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600-lecie  Łasku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

     Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze 
i najbardziej rodzinne święta. Z tej okazji przyjmijcie 
Państwo najserdeczniejsze życzenia. Niech ten szczególny czas sprawi, 
że z nadzieją spojrzymy na następne dni, a marzenia i plany zmienią 
się w rzeczywistość. W Państwa domach niech zagości miłość, ciepło 
i zrozumienie, a przy świątecznych stołach niech nie zabraknie uśmiechu,                     
                                                 dostatku i szacunku. 
     Życzymy także, aby nadchodzący 2022 rok przyniósł ze sobą szczęście, 
                                   zdrowie i pomyślność. 

Państwo najserdeczniejsze życzenia. Niech ten szczególny czas sprawi, 
że z nadzieją spojrzymy na następne dni, a marzenia i plany zmienią 
się w rzeczywistość. W Państwa domach niech zagości miłość, ciepło 
i zrozumienie, a przy świątecznych stołach niech nie zabraknie uśmiechu,                    W  przyszłym  roku  będziemy  świętować 

600-lecie  nadania  praw  miejskich 
Łaskowi.  Przez  kolejne  dwanaście 
miesięcy  w  mieście  będą  organizowane 
wydarzenia uświetniające  ten wyjątkowy 
jubileusz. Na ulicach pojawią się banery, 
flagi  i  plakaty.  Chcemy,  aby  każdy,  kto 
odwiedzi  Łask  w  roku  2022,  nie  miał 
wątpliwości,  że  miasto  właśnie  świętuje 
600-lecie. 

6 grudnia br. w Łaskim Domu Kultury 
odbyło się pierwsze posiedzenie Honorowe-
go Komitetu Obchodów Jubileuszu 600-lecia 
Nadania Praw Miejskich Łaskowi. Komitet 
liczy 40 członków, a na jego czele stoi trzech 
współprzewodniczących: prof. Marian Marek 
Drozdowski - honorowy obywatel Łasku, To-
biasz Bocheński - wojewoda łódzki, Gabriel 
Szkudlarek – burmistrz Łasku. 

Głównym celem spotkania było przyjęcie 
programu obchodów Jubileuszu. Burmistrz 
Gabriel Szkudlarek powitał zebranych gości 
i omówił zaplanowany harmonogram wyda-
rzeń. 

W następnym punkcie spotkania człon-
kowie komitetu przedstawiali swoje pomy-
sły i propozycje, które dodatkowo mogłyby 
uświetnić ten ważny dla Łasku jubileusz. 

Na zakończenie posiedzenia Gabriel 
Szkudlarek zaprosił zebranych do aktywnego 
uczestnictwa w przyszłorocznych obchodach. 

MJ

Ruszyły 
PRZYGOTOWANIA!

Gmina  Łask  ogłosiła  konkurs  rzeźbiarsko-architektoniczny  na  opracowanie  koncepcji 
projektu pomnika (rzeźby) pn. „Ławeczka z Janem Łaskim”. Monument zostanie odsłonięty 
podczas przyszłorocznych obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi.

Powstanie Pomnik Jana łaskiego

6 grudnia do małych mieszkańców Łasku przybył Mikołaj. Dla 
dzieci, szczególnie tych grzecznych, przyniósł prezenty. Tak było 
również  w  przedszkolu  ,,Misiaczek”.  Dzieci  przygotowały  się 
do  tej wizyty, wykonując  dekoracje  i  przebierając  się w  stroje 
pomocników Mikołaja. 

Bardzo wyczekiwany i kochany Mikołaj i tym razem nie zawiódł 
przedszkolaków. Wszystkie dzieci były bardzo grzeczne, co potwierdziły 
wychowawczynie. Spotkanie było bardzo radosne, każde dziecko dosta-
ło prezent. ,,Z siwą brodą przemiły gość” wysłuchał wierszy i piosenek 
w wykonaniu przedszkolaków. Ten wyjątkowy dzień upamiętniły zdjęcia 
przedszkolaków z Mikołajem. 

Beata Ochocka 
nauczyciel PP nr 3 ,,Misiaczek”

z dalekieJ laPonii PRzyJechał mikołaJ…

Uczestnicy, którzy po 21 grudnia zakwalifi-
kują się do udziału w konkursie, muszą przejść 
dwa etapy. W pierwszym składają opracowanie 
studialne - wybranych zostanie maksymalnie 
5 najlepszych. W drugim etapie przygotowują 
projekty (do 28 lutego 2022 r.), spośród któ-
rych zostanie wybrany ten najlepszy. Finałem 
konkursu będzie wykonanie ławeczki i umiej-
scowienie jej na placu gen. Jarosława Dąbrow-
skiego w Łasku.
- Chcemy, aby pomnik stał się charaktery-

stycznym punktem na mapie Łasku – miej-
scem spotkań i atrakcją turystyczną. Być 
może nowożeńcy wychodzący z kolegiaty 
będą robić sobie przy ławeczce Jana Łaskiego 
zdjęcia, a dzieci szybko sprawią, że jego nos 
przybierze kolor złota. I byłoby to niezwykle 
miłe. Pomnik powstanie z okazji 600-lecia 
Łasku, ale dedykowany jest przede wszyst-
kim naszym mieszkańcom – mówi burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek. 

MJ



grudzień 2021 r.

Lubimy ambitne wyzwania, dlatego Program zakłada 6 etapów re-
alizacji zadania: 
Etap I - Stacja Uzdatniania Wody – Ostrów
Etap II - Ujęcia wody dla Łasku (studnie głębinowe)
Etap III - Rurociągi tranzytowe wody surowej od studni głębinowych do 
stacji uzdatniania wody w Ostrowie
Etap IV - Wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej
Etap V - Monitoring sieci wodociągowej w gminie Łask oraz poprawa 
dostępności do wody pitnej 
Etap VI - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okupie oraz Bałuczu, 
gm. Łask.

Aktualnie przystępujemy do wykonania założeń modernizacyjnych, 
które w przyszłości pozwolą nam ubiegać się o ewentualne środki z fun-
duszy zewnętrznych na realizację w/w zadań zgodnie z powyższymi za-
łożeniami. 

System oczyszczania ścieków został już zmodernizowany, więc czas 
na system dystrybucji wody dla gminy Łask. Serce projektu to niewąt-
pliwie modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie, która pracuje 
od 1984 roku. 

czas na modeRnizacJę suw w ostRowie
MPWiK  w  Łasku  podpisało  umowę  z  firmą  „Eko- 
Kompleks” ze Rzgowa, na podstawie której opracowa-
ny zostanie Program Funkcjonalno - Użytkowy projektu 
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie oraz 
systemu dystrybucji wody dla gminy Łask”.

Cieszymy się, że założenia wykona lokalna firma ze Rzgowa, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji i zarazem 
posiada bogate doświadczenie w zakresie dokumentacji projektowych 
jak realizacji takich właśnie inwestycji. Czas realizacji PFU - 28 lutego 
2022 r. 

Mariusz Sowiński
prezes Zarządu MPWiK w Łasku

Gmina  Łask  rozpoczęła  remont  drogi  wewnętrznej 
na  osiedlu  Batorego  (odchodząca  od  ul.  9  Maja), 
następnie naprawy doczeka się ul. Karpińskiego. 

Remonty dRóg

Pani
Teresie Biernat

Inspektorowi Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Inwestycja o wartości 402 tys. zł obejmie wymianę krawężników, 
remont nawierzchni bitumicznej oraz chodnika. Za prace odpowiada fir-
ma Dromak.

Rozpoczęcie prac zbiegło się z w czasie z nagłym pogorszeniem wa-
runków pogodowych. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

MJ

Panu
Tomaszowi Kaczmarkowi

Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Maleni 

oraz sołtysowi sołectwa Malenia-Strupiny
 wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY oraz BABCI
składają

Wójt Gminy Buczek 
Przewodniczący Rady Gminy Buczek
z radnymi i sołtysami Gminy Buczek 

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Buczku

Wyrazy  głębokiego żalu 
i współczucia 

Pani Marzenie Pawłowskiej
Inspektorowi w Urzędzie Gminy 

Sędziejowice 
z powodu śmierci

TATY
składają 

Wójt Gminy Sędziejowice 
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy 

Pani
Emilii Bukowiec

Inspektorowi Urzędu Stanu Cywilnego 
w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Pani
Dorocie Podemskiej

Inspektorowi Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku
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zdaniem buRmistRza

JUBILEUSZ

Odbyło się pierwsze posiedzenie Ho-
norowego Komitetu Obchodów 600-lecia 
Nadania Praw Miejskich Łaskowi. W skła-
dzie Komitetu są godni i ważni przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządo-
wych, przedstawiciele wojska, różnych in-
stytucji, podmiotów i organizacji. Aktyw-
ność członków Komitetu przeszła moje 
oczekiwania. Zgłoszono wiele pomysłów 
i propozycji rozszerzających pierwotnie 
przygotowany projekt programu uroczy-
stości i obchodów Jubileuszu. Niektóre 
z tych pomysłów są arcyciekawe. Mam 
nadzieję że uda się je zrealizować, a wtedy 
nasz Jubileusz będzie uroczystością wyjąt-
kową. 

Przypomnijmy, we wrześniu 1422 roku 
wielki król Polski Władysław Jagiełło na-
dał Łaskowi prawa miejskie – wtedy Łask 
stał się miastem. Jego początki giną w mro-
ku dziejów i datowane są na XI wiek, może 
i wcześniej. 600 lat to piękny jubileusz, 
który należy godnie uczcić. Zaangażowani 
mieszkańcy naszego miasta nie jeden raz 
pytali kiedy rozpoczniemy. Przygotowa-
nia trwają, natomiast czynności wymaga-
jące nakładów finansowych będą podejmo-
wane po uchwaleniu budżetu przez Radę 
Miejską. Uroczystości planujemy rozpo-
cząć uroczystą sesją Rady Miejskiej w dniu  
10 stycznia, a zakończyć okolicznościową 
sesją w grudniu. Apogeum przypadnie na 
czas Jarmarku Łaskiego.

Mija kolejny rok. Rok, który na trwale zapisał się w historii świata. Rok, który niósł nadzieję na 
opanowanie pandemii. Dziś wiemy, że przed nami jeszcze długa droga. Kolejny bardzo trudny, 
nie mający odpowiednika w powojennej historii Polski temat to „pożar” na granicy z Białorusią. 
Dramat znany, dlatego ograniczę się do stwierdzenia jeszcze raz: murem za polskim mundurem.

DOBRY KIERUNEK ROZWOJU 

Od wojewody łódzkiego otrzymali-
śmy pismo, którego fragmenty zacytuję: 
Jednym z ważniejszych czynników, wa-
runkujących zrównoważony rozwój miast 
i gmin, jest ich infrastruktura techniczna. 
/.../nadal widoczna jest znaczna różnica 
pomiędzy nasyceniem siecią wodociągo-
wą a kanalizacyjną. Różnice w długości 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej naj-
bardziej widoczne są na obszarach wiej-
skich, na których dysproporcje są bardzo 
duże. Wyraźne dysproporcje pomiędzy 
wyposażeniem w sieć wodociągową i ka-
nalizacyjną wynikają głównie z wysokich 
nakładów finansowych na wyposażenie 
i utrzymanie tej infrastruktury. Koniec 
cytatu. Te wysokie nakłady finansowe 
nie odstraszyły nas od systematycznej 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
oczywiście przy wielkim udziale pienię-
dzy zewnętrznych, w tym głównie unij-
nych. Inwestujemy także na obszarach 
wiejskich, na których wybudowano po-
nad 30 km kanalizacji. Nie zaniedbuje-
my przy tym miasta. Kto dziś pamięta, 
jakie problemy były z brakiem kanaliza-
cji w ul. Kilińskiego. Czy gdyby nie te 
inwestycje gminne wokół miasta rosłyby 
jak grzyby po deszczu kolejne budynki 
mieszkalne?

Wynikające z powołanego pisma 
wskazania wojewody konsekwentnie re-
alizujemy od 15 lat inwestując w infra-

strukturę. W woj. łódzkim są 22 gminy 
niemające śladu kanalizacji…

PRZYSZŁOŚĆ TARGOWISKA

Mieszkańcy żywo interesują się przyszło-
ścią targowiska. Dyskusja na ten temat nawią-
zała się niedawno w komentarzach na portalu 
ŁaskOnline.pl. Z uwagi na szczególny, przed-
świąteczny czas w polemikę nie wejdę, ograni-
czając się do 2 cytatów: Najlepiej nic nie robić 
i wiecznie narzekać. I drugi: Brawo dla burmi-
strza za konsekwencje. Młodzi chcą mieszkań 
i zmian to niech mają. Niezadowoleni i marudy 
zawsze będą (pisownia oryginalna). W tym du-
chu jest zdecydowana większość komentarzy. 
I trudno się dziwić. Zapytani w połowie roku 
o opinie mieszkańcy wyrazili swoje zdanie 
i w zdecydowanej większości poparli przed-
stawione przez nas propozycje zmiany terenu 
targowiska. Teraz bronią tej koncepcji, a samo-
rządowcom mówią: „sprawdzam”, oczekując 
konkretnych działań. 

Trzeba wiedzieć, że w Łasku jest duży 
głód mieszkań w budownictwie wieloro-
dzinnym. Niedawno gmina ogłosiła prze-
targ na sprzedaż działki pod budowę bloku 
na osiedlu Przylesie. Efekt? Aż 6 zaintere-
sowanych inwestorów. Działka sprzedana 
za 760 tys. zł przy cenie wywoławczej 500 
tys. zł. To, że ludzie chcą w Łasku mieszkać 
to chyba dobrze?

10 grudnia 2021 r.  
Gabriel Szkudlarek

co daleJ z taRgowiskiem?
Pada  coraz  więcej  pytań  o  przyszłość  targowiska  na  osiedlu 
Batorego.  Przypomnijmy,  że  w  sierpniu  urząd  miejski 
przeprowadził  ankietę,  której  wynik  jednoznacznie  pokazał, 
że łaskowianie oczekują zmian w tej części miasta. Nowe bloki, 
miejsce  do  rekreacji  i  teren  do  handlu.  Taką  wizję  poparli 
mieszkańcy, a samorząd obiecał jej realizację. 

Jak dowiadujemy się w ratuszu, w tej chwili analizowany jest obszar 
działki pod kątem podziału geodezyjnego. Następnie urzędnicy przygo-
tują projekt uchwały skierowany do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody 
na sprzedaż jej części pod zabudowę wielomieszkaniową. W zamyśle 
gmina pozostanie właścicielem pozostałej części działki, która zosta-
nie zaadaptowana pod nowe targowisko i teren rekreacyjny. Stawiamy 
na nowoczesność, promocję zdrowej żywności i lokalnych produktów. 
Mają one być oferowane nie tylko w czwartki, ale przez cały tydzień - 
wyjaśnia burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 

MJ
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Praca w Sztabie WOŚP przy ŁDK nabie-
ra rozpędu. Cieszy nas bardzo duże zaintere-
sowanie ze strony wolontariuszy. W tej edycji 
lista wolontariuszy kwestujących z charaktery-
styczną puszką WOŚP bardzo szybko się za-
pełniła. Równie entuzjastycznie podchodzimy 
do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 
instytucjami, szkołami i innymi podmiotami, 
które zechcą wesprzeć inicjatywę WOŚP. 

Mamy wielkie plany dotyczące Finału 
w Łasku. Sztab pracuje obecnie nad rozsze-
rzeniem formuły wydarzenia. Marzymy, aby 
możliwie jak najszerzej zaangażować dostępną 
przestrzeń miejską, więcej działania w terenie, 
performance, aktywności sportowe i animacje. 
Niech Finał WOŚP rozegra się w Łasku, a nie 

wkRótce 30. Finał woŚP

tylko na terenie ŁDK. Tak jak w ubiegłym roku 
nie zabraknie licytacji na portalu Allegro, któ-
re zostały przez mieszkańców jednoznacznie 
wskazane jako najlepsza forma uczestnictwa 
w aukcji na rzecz WOŚP. Jeżeli sytuacja pan-
demiczna pozwoli – przygotujemy oryginalną 
część artystyczną, do której zaangażujemy gru-
py artystyczne związane z ŁDK oraz zaprzy-
jaźnionych artystów. Jubileuszowy 30. Finał 
WOŚP musi zagrać z pompą! 

Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć nasze 
działania - zapraszamy do Łaskiego Domu 
Kultury. Porozmawiamy o różnych możliwoś-
-ciach współpracy. 

Rafał Stasiak
szef Sztabu przy ŁDK

Przed  nami  jubileuszowy,  30.  Finał Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Jak  co 
roku  (tradycja  współpracy  ŁDK  z  Fundacją  Jerzego  Owsiaka  sięga  lat  90.  XX  w.) 
maksymalnie angażujemy się w przygotowanie ciekawego wydarzenia kulturalnego dla 
mieszkańców naszego miasta. 

W tym roku zespo-
ły związane z Łaskiem 
zdobyły najważniejsze 
laury w tym konkursie. 
Chór „Echo Leśne” z filii 
Łaskiego Domu Kultury 
w Kolumnie zdobył I na-
grodę, natomiast Zespół 
Wokalny „Canto Amici” 
z Łaskiego Domu Kultu-
ry - III nagrodę. Kierow-
nikiem „Echa Leśnego” 
jest pani Bożena Kluch, 
natomiast opiekunem 
„Canto Amici” jest Mi-
chał Makulski. 

O przyznaniu nagród 

łascy lauReaci „matecznika”

Łódzkiego Domu Kultury i Jarosław Kaczma-
rek - wieloletni muzyk, instruktor wokalny

 Michał Jędrasik

IV Przegląd Piosenki Patriotycznej „Matecznik” - Artystyczne Spotkania Ama-
torskich  Zespołów Wokalnych  Seniorów  było  wydarzeniem  organizowanym 
przez Towarzystwo Przyjaciół Szadku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Szadku. Partnerem była Szkoła Podstawowa w Szadku.

zdecydowało jury w składzie: Tomasz Pohl - 
dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury „Loka-
tor” w Zduńskiej Woli, Rafał Songan - baryton, 
solista Teatru Wielkiego w Łodzi, pracownik 

SESJE – radni Rady Miejskiej Łasku 
obradować będą 29 grudnia br. (początek  
o godz. 10, sala konferencyjna w UM) podczas 
sesji budżetowej, ustalającej plan finansowy 
gminy na 2022 rok. Jak na końcówkę mijające-
go roku przystało, rada podejmie wiele decyzji 
dotyczących finansów, m.in. ustalając dotację 
dla ZKM, pieniądze na dowóz dzieci do szkół. 
Radni zajmować się będą również planowa-
nymi działaniami z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii, a także planem 
zrównoważonego rozwoju zbiorowego trans-
portu publicznego dla gminy Łask.

16 grudnia br. odbyła się sesja Rady Po-
wiatu Łaskiego, podczas której radni zajmowa-
li się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie 
i zmianami w statucie powiatu. Te ostatnie wy-
nikają m.in. z przejścia ZSR w Sędziejowicach 
pod nadzór resortu rolnictwa. W tym miesiącu 
(30 bm., sala konferencyjna Starostwa) odbę-
dzie się jeszcze jedna sesja Rady Powiatu – 
tym razem poświęcona głównie budżetowi na 
2022 rok.

INFLACJA szaleje – obecnie wynosi ok. 
8 proc., a wszystko wskazuje na to, że u pro-
gu nowego roku będzie jeszcze wyższa. Wie-
lu mieszkańców regionu lokuje oszczędności 
w zakupach mieszkań i ziemi.

MRÓZ coraz bardziej niebezpieczny – 
w związku z obniżonymi temperaturami, szcze-
gólnie wieczorami i nocą, zwracajmy uwagę 
na osoby bezdomne i mające kłopoty życiowe. 
Nasza czujność może być na wagę życia!

KORONAWIRUS w powiecie łaskim – 
jak w całym kraju od 15 grudnia obowiązują 
dodatkowe obostrzenia, mające przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu się pandemii, m.in. zmniej-
szono do 30 proc. liczbę miejsc udostępnia-
nych publiczności w kinach, teatrach i filhar-
moniach, wprowadzono zakaz konsumpcji 
podczas seansów kinowych, w przestrzeniach 
zamkniętych (sale koncertowe, muzea, galerie 
sztuki) na 1 osobę musi przypadać 15 m kw. 
W miejscach publicznych obowiązują masecz-
ki na twarzach, należy dbać o zachowanie od-
powiedniej odległości i higienę.

RED. BARBARA WRZESIŃSKA zmar-
ła 1 grudnia br., długoletnia dziennikarka prasy 
łódzkiej, twórczyni i redaktor naczelna tygo-
dnika województwa sieradzkiego „Nad War-
tą”. Pogrzeb odbył się 6 grudnia br. w Łodzi, 
na cmentarzu komunalnym na Dołach.

AURA w grudniu przyniosła znaczne 
ochłodzenie i opady śniegu. Przez kilka dni 
było bardzo mglisto. Na drogach zrobiło się śli-
sko i niebezpiecznie. Czy Nowy Rok powitamy 
w zimowej aurze?

PTASIA GRYPA – pojawiły się jej ogni-
ska w pow. zduńskowolskim i łaskim. Po-
wiatowy lekarz weterynarii w Łasku infor-
muje o podjętych działaniach prewencyjnych 
i wzmożonej bioasekuracji w gospodarstwach 
hodujących drób. Zaleca się trzymanie drobiu 
w pomieszczeniach zamkniętych. 
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W rękach małych artystów powstały praw-
dziwe świąteczne arcydzieła. Jak zawsze dzieci 

w ŚwiąteczneJ atmosFeRze

Paulina  Przybysz  to  artystka,  która  wzięła  udział  w  wielu 
projektach muzycznych. Dużą popularność zdobyła występując 
razem z siostrą Natalią w grupie „Sistars”. Formacja nagrała dwie 
znakomite  płyty  „Siła  sióstr”  (2003)  oraz  „A.E.I.O.U.  (2005)”, 
które  zdobyły  nagrody  polskiego  przemysłu  fonograficznego  – 
„Fryderyki”.

Później Paulina Przybysz zajęła się karierą solową i w 2008 roku, 
już pod pseudonimem Pinnawela, ukazały się jej płyty „Soulahili” i „Re-

„odwilż” Pauliny PRzybysz w łdk

Pomysłów na andrzejkowe wróżby i zaba-
wy jest mnóstwo. Obecnie wróżą wszyscy nie-
zależnie od wieku, płci, stanu cywilnego i na 
wszystkie tematy poczynając od uczuć, zawo-
dów aż po finanse. Najbardziej znanym zwycza-
jem andrzejkowym są wróżby i przepowiednie, 
które podczas naszej zabawy były traktowane 
jako ciekawy dodatek i atrakcje tego wieczoru. 
Wśród uczestników zabawy znalazły się osoby, 
które były też przebrane chociażby za wróżko-
-cygankę, która przepowiedziała wielu osobom 
miłosne wróżby związane z życiem uczucio-

andRzeJki u łaskich emeRytów

nesoul”. Kolejne wydawnictwa artystka zaprezentowała pod własnym 
nazwiskiem, były to albumy „Chodź tu” i zeszłoroczna, nominowana do 
„Fryderyka” „Odwilż”.

I właśnie tę ostatnią płytę Paulina Przybysz promowała na koncercie, 
który odbył się 17 listopada w Łaskim Domu Kultury. Publiczność licz-
nie stawiła się w sali widowiskowej, a artystka nie zawiodła ich oczeki-
wań. Oczywiście trzeba też wspomnieć o znakomitym zespole, który jej 
towarzyszył. Należy do niego m.in. perkusistka Wiktoria Jakubowska, 
która występowała także choćby z Ralphem Kaminskim, czy Paweł Sta-
chowiak, również basista jazzowej grupy EABS (znanej łaskowianom 
z koncertu na Festiwalu Róż w 2019 roku).

Artyści rozpoczęli koncert od utworu „Senność”, a skończyli, na en-
tuzjastycznie przyjętym i wspólnie odśpiewanym z publicznością „Ona 
i ja”. Pomiędzy wybrzmiał m.in. utwór „Minimalizm”, z gościnnym 
udziałem Vito Bambino, który pojawił się w video wyświetlanym na 
ekranie umieszczonym na scenie. Ogólnie wykonanie na żywo dodało 
utworom ze znakomitej płyty „Odwilż” jeszcze więcej kolorytu i dyna-
mizmu. Całość występu spinał również bardzo dobry kontakt Pauliny 
Przybysz z publicznością, artystka posiada znakomite poczucie humoru. 

To był jeden z ważniejszych i bardziej udanych tegorocznych kon-
certów w naszym regionie.

Michał Jędrasik

Tuż przed Mikołajkami, w sobotę, 4 grudnia br., w bibliotecznej filii dla dzieci odbyły 
się  warsztaty  ozdób  bożonarodzeniowych.  Uczestnicy,  sami  lub  przy  małej  pomocy 
rodziców,  tworzyli  skrzaty  ze  skarpet,  ażurowe  gwiazdy,  ozdoby  na  choinkę  z masy 
porcelanowej  oraz przywieszki mini-skrzaty. Takie dekoracje  to nieodzowny  element 
Świąt  Bożego  Narodzenia. A  jeśli  do  tego  wykonane  są  własnoręcznie,  tym  bardziej  
są cenne i stanowią wspaniałą pamiątkę. 

popisały się dużą kreatywnością i artystycznym 
wyczuciem. Przy okazji spotkania rozmawiały 
o tradycjach i zwyczajach bożonarodzenio-
wych w naszych domach. Podczas warsztatów 
panowała twórcza, radosna i przede wszystkim 
rodzinna atmosfera.  

Jak co roku, przed Bożym Narodzeniem 
łaska Biblioteka Publiczna nabrała świąteczne-
go wystroju, który tworzą przepięknie ubrane 
przez najmłodszych czytelników choinki oraz 
wystawiony w Galerii Pod Korabiem kiermasz 
stroików świątecznych, na który placówka za-
prasza wszystkich czytelników. 

M.Z.

W motelu „Kominek” w Łasku członkowie Oddziału Rejonowego PZERiI w Łasku uczestniczyli w pełnym magii i radości wieczorze 
andrzejkowym. Był to również wieczór pełen zabaw, wróżb i swawoli. Otwarcia imprezy dokonała przewodnicząca związku Mirosława 
Klepczyńska, która przedstawiła krótką historię powstania tej tradycji. W Europie andrzejki zadomowiły się w XII wieku, a w Polsce 
to już stara tradycja z XVI wieku i obchodzona od kilku pokoleń nie traci na popularności. 

wym, zawodowym czy finansowym - oczywi-
ście do spełnienia w nowym 2022 r. 

Był to dla nas wszystkich wieczór wycze-
kiwany, najbardziej magiczny w całym roku, 
pełen wiary, że tego andrzejkowego wieczo-
ru przyszłość otworzy nam swoje tajemnice. 
Wszystkie przepowiednie oczywiście trakto-
wane były z przymrużeniem oka. Wszyscy 
bawili się przy muzyce do późnych godzin 
wieczornych z DJ’em Wiesławem. W zabawie 
udział wzięło 60 osób. 

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca Związku
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Powiat łaski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 052 859,00 zł na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, ul. Lubelska w Łasku wraz 
z budową odwodnienia”.

Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę istniejących warstw kon-
strukcji nawierzchni i wykonanie nowej, rozbiórkę istniejących i budowę 
nowych odcinków chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, roz-
biórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej, roz-
biórkę istniejących i budowę dojść do furtek, przebudowę skrzyżowania 
ul. Lubelskiej z ul. Piaskową, wykonanie zabezpieczenia istniejących 
drzew i krzewów, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowa-
nie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Wykonawcą inwestycji była firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp.k.,  
Porszewice 31, całkowita jej wartość wyniosła: 2 932 656,01 zł.

lubelska Już PRzebudowana
26  listopada  br.  dokonano  uroczystego  otwarcia  przebudowanej  drogi  powiatowej  -  ul.  Lubelskiej 
w  Łasku.  Przecięcia  wstęgi  dokonali  wicewojewoda  łódzki  Karol Młynarczyk  oraz  przedstawiciele 
władz powiatu  łaskiego:  starosta  łaski Piotr Wołosz, wicestarosta  łaski Teresa Wesołowska,  etatowy 
członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak, członek Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara 
Potasiak, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski oraz radni powiatu łaskiego: 
Andrzej Banaszczyk, Florian Podębski, Jacek Raczkowski oraz Bogdan Lipowski. 

Powiat łaski zakończył realizację zamówienia 
uzupełniającego do pierwszej części przetar-
gu pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych na 
drogach powiatowych na terenie powiatu ła-
skiego”. Na ten cel przeznaczono środki wyso-
kości 556 000,00 zł, za które wykonane zostały 
nakładki bitumiczne w następujących miejsco-
wościach:
- remont drogi powiatowej w miejscowości 
Wola Bałucka – 560 m
- remont drogi powiatowej w miejscowości 
Korczyska – 790 m
- remont drogi powiatowej w miejscowości 
Zawady – 1600 m.

Remonty dRóg 
Powiatowych

Powiat  łaski  zakończył  realizację 
inwestycji  pn.  „Przebudowa  drogi 
powiatowej  nr  2309E  w  miejscowości 
Chociw w  zakresie  budowy  chodnika  na 
odcinku ok. 170 m”.

Inwestycja polegała na wykonaniu z kost-
ki brukowej chodnika o szerokości 1,5 – 2,5 m 
wraz z dojściami do furtek. Ponadto wykonano 
również przebudowę 8 zjazdów indywidual-
nych o szerokości 5,0 – 5,5 m. Realizacja tego 

nowy chodnik w chociwiu
zadania znacznie wpłynęła na poprawę bezpie-
czeństwa pieszych oraz stanowi kontynuację 
chodnika zaprojektowanego podczas rozbudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 480.

Wykonawcą zadania była firma Włady-
sław Pisarek PRZEDSIĘBIORSTWO PRO-
DUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE 
„TRANS BRUK” z siedzibą w Woli Bałuckiej 
48. Koszt inwestycji - 134 817,61 zł, całkowi-
cie pokryty ze środków powiatu łaskiego.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą dla wszystkich wspaniałym czasem, spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. W tych 
wyjątkowych dniach przekazujemy życzenia radości, spokoju 

i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się 
szczęście, życzliwość i zrozumienie. Niech nadchodzący nowy rok 2022 bę-

dzie pełen sukcesów i dobrych decyzji. Niech każdy dzień upływa 
w dostatku i zdrowiu, a nasze marzenia staną się rzeczywistością.

bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. W tych 
wyjątkowych dniach przekazujemy życzenia radości, spokoju 

i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się 

Starosta Łaski Piotr Wołosz z Zarządem Powiatu Łaskiego oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski z Radą Powiatu Łaskiego
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Powiat  łaski  zakończył  inwestycję  pn.  „Budowa  przejścia  dla 
pieszych na ul. Warszawskiej w Łasku”. Jej  zakres obejmował 
wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z balustradą 
ochronną  przy  hali  sportowej  Międzyszkolnego  Ośrodka 
Sportowego w Łasku wraz z budową chodnika lewostronnego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 92 306,00 zł. Na realizację 
zadania powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 73 844,00 zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. dla zadań mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych.

PRzeJŚcie dla Pieszych PRzy mos

Ze względu na wzrost zakażeń covid-19 
oraz konieczność przebywania na kwarantan-
nie niektórych z uczestników turniej odbył się 
w formule hybrydowej. Organizatorzy zapew-
nili nieobecnym tancerzom możliwość udziału 
w turnieju, poprzez nagranie wideoprezentacji 
i wyświetlenie jej w trakcie rywalizacji. Na tur-
nieju byli obecni również włodarze powiatu ła-
skiego: starosta Piotr Wołosz oraz wicestarosta 
Teresa Wesołowska, którzy dokonali otwarcia 
turnieju oraz wręczyli nagrody w pierwszej 
części imprezy.

mistRzowie taŃca w hali mos
W sobotę, 6 listopada 2021 r., w hali przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Łasku odbyła się III edycja ogólnopolskiego 
turnieju tańca nowoczesnego LizArt. Zawody zostały rozegrane w wielu kategoriach tanecznych. Zawodnicy próbowali swoich 
sił  w  następujących  dyscyplinach:  HIP  HOP,  JAZZ,  MODERN,  DISCO  DANCE,  a  także  w  innych  formach  tanecznych.  
W rywalizacji wzięło udział 15 klubów. W turnieju uczestniczyło 292 tancerzy z Łodzi, Wrocławia, Rąbienia, Wołomina, Białej 
Podlaskiej, Rzgowa, Bełchatowa, Dobronia, Kolumny, Skalmierzyc i Łowicza. 

Dzień później, w niedzielę również w hali 
przy MOS w Łasku odbyły się Mistrzostwa 
Extraklasy ZNTS w Tańcu Sportowym. Tance-
rze brali udział w następujących dyscyplinach 
tanecznych: BROADWAY JAZZ, LIRYCAL 
JAZZ, JAZZ IMPROVIZATIONS, MODERN, 
DISCO DANCE, DISCO FREESTYLE, ART. 
SHOW, ACROBATIC DANCE, FREE DAN-
CE, HIP HOP. Organizatorami zawodów byli: 
Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego 
oraz Klub Sportowy Jaszczur.
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Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Biskupinie. Miało na 
celu upowszechnianie aktywnej integracji poprzez kultywowanie tra-
dycji, zwyczajów, obrzędów charakterystycznych dla innych terenów 
Polski. Celem wyjazdu było również nawiązanie kontaktu z kobietami 
z innego regionu, poznanie charakteru ich działalności oraz wymiana do-
świadczeń. 

Spotkanie integracyjne obu Stowarzyszeń przebiegało w miłej at-
mosferze. Podczas wspólnego spotkania panie smakowały przygotowa-
ne przez siebie tradycyjne przysmaki oraz wymieniły się upominkami, 
nawiązującymi do swoich regionów.

Wspólne spotkanie integracyjne Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich 
z Bachorzyna i Biskupina przyczyniło się do aktywnego uczestnictwa 
kobiet w rozwoju kulturalnym polskiej wsi, a także do promocji swoich 
gmin, powiatów i województw.

Ponadto członkinie Stowarzyszenia Gospodyń z Bachorzyna pod-
czas wyjazdu zwiedzały z przewodnikiem Gniezno, Biskupin, Wenecję 
i Żnin.

integRacyJne sPotkanie dwóch sgw
Bachorzyn - Biskupin

W buczkowskim przedszkolu

W  listopadzie  2021  r.  członkinie  Stowarzyszenia  Gospodyń  Wiejskich  z  Bachorzyna 
postanowiły  wyjechać  na  Ziemie  Pałuckie,  gdzie  ich  celem  było  spotkanie  integracyjne  
ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich z Biskupina koło Żnina.

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, wspomnień i wzruszeń. W tych 
wyjątkowych dniach  przekazujemy życzenia zdrowia, radości, spokoju 
i spełnienia wigilijnych życzeń. Niech te najpiękniejsze dni w roku będą 
czasem spędzonym w gronie rodzinnym, w ciepłej atmosferze przy dźwiękach 
kolęd. Aby każdy dzień Nowego Roku 2022 dostarczał energii i optymizmu 
do realizacji nowych wyzwań, niósł nadzieję na pomyślną przyszłości, 
              obfitował w dobre pomysły i spełnił wszystkie marzenia i plany.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński
wraz z radnymi

Ważnym  elementem  wychowania 
przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci 
świadomości  ich  własnych  praw  oraz 
uczenie poszanowania praw innych ludzi. 
W  listopadzie  przedszkole  w  Buczku 
wzięło  udział  w  światowych  obchodach 
Międzynarodowego  Dnia  Praw  Dziecka 
organizowanych przez UNICEF Polska.

W dniu obchodów tego ważnego świę-
ta wszystkie dzieci oraz pracownicy przyszli 
ubrani na niebiesko - w kolorze UNICEF sym-
bolizującym jedność z dziećmi na całym świe-
cie. Sale również przystrojono niebieskimi ba-
lonami i girlandami. Dzieciom przybliżono ich 
prawa, mówiąc także o ich znaczeniu. W takim 
dniu nie mogło zabraknąć przypomnienia oso-
by Janusza Korczaka, który nieustannie pod-
kreślał, że dziecko w żadnym momencie swo-
jego życia nie może być przedmiotem manipu-
lacji świata dorosłych.

Dzieci zapoznały się z wierszem M. Bryk-
czyńskiego „O prawach dziecka”, obejrzały 
prezentację „Prawa dziecka - Twoje prawa!”. 
Poznały także sytuację swoich rówieśników 

międzynaRodowy dzieŃ PRaw dziecka
żyjących w różnych zakątkach świata oraz so-
lidaryzowały się z niepełnosprawnymi kolega-
mi. Były również zabawy z balonami, z chustą 
animacyjną, zadania multimedialne. Z wiel-
kim zaangażowaniem przedszkolaki wykonały 
prace plastyczne, które obrazowały ich prawa: 
„Pokoloruj swoje prawa”, plakat „Dziecka pra-
wa to ważna sprawa!”, „Serduszka dla każdego 
dziecka”.

Zorganizowano również niebieski marsz - 
spacerowaliśmy ulicami naszej miejscowości 
z niebieskimi flagami. To była wyjątkowa okazja, 
aby każdy kto nas napotkał, dowiedział się jak 
ważny jest to dzień. Tego dnia dyrektor placów-
ki otrzymała od dzieci niebieską odznakę „Straż-
nik Praw Dziecka” na znak respektowania praw 
dziecka w Gminnym Przedszkolu w Buczku.

Ten dzień miał wielkie znaczenie dla 
przedszkolaków. Dzięki niemu uświadomiły 
sobie, jak ważne są ich prawa, i że wszystkim 
dzieciom na świecie należy się opieka, miłość 
i szacunek. 

M.M.
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We współczesnych czasach i w obliczu aktualnych wydarzeń była to 
bardzo ważna lekcja o byciu człowiekiem i refleksja nad swoją postawą 
wobec innych. 18 listopada 2021 r. w naszej szkole każdy mógł wypo-
wiedzieć się na ten temat. Cieszy fakt, że chętnych nie brakowało. 

Spotkanie rozpoczęli pięknym śpiewem i mądrym tekstem - piosenką 
„Tolerancja” uczniowie kl. IIa przygotowani przez Mirosławę Stawską 
i Olgę Kubik. Na pytanie „Co to znaczy tolerancja?”, recytując wiersz, 
odpowiedziała uczennica kl. IIa Weronika Ozimek. Kinga Mizera i Lety-
cja Widerkiewicz wspomniały ponadczasowe słowa Czesława Niemena 
„Dziwny jest ten świat”, które niestety są wciąż aktualne i trafnie opisują 
współczesność. Kinga Mizera wspólnie z Zofią Sobczak przy akompa-
niamencie Hanny Gawlik zaśpiewały o wszechobecnym hejcie. Główne 
role tego dnia odegrało rodzeństwo Pola Filarczyk z kl. VIIb i Aleksnder 
Filarczyk z kl. Va, przedstawiając inscenizację pt. „Urodziny Olka”. Rolę 
gości urodzinowych odegrały wyżej wymienione uczennice, a także z kl. 
VIIa: Aleksandra Koszyk, Zofia Kuźniak, Julia Izydorczyk, z kl. VIIb: 
Bartłomiej Czech, Tomasz Drećka, Maja Latas, Kinga Szadkowska. 

Spotkanie zakończyło się układem tanecznym do utworu M. Jack-
sona „Black or White”, wykonanym przez Polę Filarczyk, Maję Latas 
i maluchy z klas I. Występ dzieci w kolorowych strojach z różnych stron 

kilka słów o toleRancJi      
Kolejny raz chwilę uwagi poświęciliśmy Międzynarodowemu Dniu Tolerancji, który już na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych 
wydarzeń, a przypada na 16 listopada. Uczniowie buczkowskiej szkoły mieli okazję wysłuchać tekstów wierszy, piosenek, obejrzeć 
inscenizację, prezentację, materiały filmowe, które tolerancję definiowały jako szanowanie drugiego człowieka, akceptowanie innej 
osoby bez względu na jej wygląd, niepełnosprawność, wiek, wyznanie czy też kolor skóry i narodowość. 

Urząd Gminy w Buczku  informuje,  że w  pokoju  nr  1  (hol)  są 
do  odbioru  dla  mieszkańców  gminy  kamizeli  odblaskowe. 
Zainteresowanych  zachęcamy  do  odbioru  kamizelek  –  liczba 
ograniczona.

Informujemy, że kamizeli odblaskowe wymagane są w celu zacho-
wania bezpieczeństwa na drogach publicznych przez pieszych, rowerzy-
stów oraz motocyklistów. Apelujemy o stosowanie elementów odblasko-
wych w różnej formie, czy to zawieszki, opaski, kamizelki bądź też torby 
na zakupy z elementami odblaskowymi.

Odblaski zwiększają szansę pieszego czy rowerzysty na uniknięcie 
potrącenia w czasie złej widoczności, a jednocześnie zwiększą szansę na 
bezpieczne dotarcie do celu.

kamizelki odblaskowe do odbioRu

świata był barwnym zakończeniem Dnia Tolerancji w szkole. Tę część 
przygotowały: Sylwia Gosławska, Aleksandra Grzelak, Marta Pawłow-
ska, Marta Bara z SU. 

Ewa Niciak
pedagog szkolny

W nowy rok 2022 wchodzimy z bardzo 
dobrą kondycją finansową gminy Buczek. Pla-
nujemy, jak wcześniej wspominałem w wywia-
dach, dalej poprawiać stan dróg za około 5 mln 
złotych (przy dofinansowaniu drogi z Buczku 
do Brodni), a także w Buczku - ul. Brojsce 
i Wąska, a także Kowalew-Luciejów, Kowalew 
(rozgałęzienie w prawo), Wilkowyja-Brodnia, 
Górna-Brodnia Dolna, Czestków A (realizacja 
do końca kwietnia 2022 r.), Czestków Osiedle 
(pod warunkiem doprowadzenia gazociągu), 
Wola Buczkowska i kilka mniejszych dróg.

Nastąpi poprawa dostawy wody, już roz-
strzygnięto przetarg na nową stację na ul. 
Szadek w Buczku, za około 33.000 zł. Nowa 

ko n i e c  R o k u  2 0 2 1 …
Kończący się rok 2021 był bardzo ciężki dla nas wszystkich, przede wszystkim pandemia w pierwszym półroczu 
i  końcówce  roku  podcięła  skrzydła  wielu  rodzinom  w  gospodarstwie  domowym,  ale  najmocniej  odbiło  się  to 
na  zdrowiu. Wielu  z  nas  straciło  najbliższych,  a  często  sami  borykamy  się  z  problemami  zdrowotnymi,  tzw. 
powikłaniami covidowymi. Oby w następnym roku pandemia omijała nas, bo zdrowie jest najważniejsze.

stacja uzdatniania wody będzie budowana rów-
nież w Gucinie, planujemy także rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Czestkowie - za 6 mln 
zł (dofinansowanie z programu Polskiego Ładu 
- 5.700.000 zł).

Planujemy budowę i przebudowę ośrodka 
sportowego przy ul. Spółdzielczej, z renowa-
cją budynku po SKR, z poprawą wizerunku od 
południowej strony, od stawów buczkowskich  
(4 mln zł, dofinansowanie z programu Polskie-
go Ładu 3.700.000 zł).

Inwestycje zaplanowaliśmy na kwotę  
15 mln zł, ale prawdopodobnie wydamy dużo 
więcej, ponieważ oprócz tych zaplanowanych 
i już będących w budowie inwestycji będziemy 

mieć środki z tegorocznej nadwyżki budżeto-
wej wysokości ok. 8 mln zł.

Będziemy dalej wnioskować i ubiegać się  
o pieniądze na nowe inwestycje z programu 
Polskiego Ładu: Dom Kultury, drogi: Buczek-
-Brodnia oraz ośrodek sportu dla dzieci i mło-
dzieży z bieżnią na byłym stadionie, obok mar-
ketu DINO. Gmina Buczek nie posiada żadnej 
umowy kredytowej.

Mam nadzieję, że wspomniane zamierze-
nia uda nam się zrealizować, dzięki czemu bę-
dzie nam się lepiej żyło i dopisze nam zdro-
wie, czego serdecznie Państwu i sobie życzę.

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek
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W dniach 4-5 grudnia br. w hali sportowej w Buczku KS Tęcza 
Brodnia wspólnie z rodzicami zawodników zorganizowali turniej 
piłki  nożnej  pod  patronatem  wójta  gminy  Buczek  Bronisława 
Węglewskiego. 

Turniej odbywał się w ciągu dwóch dni ze względu na rywalizację 
dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. W sobotę, 4 grudnia, rywali-
zowało 8 drużyn w kategorii młodzika (roczniki 2010-2011). W turnie-
ju brały udział: Tęcza Brodnia - dwie drużyny, UKS Pilica Tomaszów 
Mazowiecki - dwie drużyny, UKMS Korab Łask 2011, MULKS Łask, 
GLKS Dłutów oraz Victoria Szadek. Drużyny w pierwszej fazie rywa-
lizowały w dwóch grupach A i B. Następnie dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy awansowały do grupy Ligi Mistrzów, natomiast drużyny 
z miejsc 3. i 4. - do grupy Ligi Europy. Po kolejnych meczach zwycię-
stwo w grupie Ligi Mistrzów odnieśli zawodnicy GLKS Dłutów, nato-
miast w grupie Ligi Europy - Victoria Szadek. Pozostałe drużyny zostały 
sklasyfikowane na miejscach 2-4. 

W niedzielę, 5 grudnia, również rywalizowało 8 drużyn w kategorii 
Orlik (roczniki 2012 – 2013). W turnieju brały udział: Tęcza Brodnia 
- dwie drużyny, MKS Zduńska Wola - dwie drużyny, Victoria Szadek, 
Iskra Dobroń, UMKS Korab Łask 2012 oraz Włókniarz Pabianice. Tym 
razem rywalizacja toczyła się w jednej grupie systemem każdy z każ-
dym. Po 7 kolejkach spotkań pierwsze miejsce zajęli zawodnicy MKS 
Zduńska Wola I - 6 zwycięstw i jedna przegrana, na drugim miejscu dru-
żyna Tęczy Brodnia I - 5 zwycięstw i dwa remisy. Trzecie miejsce zajęła 
Victoria Szadek. 

W ciągu obu dni rywalizacja przebiegała w sportowym duchu fair-
-play. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a zawodnicy prezentowali 

mikołaJkowy tuRnieJ

bardzo dobre umiejętności piłkarskie, strzelali mnóstwo bramek i wal-
czyli o jak najlepsze wyniki do ostatnich sekund meczy. Emocje udzie-
lały się licznie zgromadzonym rodzicom, którzy dopingowali swoje po-
ciechy. Nie brakowało łez zawodników, wielkich i prawdziwych emocji 
sportowych, ogromnej radości po zwycięstwach. 

Wszystkie drużyny otrzymały z rąk wójta gminy Buczek puchary, 
natomiast każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal oraz pakiety ze 
zdrową żywnością ufundowane przez firmę Soligrano z Dobronia - pro-
ducenta zdrowej żywności. Ponadto poczęstunek dla zawodników za-
pewniła restauracja „Grande Pizza” z Łasku. 

W turnieju organizowanym przez KS Tęcza Brodnia wzięło udział 
160 dzieci, wyniki nie były tak ważne jak sprawiona radość dzieciom 
i uśmiechy na ich twarzach oraz poczucie sportowego ducha rywalizacji. 

Znakomitą postawą wykazali się rodzice dzieci reprezentujących dru-
żyny KS Tęcza Brodnia. Rodzice zorganizowali loterię fantową, bufet, 
w którym można było skosztować pyszne wypieki, popcorn, watę cukro-
wą, tosty, żurek oraz wiele innych smakołyków. Każdy szczegół był do-
pięty na ostatni guzik, wielkie podziękowania dla wspaniałych rodziców. 

Inicjatywę przeprowadzenia turnieju wsparły lokalne firmy: Tar-
czewski Wędliny, Market TomKor Buczek, Rafko Rafał Kisielewski, 
SEGA Krzysztof Badziak, CUK Ubezpieczenia Łask Łukasz Warzocha 
oraz osoby prywatne: Justyna Balcerzak, Andrzej Kłucjasz, Krzysztof 
Kosek, Rafał Szczepaniak, Marcin Szczupak oraz Beata Grącka. Spon-
sor strategiczny - gmina Buczek. Turniej przebiegał w miłej i rodzinnej 
atmosferze.
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Jej rodzinie nie żyło się łatwo. Ojciec Igna-
cy Stępień, utrzymywał żonę i piątkę dzieci 
z kolejowej posady w pobliskich Karsznicach. 
Najważniejsze wspomnienie Bożenki z czasów 
dzieciństwa to godziny spędzane na strychu 
rodzinnego domu, gdzie czytała książki i szy-
ła ubranka dla lalek. Nie miało to jeszcze nic 
wspólnego z późniejszymi marzeniami doro-
słej Teresy o projektowaniu damskich sukien. 

 Podstawówkę zaliczyła w Dobrej, a li-
ceum w Łasku. W ogólniaku zauważono jej 
zdolności plastyczne. Tworzyła szkolne plaka-
ty, gazetki, a nawet pomoce naukowe. Swoją 
pierwszą, powalającą z nóg kreację, zaprojek-
towała na studniówkę, lecz dyrekcja szkoły nie 
pozwoliła abiturientom na „ekstrawaganckie” 
suknie i jej projekt przepadł. Zawsze była upar-
ta, więc tamtą stratę odbiła sobie z nawiązką na 
balu pomaturalnym, wystroiwszy się w różo-
wą, żakardową sukienkę uszytą przez mamę, 
ale według swojego własnego pomysłu. 

 Pojawił się kłopot z wyborem kierunku 
studiów. Teresa chciała pójść na architekturę, 
lecz rodzice stwierdzili, że ich na to nie stać, 
spróbowała więc szczęścia na biologii i... ob-
lała chemię! Tak ją to rozczarowało i rozżaliło, 
że poszła do pracy. Wykonywała różne zawo-
dy, zajmowała różne stanowiska. Zamieszka-
ła w Łasku. Dwukrotnie wychodziła za mąż 
– z tych związków ma córkę i syna. Skończy-
ła zaocznie prawo. Wreszcie założyła swoją 

z  P i w n i c y  n a
Urodziła  się  w  Dobrej,  wiosce  niedaleko  Pruszkowa  pod  Łaskiem.  Rodzina  Bednarków,  z  której  pochodziła  matka 
projektantki  Natalia,  od  pokoleń  mieszkała  blisko  dworu  znanego,  patriotycznego  rodu  Sulimierskich.  Do  dziś  stoi 
pośrodku wsi stary drewniany dom, w którym w 1950 roku na świat przyszła Bożenka. Tak krewni i przyjaciele nazywają 
Teresę Kopias, która dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek mody.

Pokaz kolekcji sukien wieczorowych z okazji 20-lecia, 
w siedzibie przy ul. Borowikowej w Łasku 

Pokaz kolekcji wieczorowych na Fashion Week w Łodzi, 2011 r.

pierwszą firmę pod nazwą: „Wytwarzanie waty 
z cukru”! To była, jak wspomina, wspania-
ła przygoda zapewniająca przypływ gotówki. 
Starą syrenką ojca jeździła po odpustach i fe-

stynach. Po dwóch sezonach leciwy pojazd 
odmówił jednak posłuszeństwa. Najważniej-
szą życiową decyzję podjęła w 1990 r. – otwo-
rzyła zakład produkujący i sprzedający odzież. 
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s a l o n y  mo dy ! 
Wreszcie dojrzała do tego, by tworzyć swoją 
modę według własnych o niej wyobrażeń. Fir-
ma miała nazwę: Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe BOŻENKA, z której w praktycz-
nym użyciu był właściwie tylko ostatni wyraz. 
Pracownia mieściła się w małej piwnicy w blo-
ku, w którym mieszkali Kopiasowie, a podsta-
wowy produkt stanowiły na początku zwykłe 
dresy, dające wtedy skromny zysk przy nie-
wielkich nakładach pracy i kapitału. 

W 1992 roku rozwiodła się z drugim mę-
żem. Za to firma rozwijała się tak dobrze, że Te-
resa zaczęła szyć sukienki. Pomagała jej córka 
Izabela, która skończyła szkołę krawiecką i pra-
cowała wtedy w pabianickiej „Pabii”, szyjącej 
modne stroje na zlecenie Pierre’a Cardina. 

Przełom nastąpił w roku 1993, gdy firma 
BOŻENKA z piwnicznej izby z dnia na dzień 
wylądowała na Targach Poznańskich! Wsparła 
ją w tym Mira Szerypo-Bryszewska, modowa 
legenda PRL-u, wykonująca świetne projekty 
i konstrukcje odzieżowe, m.in. dla „Pabii”. Po-
mogła Teresie zaprojektować kolekcję i dobrać 
tkaniny. Wykonała też konstrukcje i tzw. stop-
niowanie. Promocyjnym hitem kolekcji było 
wykorzystanie motywu podwiewanej sukienki 
à la Marilyn Monroe z filmu „Słomiany wdo-
wiec”. Dzięki pomysłowemu chwytowi marke-
tingowemu kolekcję zauważyli i opisali dzienni-
karze. To była wspaniała i w dodatku darmowa 
reklama firmy, a Teresa nagle stała się znaną 
projektantką. Zaczęła odwiedzać Paryż, stoli-
cę „haute couture”, by tam poznawać najnow-
sze światowe trendy i w nich szukać inspiracji 
dla swoich następnych kolekcji. Zmieniła lokal 
i stworzyła zespół, który szył dla niej stroje po-
kazywane na profesjonalnych wybiegach w Lu-
blinie, Poznaniu, Łodzi czy Warszawie. Odkry-
ła, że bardzo ważne są sesje zdjęciowe z zawo-
dowymi modelkami, więc rozpoczęła współpra-
cę z agencją Grupa Kreatywna „Moda Forte” 
Irminy Kubiak i Jacka Kłaka z Łodzi. W roku 
1998 firma Teresy zaczęła wydawać katalogi 
swoich kolekcji. Tak narodził się ponadczasowy 

Jubileusz 25-lecia firmy obchodzony na ASP w Łodzi, 2016 r.

styl Kopias, swobodny, ale elegancki i wyrafi-
nowany, który był później przez wielu – nomen 
omen - kopiowany. Charakteryzuje go spokojny, 
stonowany kostium lub podobna mu suknia na 
każdą okazję, umiejętnie łączące nowe trendy 
z klasyką przeszłości.

Szybko przyszły prestiżowe wyróżnienia, 
m.in. „Złoty Wieszak” w 2002 roku , a rok póź-
niej „Złota Pętelka”. Dotychczasowa pracow-
nia okazała się za mała i przestała spełniać no-
woczesne wymogi, więc projektantka po prostu 
zbudowała nowy „Dom Mody Teresa Kopias”. 
Huczne otwarcie odbyło się 15 października 
2003 roku, a wstęgę przecięła m.in. minister 
ds. integracji z UE, prof. Danuta Hübner. Salon 
- wizytówka firmy - działa do dziś. Od tamte-
go czasu Dom Mody rozwijał się na polskim 
rynku pod czujnym okiem branżowych dzien-
nikarzy: Jagody Komorowskiej, Hanny Gajos, 
Zdzisława Marca czy Grażyny Hryniewskiej. 

Z pracownią Teresy zaczęli współpracować 
znani krajowi projektanci, wśród nich Rafał 
Michalak, współtwórca słynnego MMC Studio 
Designe. Dzięki niemu przez wiele lat twarzą 
Domu Mody była modelka i stylistka, Joanna 
Horodyńska. Na zakupy do Łasku lub do in-
nych butików w całej Polsce z sukniami Te-
resy, przyjeżdżały znane celebrytki, jak Agata 
Młynarska, Laura Łącz, Grażyna Wolszczak, 
Anna Jurksztowicz, Joanna Moro, Tamara Ar-
ciuch, Dorota Gardias, Olga Borys, Anna Sa-
musionek, Iwona Pavlović, Wiganna Papina 
i wiele, wiele innych twarzy z pierwszych stron 
gazet. Ważną rolę w rozwoju firmy odegrała 
jej pierwsza profesjonalna menedżerka, Pau-
la Stobińska, specjalistka od public relations. 
Wśród znanych klientek salonu były panie 
prezydentowe, Maria Kaczyńska i Agata Korn-
hauser Duda. Kobiety filmu, telewizji, estrady 
i polityki przysporzyły tej marce sławy w kra-
ju i za granicą. Dom Mody ubiera od lat fina-
listki konkursu Miss Polonia - Barbara Tatara, 
Karolina Bielawska, Agata Biernat, Marcelina 
Zawadzka, Patrycja Woźniak i wiele innych 
piękności rozsławiły markę Kopias w świecie. 
Istotny w promocji był też udział projektantki 
w Fashion Week, w Łodzi. Warto dodać, że Te-
resa Kopias jest mecenaską miejscowych arty-
stów, np. oboistki Filharmonii Łódzkiej Agaty 
Piotrowskiej-Bartoszek.

Kopias, jak sławna Coco Chanel, ubiera 
i dalej będzie ubierać wymagające kobiety ze 
wszystkich kreatywnych środowisk naszego 
kraju, od aktorek i bizneswoman począwszy, 
a na szalonych nastolatkach skończywszy. Jej 
styl z pewnością przejdzie do historii mody 
polskiej. W październiku ten znany łaski Dom 
Mody obchodził 30-lecie istnienia. Z tej oka-
zji ukaże się niebawem biograficzna książka 
autorstwa Andrzeja Sznajdra „Modowy portret 
Teresy Kopias”.

Andrzej Sznajder
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To była wyjątkowa okazja, odpowiedni czas na podsumowanie do-
robku literackiego, czas na wspomnienia, czas na wspólny… uśmiech. 
Tak, uśmiech właśnie, gdyż Zdzisław Wegenko należał do ludzi epatują-
cych błyskotliwym poczuciem humoru. Na wieczorze nie zabrakło zatem 
słodkości (ciastek z wróżbą – cytatem Zdzisława W.), tortów i domo-
wych owocowych nalewek (dostarczyła je Anna Wegenko, żona sole-
nizanta), utworów muzycznych (raper Marcin Adamkiewicz – „Mały”), 
gry na flecie (Marek Wróbel) oraz fantastycznych anegdot zaprezento-

ReFleksJa (z)dziŚ, czyli imieniny zdzisława wegenki
Zdzisław Wegenko, opiekun grupy poetyckiej „Na progu” - działającej przez 30 lat w ŁDK – po ciężkiej chorobie 
odszedł od nas we wrześniu ubiegłego roku. Osierocił rodzinę, przyjaciół, znajomych z łódzkiej grupy „Motyl”, 
a  także  -  swoich  wiernych  łaskich  uczniów.  28  listopada  -  dokładnie  w  jego  imieniny  -  Łaski  Dom Kultury 
postanowił zorganizować wyjątkowe spotkanie poświęcone jego życiu i twórczości.

wanych przez łódzkiego poetę i pisarza Jarosława Bogusiaka. Ten ostat-
ni zaprezentował „Nieznane fakty z życia Zdzisława Wegenko”, rozba-
wiając publiczność niemalże do łez. Magdalena Cybulska z łódzkiego 
oddziału Związku Literatów Polskich odczytała swój, specjalnie na tę 
okazję przygotowany, wzruszający tekst. 

Wieczór pod hasłem „Refleksja (Z)dziś” okrasiły także deklamacje 
epitafiów i limeryków członków grupy „Na progu” w składzie: Jadwi-
ga Słupczyńska, Ula Chojnacka, Marta Ziętala, Czesława Szydłowska, 
Zora Samardzijewa, Stanisław Kornecki. Teksty nieobecnego solenizan-

ta z wielkim emocjonalnym zaangażowaniem czytały również osoby od 
lat związane z Łaskim Domem Kultury, mianowicie: Elżbieta Wojtac-
ka-Ślęzak, Benita Smarzek, Serafin Smarzek. Obecna dyrektor ŁDK – 
Magdalena Kelnerowska podzieliła się wspomnieniami o Zdzisławie, 
dotyczącymi proweniencji oraz technicznej obróbki tomików poezji, 
m.in. słynnego „Wierszopisania”. 

Warto wspomnieć, iż na tych niecodziennych listopadowych imieni-
nach każdy gość otrzymał zgrabny tomik - garść poezji wspomnieniowej 
o Zdzisławie Wegenko, pt. „Refleksja (Z)dziś”. Publikację wydano w ra-

mach wydarzenia z cyklu „Lotni Nieulotni”, została ona zrealizowana 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, sfinansowana zaś ze środ-
ków gminy Łask. 

Przy kawie i ciasteczkach licznie zgromadzeni goście mogli podzi-
wiać archiwalne fotografie Zdzisława Wegenko, portret autorstwa Agi 
Świstek, prace uczestników z pracowni „Malagowo”, a także wyekspo-
nowane tomiki grupy „Na progu”. 

Prawdziwym zaskoczeniem okazał się, przypuszczam, że dla więk-
szości gości, wspomniany wcześniej występ rapera - „Małego”, który 
połączył poezję mistrza Zdzisława z hip-hopem i bluesem. Mam nadzie-
ję, że ta oryginalna mieszanka sprawiła, że nasz Wielki Nieobecny sole-
nizant uśmiechnął się do nas… Gdziekolwiek jest. 

Anna Sobczak
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25 listopada br. pilot z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego wykonał 
ostatni lot w lotnictwie wojskowym.

Po 25 latach służby wojskowej i 3003 godzinach nalotu ppłk  
pil. Przemysław Struj wykonał pożegnalny lot samolotem wielozada-
niowym F-16. Lot ten odbył się w obecności zastępcy dowódcy opera-
cyjnego RSZ – gen. dyw. pil. Dariusza Malinowskiego, inspektora Sił 
Powietrznych – gen. dyw. pil. Jacka Pszczoły, dowódcy 2. Skrzydła Lot-
nictwa Taktycznego – gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka, dowódcy 32. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego – płk. pil. Piotra Ostroucha oraz rodziny 
i przyjaciół żegnającego się pilota.

Pilot kończący służbę w lotnictwie wojskowym wykonuje lot po-
żegnalny w macierzystej jednostce zgodnie z programem szkolenia lot-
niczego. Przed podejściem do lądowania przelatuje wzdłuż pasa starto-
wego wykonując charakterystyczne trzy przechylenia skrzydłami jako 
symbol pożegnania. Podczas lotu pożegnalnego na wojskowym statku 
powietrznym pilot nawiązuje kontakt radiowy z kontrolerami przestrzeni 

Pożegnalny lot

powietrznej obszaru i składa podziękowanie za bezpieczną długoletnią 
współpracę. Dziękuje także służbom ruchu lotniczego, meteorologicz-
nej oraz zabezpieczającym. Po wylądowaniu i opuszczeniu kabiny, ppłk 
Struj pożegnał się symbolicznie z samolotem i podziękował instruktoro-
wi, z którym odbył lot pożegnalny oraz technikowi samolotu za dobre 
przygotowanie maszyny do lotu.

Podziękowania i życzenia złożyli zaproszeni goście oraz kadra jed-
nostki. Podpułkownik Struj podziękował wszystkim zgromadzonym za 
przybycie oraz za lata wspólnej służby.

Podpułkownik Przemysław Struj za wzorową działalność służbową 
został wielokrotnie wyróżniany oraz odznaczony: Brązowym i Srebr-
nym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowym Medalem  
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Gwiazdą Załóg Lotniczych.
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ZOFIA I JÓZEF BUCZKOWSCY WANDA I LUCJAN SADOWSCY

ELŻBIETA I JERZY BOGDANOWICZOWIE BARBARA I KRZYSZTOF STASIAKOWIE

HALINA I STANISŁAW DEREK JADWIGA I HENRYK JELIŃSCY

medale dla małżonków
Dnia 9 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku odbyły się uroczystości wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji 
medalami dokonał Gabriel Szkudlarek - burmistrz Łasku, który złożył Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje 
i życzenia dalszych, szczęśliwych lat pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju. Gratulacje i życzenia złożyła 
również Lilia Ślusarczyk-Grącka – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są lu-
dzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe są też Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi pre-
zydent RP odznacza pary. Medalami tymi, które symbolicznie wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia 
i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie, zostali 
odznaczeni Państwo: Zofia i Józef Buczkowscy, Elżbieta i Jerzy Bogdanowiczowie, Halina i Stanisław Derek,  
Jadwiga i Henryk Jelińscy, Wanda i Lucjan Sadowscy oraz Barbara i Krzysztof Stasiakowie.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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ELEONORA I BRANKO
Bolesław i Anna Szwarcowie po zakończe-

niu II wojny światowej osiedlają się w Łasku. 
W międzyczasie na świat przychodzi Eleono-
ra – mama Andriji. Pani Eleonora uczęszcza do 
liceum w Łodzi. W tym samym czasie do za-
kładu chemicznego w Zgierzu na specjalizację 
przyjeżdża zabójczo przystojny Jugosłowianin 
o imieniu Branko (wówczas, dziś nazwalibyśmy 
go Chorwatem). Po zakończeniu obowiązków 
służbowych oraz szkolnych, para spotyka się 
zupełnie przypadkiem w hotelu Orbis w Łodzi. 
On jest najprzystojniejszy, ona najpiękniejsza. 
Zaiskrzyło od razu. Długo się nie zastanawiając, 
pani Eleonora postanawia wyjechać za miłością 
do Chorwacji. I właśnie z tej miłości na świat 
przychodzi Andrija oraz jego siostra Silva. 

- Razem z siostrą spędzaliśmy wakacje 
w blokach u dziadków w Łasku, to była wte-
dy ulica 22 Lipca, teraz Jana Pawła II. Mieli-
śmy tutaj dużo koleżanek i kolegów. Niestety 
z upływem czasu z wieloma kontakt się urwał. 
Na szczęście nadal mam tutaj w Łasku wielu 
przyjaciół. Zawsze jest do kogo wrócić.

Pytam Andrije, co szczególnie pamięta 
z tamtych lat. 

- Piaskownica, huśtawki, podchody, wy-
cieczki rowerowe na działki, a nawet w okoli-
ce lotniska”. Andrija ciepło wspomina również 
kąpiele w Grabi, chociaż o mały włos nie skoń-
czyło się to tragedią. 

Ma piękne wspomnienia z Łasku, bardzo 
chętnie tutaj wraca – opowiada.

- Odkąd pamiętam Andrija z całą rodziną 
przyjeżdżał do Polski. Zawsze to było dla nas 
niezwykle miłe i ciepłe wydarzenie - wspo-
mina pani Magda, kuzynka Andrzeja (czyli, 
Andriji – tylko w wersji spolszczonej). Pytam 
panią Magdę o jakieś szczególne wydarzenia, 
które sobie przypomina. 

Łaskie korzenie, chorwacka krew
29 października br. w Łaskim Domu Kultury wystąpił Andrija Rudić. Pisałem wtedy o Andriji jako „Chorwacie z łaskimi 
korzeniami”, wybitnym artyście, pieśniarzu, który jest bardzo mocno związany z naszym miastem. Jaka zatem jest 
historia Andriji i gdzie w tej całej historii jest Łask? Przed Państwem efekt mojej debiutanckiej pracy reporterskiej.

- Pamiętam lata 1992-95. Wiadomo co się 
wtedy działo na Bałkanach. Rodzina będąca 
w Łasku (szczególnie babcia) bardzo obawiała 
się o zdrowie i życie swoich bliskich będących 
wówczas na terenie Chorwacji. Szczęśliwie 
wszystko skończyło się dobrze, a Andrija z ro-
dziną byli bezpieczni. 

Pytam Andrije o to, jak mieszka się 
w Chorwacji. Polacy znają ten kraj głównie 
z wypadów wakacyjnych. A perspektywa by-
cia w innym miejscu na stałe, to zupełnie inne 
przeżycia.

- Nie do porównania. - Chorwacja to mały 
kraj, ale jest za to bardzo różnorodny – opowia-
da Andrija. Jego zdaniem Polacy są bardziej 
przedsiębiorczy i bardziej awanturniczy niż 
Chorwaci. Za to kiedy obie nacje spotkają się, 
to pojawiają się zawsze pozytywne wibracje. 

SŁOWIAŃSKIE DUSZE
- Słowiańskie dusze Polaków i Chorwatów, 

powiedziałbym nieobiektywnie, są bliższe so-
bie, niż w porównaniu do innych słowiańskich 
narodów. Polacy to czołówka odwiedzających 
Chorwację. Na przestrzeni ostatnich 5-6 lat 
Chorwaci troszkę zmienili zdanie o Polakach. 
Relacja ta zmierza w dobrą stronę. 

- Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z mu-
zyką?

- Mam dobry słuch. Chodziłem przez rok 
do szkoły muzycznej do klasy fortepianu. 
W 1979 roku ojciec kupił mi pierwszą gitarę, 
pokazał podstawowe chwyty, a dalej uczy-
łem się sam. Pamiętam nasz czerwono-czarny 
gramofon „Unitry” przywieziony z Polski. To 
właśnie na nim odtwarzałem takie zespoły jak 
„Kraftwerk”, „Beach Boys” czy „The Beatles”. 

W czasach młodzieńczych Andrija był 
członkiem wielu grup muzycznych i lokalnych 
kapel. Przyznaje też, że w pewnym momencie 

Warsztaty świąteczne, mające wprowadzić 
rodziny z dziećmi w magiczną atmosferę 
Bożego Narodzenia zorganizowano 
w Galerii z Fortepianem w ŁDK. Czekały 
tu przygotowane stanowiska pracy, w tle 
rozbrzmiewały kolędy, a także unosił się 
zapach pierników. Co najważniejsze, 
czekała na nas choinka! Tak, ponieważ 
spotkaliśmy się, aby móc rodzinnie, 
w zespołach, tworzyć ozdoby świąteczne 
i zdobić pierniki, a następnie udekorować 
nimi świąteczne drzewko. Rozpoczęła się 
kreatywna praca. Kiedy już wszystko było 
gotowe, dzieci z wielką ochotą zawieszały 
swoje prace na choince, okazując przy 
tym wielką ekscytację.

Choinka była, światełka były, dekoracje 
również, brakowało nam tylko łańcucha, który 

zrÓBMY  To  razeM
przecież zakłada się na sam koniec. A o tym 
wie każdy dzieciak. Szybko powstał najdłuższy 
łańcuch, który otulał naszą choinkę. A gdzie 
prezenty? Elfy Grzecznoznawcy ds. grzeczno-
ści otrzymały zadanie od Świętego Mikołaja, 
aby wręczyć certyfikaty dla Grzeczniołków, 
za zaangażowanie oraz pomoc podczas warsz-
tatów. Mali pomocnicy trafili na listę dzieci, 
które otrzymają w tym roku prezenty. Nie za-
brakło oczywiście słodkości oraz zabawy. Aby 
wspomnienia pozostały na dłużej, przygoto-
wana została fotościanka, na tle której robiono 
zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowe fotograficzne ujęcia z wydarzenia.

Choinka w ŁDK to najlepszy dowód na 
to, że praca zespołowa prowadzi do sukcesu, 
a radość dzieci i wdzięczność rodziców to naj-
większa nagroda za zaangażowanie.

Ewa Mizera

życie zawodowe odsunęło go od muzyki. Na 
szczęście w 2006 roku wraca do swojej pasji. 
W tym samym czasie powstaje chór „Klapa 
Skrlet”, który wykonuje pieśni ludowe Dal-
macji (chór wystąpił w Łaskim Domu Kultury 
w 2010 roku). 

- W 2017 roku, po wyborach opuściłem 
świat polityki (Andrija pełnił w swoim mie-
ście rolę odpowiednika polskiego burmistrza) 
i wróciłem do aktywniejszego muzykowania. 
Poważnej kariery muzycznej już nie planuję. 
Chciałbym spróbować wydać solową płytę. 
Marzy mi się, aby w Chorwacji można było 
usłyszeć polską muzykę. Na ten moment bar-
dzo o to trudno.

Rafał Stasiak



   W tradycyjnie pełen radości i rodzinnej atmosfery czas, 
życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Sędziejowice 
i całego Powiatu Łaskiego, przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, 
ciepła spotkań w otoczeniu bliskich i odrobiny zapomnienia 
od otaczających nas wszystkich trosk.
   Niech nadejście Zbawiciela otworzy szeroko drzwi szczęścia na następne 
12 miesięcy, a Gwiazda Betlejemska wskaże nam wszystkim prostą i pozbawioną 
przeszkód drogę do jak najlepszego przeżywania nadchodzących świąt i całego 
2022 roku. Z całego serca:
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- To jest inwestycja, na którą mieszkańcy gminy czekali od 
wielu lat. Jesteśmy pragmatykami i zależy nam na sprawnej 
realizacji zamówienia. Woda jest podstawą naszej egzystencji 
i trzeba mieć to cały czas na uwadze w czasie trwania prac 
i mam nadzieję, że na koniec będziemy, mimo że w masecz-
kach tego nie widać, równie uśmiechnięci, jak dziś rozpoczy-
nając naszą współpracę – mówił podczas podpisywania umo-
wy Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

„Ekoidea” dokona modernizacji i rozbudowy istniejące-
go budynku stacji uzdatniania wody oraz przebudowy ujęcia 
wody. Prace polegać będą m.in. na wyposażeniu dwóch studni 
głębinowych, montażu dwóch zbiorników terenowych o po-
jemności 150 tys. litrów każdy, budowie odstojnika wód po-
płucznych, budowie neutralizatora oraz studni bezodpływowej, 
montażu filtrów odżelaziania oraz odmanganiania, centralnego 
aeratora powietrza, przewodów technologicznych z rur ze stali 
kwasoodpornej oraz sprężarek i dmuchawy powietrza.

Inwestycja ma poprawić jakość wody w kranach w gminie 
oraz zapobiec kłopotom z ciśnieniem w czasie jej największe-
go poboru, czyli podczas letnich upałów. Całość prac będzie 
kosztowała 2,9 mln zł i jest realizowana w ramach projektu pn. 
„Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie gminy Sędziejowice” z udziałem środków Europejskie-

woda To podsTawa – uMowa podpisana

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sfinalizowanie inwestycji 
jest możliwe dzięki deklaracji wsparcia przez niemal wszystkie sołectwa gminy, 
które przekażą na ten cel całość przysługującego funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Jarosław Bartczak

i całego Powiatu Łaskiego, przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, 

Mieszkańcy gminy Sędziejowice mogą liczyć na lepsze usługi 
wodno-ściekowe. Gminna Jednostka Usług Komunalnych 
wzbogaciła się bowiem o nowy sprzęt, zakupiony przy wsparciu 
z funduszy unijnych.

Nowy ciągnik, przyczepa do transportu wody pitnej oraz wóz spe-
cjalny do czyszczenia drenów i kanalizacji rozpoczęły służbę w gminnej 
jednostce zajmującej się obsługą i konserwacją instalacji wodno-ścieko-
wych. Ciągnik „New Holland t5” oraz specjalistyczne przyczepy pro-
dukcji firmy Pomot Chojna za łączną kwotę ponad 480 tys. zł dostarczył 
zwycięzca przetargu - firma Agros Wrońscy. Dofinansowanie z funduszy 
unijnych wyniosło 247 tys. zł.

Zakup jest pierwszym etapem projektu „Poprawa funkcjonowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sędziejowice”. Kolejnym 
krokiem będzie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sę-
dziejowicach, dzięki czemu poprawi się zaopatrzenie w wodę na terenie 

nowY sprzęT dla GJuk

gminy nawet w letnich okresach suszy.
Pełna wartość obu etapów inwestycji jest 

szacowana na 2,65 mln zł. Wsparcie pochodzi 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa na budowę oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz 
z instalacjami i infrastrukturą techniczną - podpisana. Firma „Ekoidea” Tomasz Olek 
z Radomia wykona prace do końca października 2022 roku.
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Napisz o Nim swoje wspomnienie. Podziel 
się zachowanymi w pamięci wydarzeniami, prze-
myśleniami, spostrzeżeniami a może… niesamo-
witymi historiami. Z okruchów wspomnień za-
chowanych na papierze powstanie książka „WOJ-
CIECH KABZA W NASZYCH WSPOMNIE-
NIACH”. 

Będziesz współautorem zbiorowego opraco-
wania. RAZEM ocalimy od zapomnienia postać 
tego niezwykłego człowieka.
1. Prace należy przesłać drogą elektroniczną  
do dnia 31 marca 2022 roku na jeden z poda-

ZDJĘCIA TO WSPOMNIENIA, KTÓRE TRZYMAMY W DŁONIACH.
WSPOMNIENIA TO ZDJĘCIA, KTÓRE TRZYMAMY W SERCU!
UDOSTĘPNIJ SWOJE ZDJĘCIA!

pozwÓl sercu ożYwić 
wspoMnienia 
o śp. woJciechu kaBzie

Dużo się dzieje w nowo otwartym Przedszkolu Publicznym 
w Sędziejowicach „Misiowa Kraina”. 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel dzieci – Pluszowy Miś. Nie mogło go również zabraknąć 
w „Misiowej Krainie”. W tym magicznym dniu każde dziecko mogło 
pochwalić się swoją przytulanką. Dla dzieci był to dzień pełen wrażeń 
i radosnej zabawy. Dzięki kreatywności wychowawców, każda z grup 
obchodziła ten dzień na swój magiczny sposób. Dla dzieci przygotowa-
no wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, zgady-
wanki, śpiewanie piosenek oraz misiowe tańce. Była również degustacja 
miodku, jak na prawdziwe misie przystało. Największą niespodzianką 
były odwiedziny Misia Teddy Eddy.

Z kolei 3 grudnia zainaugurowany został projekt „Książka (dla) 
przedszkolaka”, który będzie obejmował cały cykl spotkań ze znanymi 
w społeczności lokalnej osobami. Pierwszymi gośćmi przedszkola byli 
dyrektor ZSO w Sędziejowicach Renata Kowalczyk oraz wójt gminy Sę-
dziejowice Dariusz Cieślak. Przeczytali dzieciom bajki: „Kogo chwycił 
Mróz?” oraz „Jaś i Małgosia”. Dzieci z radością weszły w świat książek, 
bajek i baśni. Z zaciekawieniem słuchały opowiadań, które im czytano. 

dzień pluszoweGo Misia

Dzieci z Przedszkola w Dobrej świętowa-
ły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
wspólnie z UNICEF Polska. W tym dniu 
dominował kolor niebieski. Placówka 
wzięła udział w obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Praw Dziecka organizowa-
nych przez UNICEF Polska. 

Wydarzenie to było organizowane z okazji 
przypadającej rocznicy uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka. Cel obchodzonego wyda-
rzenia to nie tylko poznanie praw dziecka, ale 
także okazanie wsparcia i solidarności z dzieć-
mi, których prawa nie są respektowane.

święTowaŁY 
z uniceF

nych adresów: alaw@onet.eu (tel. 662 088 551)  
lub zbisza@wp.pl (tel. 608 358 319).
2. Tekst – zatytułowany, podpisany, objętość do-
wolna oraz skany fotografii wysyłamy w oddziel-
nych załącznikach.
3. Tekst nawiązuje do własnego wspomnienia 
istotnego dla autora.

Z niecierpliwością, czekamy na wydobyte 
z pamięci Państwa skarby. Społeczny Komitet 
Projektu „Ocalić od zapomnienia” w Sędziejowi-
cach powołany w celu upamiętnienia życia i dzia-
łalności Wojciecha Kabzy.

Do projektu przystąpili również rodzice przed-
szkolaków, którzy wspólnie z dziećmi stworzą 
Magiczną Książkę. Jest to pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie realizowane przez przedszko-
le, które dzieciom bardzo przypadło do gustu. 
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Dalsze uroczystości odbyły się na widawskim rynku pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki. Flaga Polski została wciągnięta na maszt przez 
strażaków. Odśpiewano przy wtórze orkiestry dętej hymn Polski. Następ-
nie harcerze odczytali apel pamięci. Delegacje z gminy złożyły kwiaty 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Na koniec uroczystości strażacka 
orkiestra dęta zaprezentowała koncert utworów patriotycznych. 

Dziękuję serdecznie wszystkim pocztom sztandarowym, harcerzom, 
delegacjom ze szkół, radnym Radny Gminy Widawa na czele z wice-
przewodniczącym Rady Gminy Widawa Sylwestrem Morawskim, se-
kretarzowi gminy Widawa Agnieszce Galuś, księżom, sołtysom, pra-
cownikom GOK w Widawie, Strażackiej Orkiestrze Dętej z Widawy  
oraz licznie przybyłym mieszkańcom za wspólne świętowanie 103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

w hoŁdzie dla odrodzoneJ
W dniu 11 listopada br. w Widawie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i mieszkańców przy 
akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej z Widawy spod OSP w Widawie do kościoła pw. św. 
Marcina. O godzinie 12 została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. 

Jest to najnowocześniejszy i jedyny samochód terenowy w gminie 
Widawa z napędem na 4 koła. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 
3500 litrów + 350 litrów środka pianotwórczego. Moc silnika to 320 KM. 
Wspaniałe auto będzie służyć całej społeczności gminy Widawa i powia-
tu łaskiego. Koszt całkowity zakupu to ok. 830.000 zł. Dodatkowo zo-
stał zamontowany nowy sprzęt zakupiony już wcześniej przez jednost-
kę o wartości ok. 50.000 zł. Gmina Widawa przekazała na zakup auta 
300.000 zł, ok. 400.000 zł dofinansowania pochodziło z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 90.000 zł 
przekazał komendant wojewódzki PSP w Łodzi z KRSG, 50.000 zł prze-
kazał komendant główny PSP w Warszawie. 

nowY wÓz sTrażacki
20 listopada br. druhowie oraz prezes OSP Chociw Marcin 
Kozieł wyruszyli w podróż do Bielska Białej po odbiór nowego 
ratowniczo-gaśniczego samochodu średniego dla jednostki OSP 
w Chociwiu. W firmie „Szczęśniak” podpisano protokół odbioru, 
odbyły się próby ciśnieniowe, następnie strażacy z OSP zostali 
przeszkoleni w zakresie obsługi wszystkich urządzeń, które 
stanowią wyposażenie auta marki IVECO.

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Przewodniczący Rady Gminy Widawa
Sławomir Stępnik

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 

najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności. Niech to będzie czas refleksji i zadumy, 

a magia Świąt niech zjednoczy Nas przy wspólnym stole. 

W nadchodzącym  Nowym Roku 2022 życzymy  

spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro.

pomyślności. Niech to będzie czas refleksji i zadumy, 

a magia Świąt niech zjednoczy Nas przy wspólnym stole. 

- Cieszę się bardzo, że udało się kupić ta-
kie auto – mówi wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk. - Dziękuję senatorowi Maciejowi 
Łuczakowi, który był obecny na wprowadze-
niu pojazdu do jednostki, za pomoc w pozyski-
waniu środków. Dziękuję druhom z Chociwia 
na czele z prezesem Marcinem Kozieł za deter-
minację i aktywność w ubieganiu się o zakup 
auta, dziękuję wszystkim instytucjom na czele 
z komendantem głównym PSP w Warszawie 
generałem Andrzejem Bartkowiakiem za przy-
znane dofinansowania. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy w Widawie za przeprowadze-
nie postępowania przetargowego. Niech nowy 
samochód służy długie lata naszej gminie. 
Dziękuję za piękne powitanie auta zorganizo-
wane przez mieszkańców, druhów oraz druhny 
z OSP w Chociwiu. 

(W)
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Przybyło 52 wyjątkowych gości, wśród osób zaproszonych była mama Wojtu-
sia - Anna Spętana, Michał Włodarczyk - wójt gminy Widawa, Kamil Kudzin - dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie wraz z pracownikami, Agnieszka 
Leopolska - kierownik GOPS Widawa, Zdzisław Kudła. Podczas balu odbyła się 
licytacja przedmiotów, z której dochód wyniósł 5.320,00 zł, łącznie z balu udało 
się uzyskać kwotę 7.000,00 zł, którą organizatorzy wpłacili na subkonto Wojtusia. 

Organizatorzy balu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział  
w licytacji, dziękują także pracownikom GOK w Widawie za przekazanie przed-
miotów na licytacje i przygotowanie sali na bal, Klaudii Bartol - za przekazanie 
balonów do ubioru sali, pracownikom ŚDS w Dąbrowie Widawskiej - za przeka-
zane przedmioty na licytacje, pracownikom GOPS w Widawie - za pomoc w or-
ganizacji imprezy charytatywnej. Organizatorzy dziękują Przemysławowi Świ-
niarskiemu, Robertowi Majczykowi, Annie Barwaśnej, Marcinowi i Emilii Rzepa, 
Beacie Bieńkowskiej, Monice Zamolskiej oraz Karolowi Korcz - za ofiarowanie 
przedmiotów na licytację. 

Ewa Kaczmarek 
sołtys Rogóźna

w roGÓźniu dla woJTusia
20 listopada br. w Rogóźniu odbył się bal andrzejkowo – charytatywny na rzecz Wojtusia Spętanego. Organizatorami 
imprezy byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźniu, tamtejsza Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
Celem głównym balu była pomoc matce dziecka w zebraniu środków na pokrycie kosztów specjalistycznej terapii 
dla niepełnosprawnego Wojtusia oraz poprawę warunków socjalno – bytowych. 

Gmina Widawa otrzymała kolejne dofinansowanie z Polskiego 
Ładu. Tym razem są to środki na budowę kanalizacji i wodocią-
gów. Pozyskano 3.302.722 zł. Jest to najwyższa kwota w powiecie 
łaskim. Dzięki tym środkom dokończona zostanie budowa kana-
lizacji w Widawie oraz zmodernizowana sieć kanalizacyjna.

z polskieGo Ładu na kanalizacJę i wodociĄGi
Planuje się przebudowę 5 przepompowni ścieków w Widawie 

za kwotę ok. 500.000 zł. Wybudowane zostanie ok. 2 km kanalizacji.  
Za kwotę 300.000 zł powstanie nowe ujęcie wody oraz 0,5 km wodocią-
gu na ul. Słowackiego w Widawie. Łącznie z Polskiego Ładu otrzyma-
liśmy ok. 9 mln zł.

Miejsce to gwarantuje wspaniałą przygodę w świecie nauki i zaba-
wy, opartą na partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokal-
nym. W ofercie przedszkola jest nie tylko opieka i edukacja w przyjaznej 
atmosferze, ale i wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim 
doświadczeniem, nowocześnie wyposażona sala dydaktyczna, nauka ję-
zyka angielskiego 3 razy w tygodniu, zajęcia o charakterze terapeutycz-
nym: biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Chociwiu - wspaniali nauczyciele, inspirujące zajęcia, pyszne domowe 
jedzenie, przemiła atmosfera, wydłużone godziny pracy od 6.30 do 16.30 to 
i wiele więcej pragnie zaoferować placówka najmłodszym wychowankom.

przedszkole w chociwiu w noweJ odsŁonie
Oddział przedszkolny w Chociwiu od lat troszczy się o wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci zgodnie z ich predyspozycjami 
psychicznymi i fizycznymi. W codziennej pracy łączy osiągnięcia nowoczesnych technologii z atrakcyjnymi metodami nauczania. 
Nieustannie podejmuje starania, aby na bieżąco wzbogacać bazę dydaktyczną placówki. Uwzględniając potrzeby i oczekiwania 
milusińskich, opiekunowie z placówki tworzą atmosferę życzliwości, ciepła spokoju i zaufania, dzięki której przedszkolaki są radosne 
i szczęśliwe nawet, gdy u ich boku nie ma mamy i taty. 
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Jednocześnie cały czas działała tzw. stara szkoła mieszcząca się 
przy ul. Śląskiej. Po latach połączono obie placówki i od 1978 r. w Ko-
lumnie funkcjonowała jedna szkoła. W 1993 roku z inicjatywy pani 
Krystyny Politańskiej przy istniejącej szkole podstawowej zostało 
utworzone liceum ogólnokształcące. W związku z lokalizacją w tym 
samym budynku zespolono obie instytucje w Zespół Szkół Ogólno-
kształcących. W niedługim czasie placówka otrzymała imię Ignacego 
Jana Paderewskiego. 

Wybór patrona to sprawa dużej wagi. Poprzez nadanie imienia szkoła 
nie tylko zyskuje indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród in-
nych placówek, ale też opiera swą działalność wychowawczą na warto-
ściach potwierdzonych życiem, postawą i działalnością patrona. Decyzja 
nie była łatwa. Poprzedziły ją żywe dyskusje, pogadanki, prezentacje. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali plakaty informacyj-
ne, gazetki, prelekcje, wystawy. Działania te miały przybliżyć sylwetki 
kandydatów. 

dwa JuBileusze szkoŁY w koluMnie
Początki szkolnictwa w Kolumnie sięgają roku 1933. Pierwsza szkoła funkcjonowała w wynajętym domu przy ulicy 
Tuwima. Na przestrzeni lat lokalizacja szkoły zmieniała się, różne też były dzieje placówki oświatowej. Przełomowym 
momentem okazała się decyzja o budowie nowego budynku przy ulicy Toruńskiej. Oddano go do użytku w roku 1961.

Propozycji było wiele. Jedna z nich – przedstawiona przez ówcze-
sną wicedyrektor szkoły Ewę Ruszczyńską – zachwyciła wszystkich: 
uczniów, nauczycieli, rodziców. W powszechnym głosowaniu społecz-
ność szkolna wyłoniła właśnie tego kandydata na patrona – wielkiego 
Polaka, patriotę, wybitnego muzyka i szlachetnego człowieka – Ignacego 
Jana Paderewskiego. Ceremonia nadania imienia odbyła się 21 czerwca 
1996 r. Jak wspomina dyrektor Krystyna Politańska, była to chwila waż-
na, wzruszająca i bardzo uroczysta. Uchwałą Rady Pedagogicznej z 1998 r. 
dzień poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości ustanowiony zo-
stał Dniem Patrona i Świętem Szkoły w Kolumnie.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły były szczególne, bowiem zbie-
gły się z dwiema ważnymi rocznicami: 60-leciem powstania budynku 
szkoły przy ulicy Toruńskiej oraz 25-leciem nadania szkole imienia Igna-
cego Jana Paderewskiego. 

W uroczystościach w dniu 10 listopada 2021 roku udział wzięli: 
Sylwester Florczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku,  

ks. kanonik Jacek Kubis – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Kolumnie, Magdalena Kelnerowska - dyrektor Łaskie-
go Domu Kultury, Grzegorz Rosiak – radny Rady Miejskiej w Łasku, 
kierownik filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie, Mariusz Milew-
ski - przedstawiciel Nadleśnictwa Kolumna, Krystyna Politańska – radna 
Rady Miejskiej w Łasku, dyrektor szkoły w latach: 1991-2005 oraz Hali-
na Wawrzyniak – Licha - dyrektor Zespołu Szkół w latach 2005 – 2020. 
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią w uroczy-
stości w sali gimnastycznej uczestniczyła klasa I liceum ogólnokształ-
cącego, laureaci konkursu plastycznego „Patron mojej szkoły – Ignacy 
Jan Paderewski” oraz występujący uczniowie. Cała społeczność szkolna 
oglądała transmisję na żywo w mediach społecznościowych. 

Z okazji 25. rocznicy nadania imienia Zespołowi Szkół powstał 
hymn szkoły. Prace nad tekstem i melodią odbywały się podczas zajęć 
kształtujących kreatywność prowadzonych przez panią Bożenę Kluch. 

Uczniowie klasy 7b w oparciu o fakty z życia Ignacego Jana Paderew-
skiego oraz jego filozofię życia ułożyli tekst hymnu. Melodia powstała 
przy współudziale klasy 5b. Hymn zaśpiewał 42-osobowy chór szkolny. 
Część artystyczną przygotowali licealiści pod kierunkiem Doroty Jani-
szewskiej. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na portret 
patrona. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców 
ZSO w Kolumnie, a ich prace można podziwiać na korytarzach szkol-
nych.

Nasz patron to autorytet, przewodnik duchowy, mistrz, wzór do 
naśladowania. Wokół niego budujemy tradycje szkoły, wprowadzamy 
uczniów w świat wartości. Z okazji 25. rocznicy nadania imienia szko-
le życzymy, aby w dzisiejszych czasach Paderewski miał swoich naśla-
dowców, aby nigdy nie zabrakło małych Ignasiów z głowami pełnymi 
marzeń, konsekwentnie dążących do ich realizacji.

„Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków 
w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości” - Ignacy Jan 
Paderewski”.

Agnieszka Palinceusz, Agnieszka Wolska
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Rzeźbą zachwycanie, ogniem malowanie, 
grozą opowiadanie, dzieci rozbawianie, 
aromatem upajanie… czyli gwiazdy 
w bibliotece! Brzmi intrygująco, prawda? 
W ostatnim kwartale roku mieliśmy 
okazję podjąć wielu ciekawych gości.

Odwiedziła nas i udostępniła swoje prace 
Agata Kapiczyńska, która z zawodu jest ar-
tystką w zakresie sztuk wizualnych i rzeźbiar-
ką, na co dzień pracuje jako instruktor plastyk 
w Gminnych Ośrodkach Kultury w Widawie 
i Sędziejowicach. W swoim dorobku ma licz-
ne wystawy w Polsce i za granicą. Laureatka 
licznych konkursów nieustannie poszukująca 
nowych środków wyrazu. Mieliśmy okazję 
podziwiać prace artystki przez dwa miesiące 
w „Galerii pod Korabiem”.

Po raz kolejny przyjechał do nas Andrzej 
Wojtkowski, który zawodowo zajmuje się swo-
im gospodarstwem ekologicznym. Podczas 
prelekcji gość oczarował nas wiedzą na temat 
ziół i ich właściwości. Wykład połączony z de-
gustacją naparów roślinnych wprawił uczestni-
ków w anielski nastrój.

Nasi Czytelnicy mieli okazję poznać kra-
kowskiego policjanta, Kazimierza Kyrcza Jr, 
który coraz większą popularność zyskuje dzię-
ki swojej pasji, jaką jest pisanie. Specjalizuje 
się w utworach grozy, horrorach i fantastyce. 
Odwiedził nas w związku z promocją swoje-
go cyklu kryminałów o Kubie Szpikulcu, któ-
ry cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Wkrótce ukaże się wznowiona i poprawiona 
książka pt. „Podwójna pętla”. Zapowiada się 
mocna lektura!

Gościliśmy także mistrza pirografii Krzysz-
tofa Skubika, współzałożyciela pierwszego 
Muzeum Pirografii w Rosji, Ambasadora Pol-
skiego Rękodzieła kampanii HANDMADEY-
OUTH Programme. Nasz gość poprowadził 
warsztaty pirograficzne dla łaskiej młodzieży. 
Jako zawodowy strażak zrobił furorę swoim 
ognistym hobby. Przypominamy, że w naszej 
galerii jest nadal otwarta wystawa ogniem ma-
lowanych prac pana Krzysztofa pt. „Spojrze-
nia”.

Nasze zaproszenie przyjął także Tomasz 
Piotr Nowaczyk. Artysta kabaretowy, stand-

Gwiazdorska Jesień w BiBlioTece!

-uper, wolontariusz w organizacji charyta-
tywnej Czerwone Noski - Klown w Szpitalu, 
współzałożyciel Kabaretu Czesuaf, maratoń-
czyk, spełnia się także jako autor książek dla 
dzieci. Spotkanie autorskie z jego udziałem 
uszczęśliwiło sześćdziesięcioosobową grupę 
małych czytelników! Opowiadania i wiersze 
pana Tomasza zrobiły furorę wśród zebranych 
słuchaczy! Są dostępne w Filii dla dzieci.

Powitaliśmy także Magdalenę Kuleszę, 
która z zawodu jest teologiem. Pani Magda 
przez wiele lat uczyła dzieci i młodzież w szko-
le. Dziś sama jest mamą, ale znajduje też czas 
na swoje pasje. Jedną z nich jest fascynacja 
aromatami. Mieliśmy przyjemność zorganizo-
wania warsztatów z aromaterapii dla naszych 
Czytelników. Dowiedzieliśmy się o olejkach 
i ich walorach terapeutycznych. Udowodnio-
no, że olejki eteryczne są pomocne przy wielu 
dolegliwościach. Mogliśmy doświadczyć ich 

mocy i zdobyć aromatyczne drobiazgi na świę-
ta, tj. olejkowe zawieszki na choinkę czy mie-
szanki na konkretne dolegliwości. 

Dla jednych pasjonujące jest kontynuowa-
nie ścieżki zawodowej, dla innych coś zupełnie 

odmiennego. Nasi goście oddają się zajęciom, 
które pozwalają oderwać się od codzienności 
czy rutyny. Interpretują świat na swój własny, 
niepowtarzalny sposób. Wspaniale było móc 
podziwiać ich radość i zapał.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej 
jesiennej kampanii „Spotkajmy się w… biblio-
tece!”.

Magdalena Płosa
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Wydawałoby się, że mieszkańcy woje-
wództwa łódzkiego znają historię stolicy 
tego regionu. Ostatnia wycieczka w ra-
mach budżetu obywatelskiego wojewódz-
twa łódzkiego na rok 2021 „ŁÓDZKIE 
NA PLUS”, realizowanego przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, poka-
zała, że nie do końca tak jest.

Zazwyczaj wybieramy się do Łodzi na za-
kupy, do kina czy na kręgle, nie mając świa-
domości jak wiele historii skrywa się w prak-
tycznie każdym zakątku tego XV-wiecznego 
miasta. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się 
jego włókienniczej historii. Tę niezwykłą po-
dróż w czasie rozpoczęliśmy od zwiedzania 
zespołu rezydencjonalno-fabrycznego Księży 
Młyn - kompleksu Scheiblera, z największym 
w Łodzi budynkiem przędzalni bawełny, osie-
dlem dla robotników, sklepami firmowymi, 
strażą pożarną, szpitalem, szkołą, zespołem pa-
łacowym i parkiem wraz ze stawem. Obecnie 
ta zwarta dzielnica mieszkalno-przemysłowa, 
jest jednym z najciekawszych zabytków prze-
mysłowych na świecie. Jako kompleks został 
wpisany został do rejestru zabytków, a od kilku 
lat czynione są starania, by trafił na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO.

Z osiedla robotniczego Księży Młyn prze-
szliśmy do willii Herbsta – wybudowanej 
w 1877 r. dla najstarszej córki Scheiblera, Ma-
tyldy i jej męża Edwarda Herbsta. Rezyden-
cja posiada szesnaście pomieszczeń na dwóch 
kondygnacjach, wśród nich między innymi sa-
lon myśliwski, orientalny i jadalnię oraz sypial-
nię i garderobę. Przylega do niej piękny ogród 
ze stajniami i wozownią. We wnętrzach willi 
można podziwiać muzeum wnętrz fabrykanc-
kich i galerię.

Zgodnie z konspektem wycieczki, skrupu-
latnie przygotowanym i nietuzinkowo realizo-
wanym przez przewodniczkę Agnieszkę Łeń, 
przyjechaliśmy do głównego dworca kolejo-

Łaskowianie na Tropach FaBrYkanckieJ Łodzi     
wego Łódź Fabryczna, powstałego pierwotnie 
z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera 
w 1866 roku, a następnie spacerkiem w kierun-
ku Manufaktury. Zajrzeliśmy do najciekawszych 
zakamarków ulicy Piotrkowskiej, m.in. do Pa-
sażu Róży, gdzie wszystkie ściany w podwórzu 
kamienicy zostały pokryte kawałkami luster czy 
podwórze na Więckowskiego 4, w którym znaj-
duje się instalacja stworzona z płytek ceramicz-
nych przestawiająca baśniowy świat polskiego 
artysty Wojciecha Siudmaka. 

Kolejnym punktem na mapie wycieczki był 
kompleks rozrywkowo-handlowy Manufaktura 
zlokalizowany w zrewitalizowanych obiektach 
fabrycznych z przełomu XIX i XX w. Imperium 
przemysłowe Izraela Kalmanowicza Poznań-
skiego powstało w drugiej połowie XIX stule-
cia jako kontynuacja działalności manufaktury 

odpoczynek, a następnie udaliśmy się do Mu-
zeum Fabryki - miejsca, gdzie odkryliśmy hi-
storię zakładów włókienniczych, poznali dzie-
je przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwoju 
zakładów, technikę produkcji tkanin bawełnia-
nych i codzienną pracę dawnych robotników. 
Zobaczyliśmy i posłuchaliśmy jak pracowały 
zabytkowe krosna.

Na zakończenie wycieczki „Łódzcy glob-
troterzy” odwiedzili Izraela Poznańskiego 
w jego wspaniałym Pałacu, nazywanym łódz-
kim Luwrem. Ten okazały budynek pełnił 
funkcje zarówno handlowe jak i reprezentacyj-

ne. Od 1975 r. mieści się tam Muzeum Miasta 
Łodzi, w którym podziwialiśmy między inny-
mi gabinety biograficzne sławnych łodzian: Ju-
liusza Tuwima, Jerzego Kosińskiego, Aleksan-
dra Tansamana, Artura Rubinsteina czy Włady-
sława Stanisława Reymonta. 

Wyjazdem do serca województwa łódz-
kiego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  
zamknęło turystyczny projekt. Mamy nadzieję, 
że uczestnicy są zadowoleni z naszych eskapad 
i zostaną w nich nie tylko wspomnienia pięk-
nych miejsc, ale także odrobina wiedzy tak pie-
czołowicie przekazywanej przez przewodni-
ków. Punkty, które udało się odwiedzić, to tyl-
ko subiektywny wybór organizatora, bo na ma-
pie centralnej Polski jest ich bardzo dużo, może 
się uda kiedyś odwiedzić je wszystkie. Dzię-
kujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za moż-
liwość realizacji przedsięwzięcia, profesjonal-
nym i przemiłym Paniom z Wydziału Turystyki 
UM za nieocenioną pomoc, członkom Zarządu 

towarzystwa za wsparcie podczas wycieczek, 
przewodnikom za ogrom przekazanej wiedzy, 
pracownicom Biblioteki Publicznej w Łasku za 
pomoc w wyborze książek, a przede WSZYST-
KIM UCZESTNIKOM za zainteresowanie, 
dociekliwe pytania i wytrwałość, (bo bywało, 
że pokonywaliśmy pieszo nawet 10 kilome-
trów!). Oprócz miłych reminiscencji, zostanie 
również trwały ślad realizacji „Łódzkich Glob-
troterów” w postaci zakupionych woluminów 
dotyczących historii województwa łódzkiego, 
jego atrakcji turystycznych oraz pozycji auto-
rów związanych z tym terenem, które są już do-
stępne w łaskiej książnicy i jej filiach. Z pew-
nością będą inspiracją do dalszego odkrywania 
województwa łódzkiego. 

Magdalena Binkowska

założonej przez ojca Izraela, Kalmana Poznań-
skiego w 1862 r. W efekcie powstała jedyna, 
tak duża fabryka łódzka, ulokowana na zwar-
tym, prawie 100 - hektarowym terenie. Jest to 
jeden z trzech zachowanych w Łodzi obiektów 
fabryczno-rezydencjonalnych, unikatowych 
w skali światowej. Tam mieliśmy  chwilę na 
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Na 
p d k  i n n Y  n i ż  d z i ś

Minął rok od śmierci Rafała Orlewskiego 
– zmarł 17 października 2020 roku. - 
Odszedł wtedy człowiek dużego formatu 
– poeta, prozaik, satyryk, redaktor pism 
literackich, nauczyciel języka polskiego, 
animator życia kulturalnego. Aktywnie 
działał w harcerstwie. Miarą Jego 
dokonań twórczych jest choćby blisko 
40 publikacji książkowych oraz liczne 
nagrody i odznaczenia.

Znacząca część Jego aktywności literac-
kiej i społecznej  umiejscowiona była w Łasku 
i Kolumnie: - To tu spełniał się jako twórca, 
nauczyciel, harcerz i działacz sportowy. W pi-
smach literackich ukazały się pierwsze Jego 
wiersze i trafiły do czytelników książki poetyc-
kie oraz powieści. Współtworzył Grupę Lite-
racką „Grabia 59”. Zgromadził wokół siebie 
grupkę młodych ludzi, mających potrzebę wy-
rażania emocji i doznań w formie poetyckiej. 
W Kolumnie powstało wiele utworów osadzo-
nych w jej krajobrazie, życiu mieszkańców, ich 
problemach – w tym, kunsztowny w formie, 
bogaty w treści cykl „Sonety nadgrabiańskie”. 

W 1971 roku Rafał Orlewski przeniósł się 
do Piotrkowa Trybunalskiego i tam się spotęgo-
wała jego aktywność twórcza oraz społeczna.

paMięci raFaŁa orlewskieGo
Pamiętajmy  o  twórcach

Starsi mieszkańcy Łasku pamiętają do-
skonale początki tego obiektu. Budowano 
go bardzo długo i z wielkimi problemami. 
Brakowało pieniędzy, materiałów budow-
lanych, a i wykonawstwo pozostawiało 
wiele do życzenia. Efekt nie był najlep-
szy, ale w tamtych czasach miasta praw-
dopodobnie nie było stać na dom kultury 
z prawdziwego zdarzenia, godny tradycji 
i aspiracji mieszkańców.

Gdy w połowie lat pięćdziesiątych otwie-
rano Powiatowy Dom Kultury, mieszkańcy 
cieszyli się, że wreszcie tutejsze zespoły ar-
tystyczne będą miały swoją własną siedzibę 
i skończy się czas prowizorki oraz działania 
w skromnych świetlicach. Miasto otrzymało 
wreszcie salę widowiskową, co zresztą wy-
korzystał znakomicie dyrektor Józef Ryszard 
Sarosiek. Z czasem w PDK zagościły liczne 
sekcje zainteresowań, łącznie z młodymi miło-
śnikami kosmosu i rakiet.

Prezentowane zdjęcie pochodzi z 1968 
roku. PDK prezentował się wówczas bardzo 
skromnie, wręcz… siermiężnie. Trzeba było 
kilku poważnych remontów i modernizacji, by 
wreszcie nabrał kształtu, jaki możemy oglądać 
obecnie. Warto przyjrzeć się tej fotografii, by 
dostrzec nie tylko mijający czas…

I jeszcze jedna refleksja. Dzisiejsza sie-
dziba Łaskiego Domu Kultury narodziła się 
ponad sześćdziesiąt lat temu, gdy miasto liczy-
ło znacznie mniej mieszkańców, a i potrzeby 

kulturalne nie były jeszcze tak wielkie. Od lat 
mówi się o potrzebie rozbudowy tej placówki, 
ale zapewne nie nastąpi to szybko…

(Saw.)

W harcerstwie doszedł do funkcji harcmi-
strza RP. Założył Klub Literacki „Pomosty” 
i był redaktorem naczelnym pisma o tej samej 
nazwie. Ukazały się liczne Jego książki poetyc-
kie i prozatorskie, w tym powieść „Sute mosty”.

W uznaniu zasług w działalności literackiej 
i społecznej nadano Rafałowi Orlewskiemu ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz przyznano odznakę „Za-
służony dla Kultury Polskiej”. Co znamienne 
– mimo fizycznych ograniczeń (po wylewie), 
rósł jego imperatyw twórczy i społecznikow-
ski. Z żoną Grażyną dzielił nie tylko trudną 
codzienność, ale też pasje literackie i kulturo-
twórcze.

Nasz bezpośredni kontakt urwał się w po-
łowie lat 60., po moim przeniesieniu się do 
Łodzi. Odnaleźliśmy się po latach, kiedy już 
mieszkałem w Gdańsku, a On nadal w Piotr-
kowie. Osobiście zetknęliśmy się w łaskiej bi-
bliotece, podczas promocji antologii „Kwintet 
z Kolumny”. Prowadziliśmy długie rozmowy 
telefoniczne i ożywioną korespondencję o re-
aliach życia, powinnościach twórców i formach 
przekazu. O tym jak trafić do czytelników, aby 
wywołać refleksję, choćby chwilę zadumy nad 
tym co wokół nas i w nas samych, niekiedy 
rozdrażnić, wzruszyć, ale i rozbawić, na przy-

kład w formie satyrycznej. Bez fraz, z których 
niewiele wynika, aby głośniej wybrzmiewały 
słowa, a nieraz były jakby szeptem w ucho.

Rafał był otwarty na argumenty rozmów-
ców, choć potrafił żarliwie bronić swoich racji. 
Brakuje mi tej wymiany myśli i spostrzeżeń, 
i wciąż pamiętam. Sądzę, że pamięta także wie-
lu miłośników Jego ciepłej liryki.

Ryszard Wasilewski       
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proFesor, kTÓrY nie
zapoMina o Łasku

30 listopada br., tuż po północy włączyłem 
radio i usłyszałem Profesora, który uczestni-
czył w audycji z cyklu „Po drugiej stronie lu-
stra”, prowadzonej przez red. Krzysztofa Mi-
chalskiego. Pretekstem do frapującej rozmo-
wy był oczywiście jubileusz 90-lecia urodzin 
M. M. Drozdowskiego, przypadający 1 lutego 
2022 roku, ale chodziło też o naszą historię 
i wielkich Polaków, którym Profesor poświęcił 
sporo książek. Mnie najbardziej interesowały 
osobiste wątki wspomnień dotyczące korzeni 
Profesora.

Jak się okazuje, umiłowanie ojczyzny 
i wielki patriotyzm wyniósł M. M. Drozdowski 
z rodzinnego domu. Utalentowany muzycznie 
tata uczył przyszłego uczonego pieśni patrio-
tycznych. Gorącą patriotką była też, jak wspo-
mina Profesor, „kochana mama”, która urodzi-
ła pięcioro dzieci – dwóch synów i trzy córki.

W 1940 roku okupant wysiedlił rodzinę 
Drozdowskich z domu w rynku. Przez obóz 
przejściowy przy ul. Łąkowej w Łodzi, jak 
wiele rodzin z Łasku trafili do Beskidu Sądec-
kiego. – Baliśmy się, by nie wykryto udziału 
ojca w Powstaniu Śląskim, bo to by oznaczało 
śmierć. Osiem dni z Łodzi wagonami bydlę-
cymi jechali do Brzeska. – Tam spotkaliśmy 
dobroć – opowiada Profesor. – Miejscowi spa-
li w stajni z bydłem, my zaś dostaliśmy jedno 
duże łóżko. To wówczas poznałem chłopską 
mentalność, solidarność. Jako dziesięciolatek 
trafiłem też na niezwyczajnego kapłana, który 
uczył mnie historii, a także ministrantury.

Po tych traumatycznych okupacyjnych 
przeżyciach i powrocie do Łasku już po zakoń-

Jan Drozdowski (1899-1983), 
ojciec Profesora

Matka Profesora, 1920 r.

Jubileusz 75-lecia urodzin M. M. Drozdowskiego, Warszawa, luty 2007 r. 
W uroczystościach uczestniczyła spora grupa mieszkańców rodzinnego miasta Profesora  

Obserwuję go od kilku dziesięcioleci. Zadziwia mnie nie tylko rozległością badań naukowych i olbrzymią pracowitością, która 
zaowocowała setkami artykułów i książek, ale i przywiązaniem do rodzinnego miasta. Gdy uczestniczyłem 15 lat temu w stolicy 
w uroczystościach związanych z jego 75-leciem urodzin, ktoś wówczas powiedział, że rodzinny Łask ma we krwi. I jest to prawda. 
Profesor Marian Marek Drozdowski nawet na moment w swoim 90-letnim życiu nie zapomniał o rodzinnym gnieździe…

czeniu wojny była nauka w gimnazjum, a po-
tem w Pabianicach. - Marysia, starsza siostra, 
kontynuowała w tym okresie uczenie mnie hi-
storii, podobnie jak dyrektor łaskiej szkoły pani 
Doroszewska.

A potem była wciąż nietypowa ścieżka 
edukacyjna M. M. Drozdowskiego - Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie, gdzie 
przebywało wówczas w tym mieście sporo lu-
dzi wybitnych z czasów międzywojnia, m.in. 

współpracownicy Eugeniusza Kwiatkowskie-
go. Tego wielkiego Polaka Profesor poznał 
później osobiście w Krakowie.

W pracy naukowej Profesor zajmował się 
wieloma tematami dotyczącymi dziejów Pol-
ski, m.in. historią PPS, II RP, okupacyjnymi 
losami Warszawy, powstaniem 1944 r., ale 
i biografiami wielkich rodaków. – Warszawa 
to oczywiście wielka moja miłość, wynikająca 
m.in. z szacunku dla uczestników obrony sto-
licy we wrześniu 1939 roku, ale i dla uczestni-
ków wielkiego zrywu powstańczego.

Wiele opracowań poświęcił Profesor  
I. J. Paderewskiemu, a jedna z książek ukazała 
się nawet w języku japońskim, co ma związek 
z naszym wielkim kompozytorem Fryderykiem 
Chopinem, którego Japończycy wprost uwiel-
biają. Historia dotąd nie doceniła Paderew-
skiego, co może wynikać z tego, że na politykę 
patrzył przez pryzmat sztuki. A przecież dzięki 
niemu uznano odrodzoną Polskę jako państwo, 
otrzymaliśmy armię gen. Hallera. Profesor ma-
rzy o tym, by wreszcie znalazł się reżyser, który 
nakręciłby serial o tym wielkim Polaku.

Profesor zafascynowany jest wieloma in-
nymi wielkim rodakami, m.in. Gabrielem Na-
rutowiczem, Stefanem Starzyńskim, Janem 
Karskim. Niedawno ukazała się książka Profe-
sora pt. „Tadeusz Kościuszko. Szkice biogra-
ficzne. Tradycja”. 

Stanisław Barcz
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Czy działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku może być przedmiotem dyskusji 
na szkolnych lekcjach? Tak, gdyż udowodniły to dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. 
Omówiliśmy czym zajmujemy się w gminie Łask, przedstawiając 
lokalny „obieg wody” - od poboru wody ze studni głębinowych 
do odpływu ścieków oczyszczonych do rzeki Grabi. Jak uzdatnia 
się wodę i co dzieje się w oczyszczalni ścieków. Czy oczyszczalnia 
ścieków może produkować energię elektryczną i cieplną z naszych 
odchodów? Jak dbać i oszczędzać wodę oraz jak korzystać z sieci 
kanalizacyjnej, by nie powodować zatorów oraz problemów 
z pracą urządzeń oczyszczalni.

Wiele trudnych pytań, dyskusji nt. naszych codziennych domowych 
zachowań mających, jak się okazuje, wielki wpływ na środowisko wod-
ne nie tylko to lokalne. Pokazaliśmy ciekawe zdjęcia naszej lokalnej 
unikatowej w centralnej Polsce doliny rzeki Grabi, zachęcając dzieci do 
zdrowego, aktywnego trybu życia zgodnie z dewizą „MPWiK – Wodę 
piję, zdrowo żyję!” i butelką u boku pełną łaskiej źródlanej kranówki. 
Bo, gdzie spacerować, biegać czy w okresie letnim pływać kajakiem jak 
nie w scenerii jednej z najczystszych rzek w Polsce, jaką jest Grabia! 

Dziękujemy dyrekcji szkoły za umożliwienie przedstawienia pre-
zentacji oraz Joannie Szymczak za pomysł i motywację do przyspie-

akcJa edukacJa

szenia realizacji naszych cichych zamierzeń edukacyjnych, o których 
myśleliśmy od pewnego czasu. Największe podziękowania dla najmłod-
szych, których trochę się obawialiśmy, ale jak się okazało niepotrzebnie, 
gdyż wiele pytań i gorąca dyskusja często kończyła się po lekcyjnym 
dzwonku. Przesłanie z lekcji dla najmłodszych: „Wodę kochamy, więc 
ją oszczędzamy”, tak by zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
wystarczyło jej dla przyszłych pokoleń. 

Zapraszamy zainteresowane kolejne szkoły do kontaktu. Jesteśmy 
gotowi.

Mariusz Sowiński 
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

Plac 11 Listopada wypełniły kolorowe stoiska. Wśród ekspozycji 
królowały bożonarodzeniowe ozdoby, miody, ciasta i rękodzieło. Koła 
gospodyń zadbały o to, żeby nikt z kiermaszu nie wyszedł głodny. W po-
wietrzu można było wyczuć smakowite zapachy ciast, tradycyjnych pie-
rogów i bigosu. Na rozgrzewkę czekał na wszystkich barszczyk z uszka-
mi od Wiejskiej Chaty w Kolumnie.

Mieszkańców powitał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Życzył 
wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Kiermasz 
otworzyła część artystyczna. Wystąpiły chóry „Canto Amici”, „Echo Le-
śne” i utalentowana młodzież. Wiele radości, szczególnie najmłodszym 
sprawił Mikołaj z elfami. Świąteczna drużyna chętnie pozowała do zdjęć 
i rozdawała cukierki. Na miejskim rynku nie zabrakło świątecznych 
ozdób i dekoracji. Świetlna oprawa wzbogaciła się w tym roku m.in. 

kierMasz świĄTecznY 
Zimowa aura w grudniu to prawdziwa ruletka. Tym razem organizatorom świątecznego kiermaszu w Łasku 
sprzyjało szczęście. Lekki mróz i wcześniejsze opady śniegu sprawiły, że na łaskim rynku można było poczuć 
ducha zbliżających się świąt. Po rocznej przerwie kiermasz przyciągnął sporo mieszkańców, którzy tradycyjnie 
ruszyli na poszukiwania upominków i chcieli miło spędzić czas z rodzinami. 

o foto ramkę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Teraz każdy chce 
mieć zdjęcie ze świątecznymi pozdrowieniami z Łasku.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez 
strażaków loteria. Co godzinę losowano szczęśliwców, którzy wy-
grywali czujkę tlenku węgla. Druhowie dużo mówili o czadzie 
i o tym jak się przed nim ustrzec. Tlenek węgla to cichy zabójca, 
jest bezbarwny i bezwonny. Małe urządzenie w postaci czujki może 
uratować ludzie życie. 

Na zakończenie kiermaszu wystąpiła Orkiestra Dęta Łaskiego Domu 
Kultury. Znane i lubione utwory wprawiły wszystkich w iście świąteczny 
nastrój. Nikt nie miał wątpliwości, że już za chwilę Boże Narodzenie… 

MJ
Fotoreportaż na str. 32

Powyższą informację należy składać po-
przez pocztę tradycyjną (wysłaną na adres 
Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszaw-
ska 14, 98-100 Łask), do skrzynki podawczej 
Urzędu Miejskiego w Łasku, w Biurze Obsłu-
gi Interesanta tut. urzędu bądź przez elektro-

inForMacJe o azBeście
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest 
dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 
3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy 
przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz 
przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

niczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP: 
/5228wuxejz/skrytka. 

Stosowne druki są dostępne na stronie 
www.lask.pl (w zakładce Gospodarka, pod 
odnośnikiem Azbest), w Biurze Obsługi In-
teresanta Urzędu Miejskiego w Łasku oraz 

w przedsionku głównego wejścia do budynku 
tut. urzędu.

Łukasz Małasiński
Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UM w Łasku
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W dniu 20 listopada br. odbyła się w ceremonia otwarcia 
i poświęcenia Świetlicy Wiejskiej sołectwa Teodory oraz nowej 
siedziby dla pań z Koła Gospodyń. Niezmiennie od dziesiątek lat 
budynek jest miejscem prowadzenia działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Symbolicznemu przecięciu wstęgi towarzyszyło odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej, która jest uhonorowaniem wszystkich zaangażowanych 
w remont Świetlicy. Uroczystość stała się okazją do złożenia podzięko-
wań włodarzom gminy Łask, radnym miejskim, lokalnym przedsiębior-
com i pracownikom tych firm oraz niezawodnym mieszkańcom, którzy 
uczestniczyli w pracach społecznych na poszczególnych etapach remontu. 

Tak ważne dla społeczności Teodorów wydarzenie, swoją obecno-
ścią zaszczycili przedstawiciele władz państwowych Sejmu RP, Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, gminy Łask, powiatu Łaskiego, 32. BLT, Nad-
leśnictwa Kolumna, Hotelu Kolumna Park, OSP ościennych miejscowo-
ści i Kół Gospodyń. 

Pośród znaczących okoliczności, które miały wpływ na podjęcie 
działań w celu pozyskania miejsca do prowadzenia działalności przez 
panie z KGW, była chęć do aktywnego współdziałania razem w lokalnej 

przYBYŁa nowa świeTlica

społeczności oraz organizowania życia, które wypełniłoby czas wolny 
po pracy. Tak wiele talentów można odkryć przy wspólnym działaniu, 
co daje satysfakcję i siłę do tworzenia nowych rzeczy. Blisko siedem-
dziesiąt pań, członkiń Koła to wielka różnorodność, gdzie bez wątpienia, 
każda już teraz będzie mieć okazję do pokazania swoich umiejętności 
kulinarnych podczas wspólnego przygotowywania i zabezpieczania ro-
dzinnych uroczystości.

Dzięki wspólnym działaniom i wielkiej przychylności byłego Za-
rządu OSP Teodory pod przewodnictwem druha Mirosława Chęcińskie-
go w 2020 r., podjęto decyzję o użyczeniu gminie Łask znacznej części 
obiektu na okres dekady. Od tej chwili wspólnie z władzami gminy roz-
poczęły się przygotowania do zabezpieczenia środków na remont. Nie-
ocenione okazało się zrozumienie potrzeb wynikających z przeznaczenia 
obiektu pod przyszłą działalność dla tak licznego KGW. Dobra atmosfera 
współpracy, która w pełni zasługuje na wyrażenie słów uznania dla bur-
mistrza Łasku, zastępcy burmistrza Łasku i radnych miała bezpośredni 
wpływ na przebieg remontu w sposób ciągły. Czas pandemii, zaowoco-
wał bezpiecznym przeprowadzeniem prac. 

Ze strony sołectwa przeznaczono dwa fundusze sołeckie i przystą-
piono do wykonywania prac społecznych, związanych z demontażem 
starych elementów wyposażenia, co znacznie obniżyło koszty wstępne-
go remontu. Uregulowano status prawny działki i gruntu należącego do 
OSP. Wykonano ogrodzenie w części zachodniej i północnej. Zniwelo-
wano teren wokoło obiektu i usunięto gruz. Wykonano montaż elewacji 
zewnętrznej. 

Nieoceniona w owym czasie okazała się pomoc lokalnych przedsię-
biorców, którzy bardzo hojnie wspierali nas w działaniach związanych 
z wyposażeniem sali, między innymi w klimatyzację, w wykonanie no-

wej instalacji elektrycznej, hydraulicznej, zainstalowanie systemu alar-
mowego, malowanie sali, montaż nowych drzwi, doposażenie w ma-
teriały elewacji zewnętrznej, wymianę okien oraz wykonanie tarasu 
wejściowego z podjazdem dla niepełnosprawnych. Ze zbiórek okolicz-
nościowych od mieszkańców, pokryto wiele nieplanowanych kosztów. 
Ponadto otrzymywaliśmy pomoc materialną w postaci sprzętu chłodni-
czego i innych wartościowych rzeczy.

Jesteśmy dumni, że wspólny wkład pracy mieszkańców oraz nie-
ocenione wsparcie finansowe ze strony gminy Łask (110 tys. zł, w tym  
31 tys. zł to fundusz sołecki) zaowocowało w tak krótkim czasie, grun-
townym odnowieniem obiektu.

Spełniło się nasze marzenie do posiadania Świetlicy Wiejskiej, której 
nigdy nie mieliśmy! To tutaj panie z Koła Gospodyń, będą mogły roz-
wijać działalność na rzecz mieszkańców, uczyć młode pokolenia trady-
cji kulinarnych i przygotowywać się do promowania naszego pięknego 
regionu. To tutaj młodzież znajdzie miejsce do spędzania wolnego czasu 

i rozwijania swoich umiejętności, a druhowie z OSP nadal będą strzec 
naszego bezpieczeństwa.

Wszystkim Państwu, którzy wspierali nas na każdym etapie remon-
tu, w imieniu mieszkańców sołectwa Teodory, wypowiadam magiczne 
słowo dziękujemy! Przybyłym uczestnikom tej podniosłej uroczystości 
wyrażamy wdzięczność za słowa uznania i piękne życzenia na dalszą 
działalność w prowadzeniu świetlicy.

Wystawa obrazów Katarzyny Omiecińskiej, ekspozycja rękodzieła 
artystycznego Justyny Kudry oraz koncert solo na gitarę Wiesława Ry-
chlika pięknie wypełniły spędzone z państwem chwile. 

Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory



30 grudzień 2021 r.

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

Ważniejsze imprezy w styczniu
kulturalne

31 grudnia br. mija termin wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za  
IV kwartał 2021 r. Jednocześnie informuje się, że 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi należy uiszczać na indywidualne rachunki 
bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami. 

W Wigilię (24.12.2021 r.) oraz 7.01.2022 r. 
Urząd Miejski w Łasku, Urząd Stanu Cywil-
nego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łasku będą nieczynne. 

koMunikaT

przYpoMinaMY

Na początku listopada w Łodzi odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród w XXII edycji 
Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób 
Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych 
„Sztuka jak Balsam”. 

Organizatorami konkursu była Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi oraz Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi. Wśród laureatów 
znalazł się podopieczny Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Łasku – Tadeusz Tomczak. Jego pra-
ca pt. „Gród” zwyciężyła w kategorii: techniki 
mieszane. To kolejna wygrana podopiecznego 
WTZ w Łasku w tym prestiżowym konkursie.

(t)

szTuka Jak BalsaM

Po raz pierwszy w tym roku zima dała 
o sobie znać już 26 listopada. Białym 
puchem pokryły się pola, domy i drzewa 
w lesie, zrobiło się biało na naszych ulicach, 
a to już dla pieszych i zmotoryzowanych 
mieszkańców naszej gminy mniej 
przyjemna wiadomość. Zima to czas, 
kiedy chętnie korzystamy z zimowych 
atrakcji, lecz śnieg i lód chcemy mieć na 
stokach i lodowiskach.

 Dlatego pamiętajmy o odśnieżaniu zasy-
panych śniegiem jezdni, chodników i dachów 
domów, które pod ciężarem śniegu mogą ulec 
zawaleniu. Zarządcy i właściciele budynków 
muszą również pamiętać o zwisających so-
plach, które mogą stanowić zagrożenie dla 
przechodniów. Podczas opadów deszczu ze 
śniegiem przy niskich temperaturach robią się 
ślizgawki na jezdniach i chodnikach i wtedy 
bardzo łatwo o upadki, które powodują stłu-
czenia i złamania. 

Danuta Rychlik
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli

paMięTaJMY o ziMie

Przypominamy właścicielom nieruchomo-
ści na terenie gminy Łask, którzy planują 
wyposażyć swoje nieruchomości w przy-
domowe oczyszczalnie ścieków na potrze-
by własnego gospodarstwa domowego lub 
rolnego o obowiązku dokonania zgłosze-
nia ich eksploatacji w Urzędzie Miejskim 
w Łasku, poza wypełnieniem obowiązku 
wynikającymi z ustawy z dnia z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane.

Właściciel w takim przypadku jest obowią-
zany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczę-
ciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków. Natomiast do rozpoczęcia eksploata-
cji oczyszczalni można przystąpić, jeśli bur-
mistrz Łasku w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w dro-
dze decyzji. 

Zgłoszenia eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków dokonuje się w myśl art. 
152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1973) oraz rozporządzenia ministra śro-
dowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ro-
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1. Wystawa pt. „Zbierać każdy 

może” - nocniki i pocztówki  
z kolekcji Jacka Skrzyńskiego 

styczeń Muzeum Historii 
Łasku 

BP w Łasku 

2.  „Nasz Łask 2022” – konkurs 
fotograficzny 

styczeń BP w Łasku BP w Łasku 

3. „Pewnego razu w Łasku…” 
konkurs literacki  
z dreszczykiem 

styczeń BP w Łasku BP w Łasku 

4. 
 

Koncert dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- Michał Maj Wieczorek - 
Filmowa inspiracja twórczością 
i życiem J. Iwaszkiewicza na 
podstawie filmu „Lato  
w Byszewach” 

4  
godz. 10.45-13 

sala widowiskowa ŁDK 

5. Wykład dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- Katarzyna Starosta - Pierwsza 
pomoc w XXI wieku 

18  
godz. 10.45 -13 

sala widowiskowa ŁDK 

6. 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

30  sala widowiskowa ŁDK 

 

dla planuJĄcYch przYdoMowĄ oczYszczalnię ściekÓw
dzajów instalacji, których eksploatacja wyma-
ga zgłoszenia (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1510). 

Kto będąc obowiązany do dokonania zgło-
szenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków nie spełni tego obowiązku lub eksplo-
atuje instalację niezgodnie ze złożoną informa-
cją, podlega karze grzywny.

Jakość oczyszczonych ścieków odprowa-
dzanych z przydomowej oczyszczalni musi 
być zgodna z rozporządzeniem ministra go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia  
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roz-
topowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
Poziom norm dla oczyszczonych ścieków zróż-
nicowany jest ze względu na lokalizację przy-
domowej oczyszczalni ścieków, tj. na terenie 
aglomeracji oraz poza aglomeracją.

Obszar aglomeracji Łask określony został 
uchwałą nr XXVI/336/2020 Rady Miejskiej 
w Łasku.

Wydział Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa UM w Łasku
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„Ognisko” porusza osiem różnych tematów, spośród których, pięć 
dotyczy Łasku: 1. Prymas Jan Łaski, 2. Uratowana placówka (o gimna-
zjum), 3. Kursy kroju męskiego w Łasku, 4. Mechaniczna mleczarnia 
w Łasku, 5. Gospodarka samorządowa miasta Łasku. 

Na zdjęciu jedna z czterech stron z płatnymi ogłoszeniami, reklamu-
jącymi miejscowe zakłady usługowe.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Łask w przedwoJenneJ prasie
W muzealnym archiwum przechowywana jest lokalna gazetka 
„Ognisko”, nr 2 z 21 czerwca 1931 r., w większości poświęcona 
sprawom publicznym powiatu łaskiego. Redagował ją Wacław 
Brzeziński, a wydawcą była Zofia Niewiadomska. Wydrukowana 
w drukarni N. Kempińskiego w Łasku przy ul. 11 Listopada nr 8, 
liczy 16 stron (17x22).

Koncert zawsze cieszy się ogromną popularnością, przygotowują go 
wszyscy: przynoszą fanty, pieką ciasta, robią dekoracje, a co najważniej-
sze – występują przed publicznością, by zaprezentować swoje talenty 
i umiejętności. W tym roku, 10 listopada można było zobaczyć na scenie 
grupy taneczne, sportowe, stand up oraz usłyszeć przepiękne piosenki 
w wykonaniu nie tylko młodzieży licealnej, ale absolwentów i uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. Hitem koncertu był występ  
ks. Stanisława Czai, który niczym Pavarotti, odśpiewał włoski przebój 
wszechczasów „O sole mio”.

Sceniczne występy nie są jedynym punktem wydarzenia. Przy oka-
zji koncertu organizowana jest wystawa z życia szkoły, na której moż-
na przejrzeć licealne kroniki; jest loteria fantowa, na której znajdują się 
niezwykle atrakcyjne i cenne przedmioty; dla łasuchów proponujemy 
,,kawiarenkę”, gdzie można nabyć słodkości i delektować się wypiekami 
naszych uczniów. 

Gwoździem programu jest zawsze licytacja. W tym roku brawuro-
wo poprowadził ją Jakub Kujawiński. Licytowano różności: biżuterię, 
rowerek, świeczniki, chleby, które osiągnęły cenę 80 i 100 zł, vouchery, 
rękodzieło autorstwa i Wiesławy Kurcaby, prace malarskie i fotograficz-
ne naszych uczniów, Julii Zakrzewskiej i Jakuba Kudry oraz potężnego 

sTrzaŁ w dziesiĄTkę! 
Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku są coroczne koncerty charytatywne, którym zawsze przyświecają szczytne cele. 
Zazwyczaj dochody z wydarzenia są przeznaczane na rzecz osób potrzebujących. W tym roku społeczność szkolna zadecydowała, 
że pieniążki zostaną przekazane na rehabilitację naszej absolwentki, Natalii Krakowskiej, która uległa poważnemu wypadkowi 
i każdego dnia walczy, by móc kiedyś chodzić i wrócić do pełnej sprawności.

misia, który wzbogacił dochód z imprezy o 700 zł, 
a którego szczęśliwym nabywcą - po burzliwej li-
cytacji - został starosta Łasku, Piotr Wołosz.

Tegoroczny Koncert Charytatywny obchodził 
swój mały jubileusz, odbył się po raz dziesiąty 
i był prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Jego po-
mysłodawcy, Małgorzata Ziarnowska i ks. Gabriel 
Kołodziej mogą być dumni, że koncert ma się do-
brze, przynosi radość potrzebującym, uczy empatii 
i altruizmu. 

W tym roku sukcesem okazał się również do-
chód z wydarzenia. Na konto Natalii wpłynęła nie-
bagatelna suma, bo aż 7.430 zł! Tak wysoka kwo-
ta na pewno przyda się na kosztowną i konieczną 
rehabilitację. Warto dodać, że sumę tę zebraliśmy 
w ciągu niecałych trzech godzin. Słowa same cisną 
się na usta: Brawo młodzież! Brawo organizatorzy! 
Brawo darczyńcy! Brawo dla tych, którzy choć ma-
łym pieniążkiem wsparli szkolne przedsięwzięcie! 

Ewa Ołownia
dyrektor I LO w Łasku
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