejszy bez wątpienia cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
przy którym modlili się liczni królowie i książęta. A sanktuarium w Czę-
stochowie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków. W czasie „po-
topu”  szwedzkiego klasztor był oblegany przez wojska  szwedzkie,  ale 
ostatecznie nie poddał się wrogowi, co znakomicie pokazano w filmowej 
wersji powieści Henryka Sienkiewicza.

PIElgRZYMI u STÓP KOlEgIATY
To już tradycja w Łasku – zawsze w sierpniu u stóp kolegiaty zatrzymuje się na odpoczynek pielgrzymka z diecezji płockiej. W cieniu 
starych murów świątyni pielgrzymi posilają się i odpoczywają, niektórzy modlą się we wnętrzu XVI-wiecznej świątyni przed 
cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskiej. Ten pobyt w grodzie nad Grabią wiąże się zawsze z wielkim przeżyciem.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od wykonania tego zdjęcia (1952 r.). Za-
pewne większość Czytelników rozpozna to miejsce - plac J. Dąbrowskiego 
(zachodnia strona) wraz z fragmentem ul. Warszawskiej (parterowy dom 
z okiennicami). Na tle budynku, który dziś wygląda zupełnie inaczej, sie-
dząc na krawężniku zapozowały  fotografowi  trzy osoby: Jan Sobczak – 
zegarmistrz, który swój zakład miał na ul. Kilińskiego (dziś na wysokości 
myjni samochodowej). Pan Sobczak należał do Cechu Rzemiosł w Łasku, 
w okresie międzywojennym pełnił funkcję skarbnika. Obok zegarmistrza 
jego córka Eleonora – mistrz zegarmistrzostwa, która zawodowo związa-
ła  się z Sieradzem, gdzie przy ul. Kolegiackiej prowadziła  swój zakład. 
Dziecko - to siostrzenica Jana Sobczaka Elżbieta Sroka.

Ta, unikatowa fotografia (wraz z kilkoma innymi) została przekaza-
na do archiwum naszego muzeum przez Jarosława Wilczyńskiego. Ser-
decznie dziękujemy. Zachęcamy Państwa do przynoszenia do naszej pla-
cówki starych fotografii, a tym samym utrwalania, razem z nami, historii 
miasta i jego mieszkańców.

L. Olszewska 
Muzeum Historii Łasku

Pobyt pielgrzymów w Łasku  to zawsze swoisty egzamin dla  tutej-
szych wiernych, którzy starają się godnie podejmować ludzi podążają-
cych do  świętego miejsca. W  tym roku dopisała pogoda,  a  i gospoda-
rze  nie  szczędzili wysiłku,  by  pielgrzymi  na  dłużej  zapamiętali  pobyt 
w miejscu kultu Maryjnego.

(ER)



 

WSZYSTKO,  CO  DOBRE...


