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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie 
rangi państwowej nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
które otrzymać można wyłącznie we dwoje. To nagroda za wytrwałość w 

MeDaLe DLa MaŁżOnków

Amerykańskie samoloty F-15E z 48th Fighter Wing U.S. Air Force przyleciały do Polski z bazy w Lakenheath w Wielkiej Brytanii  
i 29 listopada br. rozpoczęły operowanie z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To kolejna część rotacyjnego wsparcia 
amerykańskich sił powietrznych na wschodniej flance NATO, szczególnie ważna ze względu na działania wojenne na Ukrainie.

aMerykańsk i e  F- 1 5  zastąp i Ły  F- 2 2

F-15 przejęły służbę wsparcia misji po 
F-22 Raptor z 90th Expeditionary Fighter Squ-
adron. Samoloty te wykonywały w Polsce mi-
sję NATO Air Shielding. F-22 Raptor powróci-
ły do macierzystej bazy Elmendorf-Richardson 
na Alasce.

(p)

22 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ła-
sku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Dekoracji medalami - w imieniu prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - dokonał burmistrz Łasku, Gabriel 
Szkudlarek, gratulując parom małżeńskim pięknego jubileuszu 
oraz życząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu 
i miłości. Gratulacje i życzenia złożyła także kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Lilia Ślusarczyk-Grącka. Jubilaci z rąk burmi-
strza Łasku otrzymali również dyplomy i kwiaty.

miłości i wierności złożonej 50 lat temu przy-
siędze.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie zostali odznaczeni Państwo:
Antonina i Stanisław Chudobińscy
Grażyna i Zygmunt Kołodziejczykowie
Mirosława i Antoni Miksa 
i Janina i Zbigniew Strzelec. 

Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej 
szli przez życie mocno trzymając się za ręce, 
zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze ra-
zem oraz pewni swoich uczuć. Życzymy Pań-
stwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy!

Zapraszamy pary małżeńskie, które w 2023 
roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, aby zgłosiły się telefonicznie 
pod nr telefonu 43 676-83-08 lub 43 676-83-09. 
Udzielimy szczegółowych informacji.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu jak najwięcej zdrowia, 

życzliwości i zrozumienia. 
Niech te Święta upłyną w atmosferze ciepła, pojednania i otwarcia 

na drugiego człowieka,  a Nowy Rok 2023 
przyniesie spokój i stabilizację, 

stając się źródłem radości optymizmu i szczęścia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik 

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Dzięki dotacji z budżetu samorządu województwa Łódzkiego 
w ramach programu „Sołectwo na plus” gmina Łask zrealizowała 
projekt pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi 
Wola Stryjewska”.

Dofinansowanie zewnętrzne: 12 000,00 zł
Środki własne gminy: 3 793,20 zł
Celem projektu było zagospodarowanie działki do celów rekreacyj-

no-sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni 
publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska poprzez budowę placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej.

pLac zabaw i siŁOwnia
zewnętrzna 
w wOLi stryjewskiej



grudzień 2022 r.

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni siedmiu bo-
isk piłkarskich (48 900 m kw.). „Schiedel” jako spółka należąca do grupy 
„Standard Industries” jest europejskim liderem w dziedzinie systemów 
kominowych, grzewczych i wentylacyjnych. Dzięki ponad 75-letniemu 
doświadczeniu zapewnia trwałe i nowoczesne systemy oraz rozwiązania 
montażowe.

„scHieDeL” bUDUje zakŁaD w OkUpie wieLkiM

Obecnie firma „Schiedel” ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne - 
w Opolu, Lubiczu i Wiewiórczynie. Nowy zakład w Okupie Wielkim 
produkować będzie stalowe systemy kominowe na potrzeby krajowe 
oraz innych jednostek Grupy „Schiedel” w całej Europie. To będzie naj-
ważniejszy zakład produkcyjnym decydujący o rozwoju całej firmy.

(p)

17 listopada br. wbito w ziemię pierwszą symboliczną łopatę, inaugurując w ten sposób budowę nowego zakładu „Schiedel Polska” 
w Okupie Wielkim. W zakładzie znajdzie zatrudnienie łącznie ok. 250 osób, z tego 200 w części produkcyjnej. Powierzchniowo będzie to 
zakład trzykrotnie większy od tego w Wiewiórczynie. Uruchomienie produkcji planowane jest za rok.

Na stoiskach królowały bożonarodzeniowe ozdoby, miody, ciasta 
i rękodzieło. Koła gospodyń zadbały o to, żeby nikt z kiermaszu nie wy-
szedł głodny. W powietrzu można było wyczuć smakowite zapachy ciast, 
tradycyjnych pierogów i bigosu.

Mieszkańców powitał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Życzył 
wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Kiermasz 
otworzyła część artystyczna. Wystąpiły chóry „Canto Amici”, „Echo  
Leśne” i utalentowana młodzież. 

Mikołaj, elfy i „żywa choinka” to oczywiście świąteczna drużyna 
Łaskiego Domu Kultury z atrakcjami dla najmłodszych. Były wspólne 
zabawy, pisanie listów zaadresowanych do najprawdziwszego Mikołaja 
z Laponii i worek pełen słodyczy. 

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowa-
na przez strażaków loteria. Co godzinę losowano szczęśliwca, który 
wygrywał czujkę tlenku węgla. Na zakończenie kiermaszu wystąpiła  
Orkiestra Dęta Łaskiego Domu Kultury. Znane i lubiane utwory wprawi-
ły wszystkich w iście świąteczny nastrój. 
Fotoreportaż - patrz str. 28                                                                MJ

kierMasz Świąteczny w ŁaskU
W jubileuszowym roku dla naszego miasta nie mogło zabraknąć kiermaszu świątecznego. Łaskowianie tradycyjnie spotkali  
się na pl. 11 Listopada, gdzie 11 grudnia br. ruszyli na poszukiwania upominków i prezentów dla najbliższych. Pogoda dopisała, 
a biały puch spadający z nieba stworzył niezwykłą atmosferę. Nawet lekki mróz nie ostudził świątecznej gorączki, w końcu Boże 
Narodzenie już za dwa tygodnie.

Pani 
Małgorzacie Bem

Inspektorowi Wydziału 
Ogólno-Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego 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

Długo oczekiwany gość wywołał szczere uśmiechy na twarzach 
dzieci, które to przywitały Mikołaja radosną piosenką. Były serdeczne 
rozmowy, obietnice na kolejny rok, a na zakończenie spotkania Mikołaj 
przekazał wszystkim przedszkolakom upominki i potwierdził, że każde  
z nich na pewno znajdzie coś pięknego pod choinką. Wspaniałe spotkanie 
wzbudziło miłe wspomnienia, pozwoliło wprowadzić dzieci w świątecz-
ną atmosferę, by mogły poczuć już magię grudniowego wyczekiwania.

M. Walada i M. Puchała

przyjecHaŁ MikOŁaj
Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu Publicznym nr 6  
to najbardziej wyczekiwane przez dzieci spotkanie w całym roku. 
Przedszkolaki od samego ranka sprawdzały przez okna, czy nie 
zmierza już do nas postać w czerwonym odświętnym stroju. 
Na szczęście przewodzący w zaprzęgu Rudolf i w tym roku nie 
pomylił trasy do dzieci ze „Słoneczka”.
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Zgodnie z zapowiedzią w listopadowym numerze „Panoramy Łaskiej”, publikujemy tekst homilii  
wygłoszonej w Narodowe Święto Niepodległości przez ks. Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka 

Honorowego Obywatela Łasku.
Są to tak ważne, mądre i piękne słowa, że warto się z nimi zapoznać, 

zwłaszcza w te wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia, 
gdy tak szczególnego znaczenia nabiera fragment kolędy „Pokój ludziom dobrej woli”.

Pokój, zarówno dla świata, jak i w naszej ojczyźnie.

1. Dzisiaj przypada 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wszyscy pamiętamy, że przez 123 lata Polska, jako państwo, 
była nieobecna na mapach Europy. Okupowali ją trzej zaborcy: Rosja, 
Prusy i Austria.

Zgromadzeni dzisiaj przy ołtarzu Pańskim w Kolegiacie Łaskiej 
pragniemy modlić się wspólnie w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

Warto przywołać tu słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w War-
szawie w czerwcu 1983 roku. Nasz wielki i święty Rodak mówił wów-
czas: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała… 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”. Jakże aktualnie brzmią 
te słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego. Jakże nie zadumać się 
nad ich treścią i bogactwem myśli podczas dzisiejszej uroczystości.

2. „Polska jest Matką szczególną”. Nie można zapomnieć o matce. 
Nie można wymazać jej wizerunku z pamięci, choćby inni starali się 
to uczynić. Nie można udawać, że jej nie ma, choć przez dziesiątki lat 
zaborcy próbowali tego właśnie dokonać. Ona jest i była – w sercach 
tych, którzy klękając przed wizerunkiem Pani Częstochowskiej w ukry-
ciu śpiewali Bogurodzicę. Ona była w sercach tych, którzy w obawie 
przez wrogiem uczyli polskie dzieci ojczystej mowy, którzy ze łzami 
w oczach, cytując strofy Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, wycze-
kiwali wolnej Polski. Ona była w tych, którzy gromadząc się na Eucha-
rystii i nabożeństwach z drżeniem w głosie kierowali ku Bogu przera-
żająco autentycznie brzmiące słowa: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie”. Ona była! Polska bez nazwy. Polska wpisana w ludzkie serca. 
I choć niezwykle trudne i kręte były linie polskich dróg, które wiodły 
ku niepodległości, choć wiele w nich było śladów śmierci, cierpienia, 
upokorzenia, wiele ludzkich tragedii i nieszczęść, Polska była w ser-
cach i pragnieniach ludzi. Jak mówił św. Jan Paweł II w Belwederze  
2 czerwca 1979 r.: „Nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji 
dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski od końca XVIII w.  
do początku bieżącego stulecia. To bolesne, w istocie swojej negatyw-
ne doświadczenie stało się jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu”. 
To bolesne doświadczenie zjednoczyło naród i wzmogło w sposób wy-
jątkowo silny pragnienie wolności.

3. Dziś w głębokim skłonie wdzięczności wspominamy tych, którzy 
nie ustawali w walce o wolną i suwerenną Polskę. Jakże nie wspomnieć 
tu twórców „Niepodległej”: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego  
Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego, którzy mimo wszelkich różnic 
ideowych, stawiali sobie za cel pierwszoplanowy Polskę niepodległą. 
Ale wysiłek elity politycznej i wojskowej nie przyniósłby efektów, 
gdyby nie został poparty masowym i powszechnym działaniem Pola-
ków. To dzięki temu listopadowe dni 1918 roku przyniosły upragnioną 
niepodległość. Podniosły się polskie głowy i serca ku wolności. Wsta-
ła Polska, by żyć. W niepokoju politycznych emocji, w dźwięku serc 
przepełnionych wdzięcznością, w uroczystym Te Deum, w modlitew-
nym dziękczynieniu rodziła się nadzieja. I choć kolejne lata historii 
Polski przyniosły znowu bolesne doświadczenia II wojny światowej 
i następującego po niej okresu komunistycznych rządów totalitarnych, 
nadzieja już nigdy nie umarła. Orzeł biały poszybował zbyt wysoko, 
aby można było znów zamknąć go w klatce niewoli.

4. W tym pochodzie ku wolności fundamentalna była też rola Ko-
ścioła katolickiego, który w tamtym czasie był jedyną strukturą orga-
nizacyjną przekraczającą granice zaborów; jedyną strukturą działającą 

narODOwe ŚwiętO niepODLeGŁOŚci
kolegiata Łaska, 11.11.2022 r.

nieprzerwanie w czasie, gdy brakowało struktur państwa polskiego. 
Szczególną misję pełniła wówczas Jasna Góra, gdzie przed Obrazem 
Królowej Polski, spotykali się Polacy ze wszystkich trzech zaborów, 
aby wspólnie się modlić w ojczystym języku i umacniać nadzieję  
na powrót wolnej Ojczyzny. Wiara była wartością, dzięki której Polacy 
mogli tworzyć jedną wspólnotę. Nikt nie może podważać tej prawdy,  
że Polska odrodziła się dlatego, ponieważ przetrwała jej wierność wo-
bec Boga i Ojczyzny.

5. Dziś żyjemy w prawdziwie wolnej Polsce. Nie ma już obcych 
władców, ani tych, którzy przedziwnie niepodległość rozumie-
li. Dziś chciałoby się powiedzieć nadzieja została zrealizowana.  
I to prawda. Wolność stała się naszym udziałem. Ale trzeba też 
powiedzieć, że wolność stała się jednocześnie naszym zadaniem 
i problemem. Kiedy Ojciec św. Jan Paweł II w roku 1991 przyje-
chał do nowej Polski powiedział w Płocku: „Trudna jest wolność, 
którą mamy. … trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być praw-
dziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza 
wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem we-
wnętrznym ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych” 
(7 czerwca 1991 r.).

6. Każdy z nas narażony jest na pokusę fałszywej wolności. Świat 
bowiem, w którym żyjemy stara się za wszelką cenę tak ubarwić zło, 
aby pociągało człowieka za sobą. Stara się, co więcej, zatrzeć granicę 
pomiędzy dobrem i złem. 

Każdy z nas wie najlepiej, jak wiele problemów w życiu czło-
wieka rodzi się, gdy ten uwierzy, że być wolnym to znaczy podą-
żać szlakiem najprostszym i najprzyjemniejszym. Nie na tym polega 
wolność. Nie na tym polega wolność człowieka, a w konsekwencji 
wolność całego narodu. Nie o taką wolność walczyli nasi ojcowie. 
Co stałoby się z Polską, gdyby w trudnych czasach zaborów i nie-
woli Polacy nie byli w stanie dokonywać trudnych wyborów? Gdy-
by poszli drogą łatwą i nieskrępowaną? Nie byłoby Polski. Nie by-
łoby Polaków. To odwaga, trudne życiowe wybory i szlaki naznaczo-
ne cierpieniem pozwoliły naszym ojcom dotrzeć do celu, otworzyć  
zamknięte dotąd bramy niepodległości. 

7. Droga do wolności zawsze jest trudna i wymaga wielu wyrze-
czeń. Bo wolność łączy się nierozerwalnie z odpowiedzialnością:  
za siebie, za innych, za całą Ojczyznę.

Jak pisał Cyprian Norwid: Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowią-
zek. Nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy 
na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami wi-
nien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedli-
wość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą odzyska-
liśmy mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej używać 
z myślą o dobru wspólnym.

Nie zbuduje się krainy prawdziwej wolności jeśli tym, którzy ją 
współtworzą zabraknie sił moralnych, wierności zasadom sumienia, 
odporności na prądy współczesnego świata. Prawdziwej wolności trze-
ba się uczyć.

Kiedy obserwuje się to, co dzieje się dzisiaj w naszym polskim 
domu, nieodparcie nasuwa się pytanie: czy, aby nie pomyliliśmy wol-
ności z samowolą? Wolność jest nam nie tylko dana, ale również zada-
na, jako program życia i działania. Niepodległość – jak mówił marsza-
łek Józef Piłsudski – nie jest Polakom dana raz na zawsze… niepodle-
głość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.

nasi OjcOwie OtwOrzyLi zaMknięte DOtąD braMy niepODLeGŁOŚci
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SESJE - Rada Miejska w Łasku obrado-
wać będzie 28 grudnia (środa, godz. 10). Radni 
podejmą uchwałę w sprawie budżetu na 2023 
rok, zajmą się też różnymi okołobudżetowymi 
uchwałami, a także programem walki z alkoho-
lizmem w najbliższym roku.

Najbliższa sesja Rady Powiatu Łaskiego 
odbędzie się także 28 grudnia br. (godz. 13), 
a radni zajmować się będą m.in. budżetem na 
2023 rok oraz zmianami w budżecie 2022 roku. 

UROCZYSTA sesja Rady Miejskiej Ła-
sku, poświęcona podsumowaniu i zamknięciu 
rocznych obchodów 600-lecia nadania Łasko-
wi praw miejskich, odbędzie się 4 stycznia 
2023 roku w ŁDK, godz. 16.

BUDŻET na 2023 rok uznać trzeba za 
oszczędnościowy i odzwierciedlający trudną 
sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy gmi-
ny Łask. We znaki daje się szczególnie droży-
zna i wysoka inflacja.

Dochody budżetu szacowane są na prawie 
117 mln zł zaś wydatki - prawie 141 mln zł. 
Planowany deficyt budżetowy na rok 2023, 
stanowiący różnicę między dochodami a wy-
datkami budżetu w wysokości prawie 24 mln zł,  
zostanie sfinansowany przychodami z kredy-
tów i pożyczek oraz nadwyżkami z lat ubie-
głych.

AURA - listopad był łaskawy dla rodaków, 
bo nie było jeszcze opadów śniegu i minuso-
wych temperatur, dopiero w drugiej dekadzie 
grudnia sypnęło białym puchem i pojawiły się 
mrozy. To złe wieści także dla mieszkańców 
naszego regionu, bo opał zdrożał i nawet ten 

8. Jeśli dzisiaj z dumą wspominamy wy-
darzenia z przeszłości, to czynimy to po to, 
aby stały się one dla nas impulsem do prze-
myślenia naszej dzisiejszej postawy. Wydaje 
się to bardzo potrzebne wobec pewnych ten-
dencji, które próbują osłabić w wielu więzi ze 
swoją Ojczyzną… Wystarczy tu wspomnieć 
choćby emigrację Polaków do innych krajów.

Jakże łatwo w obecnym czasie zatracić 
swe korzenie, oddzielić się od swej kultu-
ry i narodowej świadomości. Godne uwagi  
są słowa marszałka Piłsudskiego: Naród, któ-
ry traci pamięć przestaje być narodem, staje 
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmują-
cych dane terytorium.

Trzeba w takich chwilach, jak choćby  
te obecne, koniecznie przywrócić życie słowu 
patriotyzm. Żeby nie ograniczać jego znaczenia 
wyłącznie do sytuacji ofiarnej obrony ojczyzny 
w sytuacji jej skrajnego zagrożenia, lecz żeby 
także w warunkach pokoju i niepodległości 
miłość do ojczyzny była czymś oczywistym 
i powszechnym; żeby patriotyzm na co dzień 
oznaczał uczciwe wypełnianie podstawowych 
obywatelskich obowiązków i dbanie o honor 
i dobre imię swojego kraju i swych rodaków. 

9. Kiedy patrzymy na bohaterów tamtych 
dni, jak nie zapytać: co nasze pokolenie zosta-
wi w testamencie tym, którzy przyjdą po nas? 
Czy nie przekażemy im czasem ducha podzia-
łów, wrogości, politycznych kłótni, wzajem-
nych oskarżeń…? Jakie jest nasze myślenie 
o Ojczyźnie? Czyżbyśmy wykreślili ze słow-
nika życia społecznego takie podstawowe sło-
wa, jak zgoda, dialog, współpraca, odpowie-
dzialność, troska o dobro wspólne? 

To nam zostało powierzone dziedzictwo 
tamtych odważnych i ambitnych wysiłków, 
podejmowanych w imię najwyższego dobra 
Rzeczypospolitej. To od nas zależy, jaka bę-
dzie Polska dziś i jaka będzie jej przyszłość. 

10. Bracia i Siostry! Jakakolwiek byłaby 
dziś nasza ocena polskiej rzeczywistości, trze-
ba nam wyjść z naszych czterech ścian i wziąć 
właściwą nam część odpowiedzialności za na-
szą Ojczyznę i za nasze małe ojczyzny, który-
mi są gminy, powiaty, województwa i miasta. 
Bo każdy z nas jest w jakimś sensie zarządcą, 
każdy z nas wezwany jest do zaangażowa-
nia się na rzecz dobra wspólnego. To znaczy,  
że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: 
co mogę zrobić dla rodziny, dla mojej społecz-
ności lokalnej, dla kraju, dla współobywateli? 
Czy to, co robię jest dobre – dla mnie i two-
rzące dobro w przestrzeni szerszej niż mój 
prywatny interes? Takie myślenie i działanie 
należy do obowiązków wypływających z na-
szego życia religijnego; ono urzeczywistnia 
się również w naszym zaangażowaniu spo-
łecznym i politycznym. 

11. My wszyscy, tu dzisiaj zgromadzeni 
podnieśmy oczy i zobaczmy, jak piękna jest 
Polska, jak piękna jest nasza ojczysta ziemia. 
Chciejmy zobaczyć, jak – mimo naszych sła-
bości – wiele jest dobra w nas i wokół nas. 
Wydobywajmy to dobro, dzielmy się nim na-
wzajem i wspólnie budujmy lepszy świat, lep-
szy kształt Polski, jej tożsamość, jej teraźniej-
szość i jej przyszłość. Amen.

z dopłatą rządową nie dla wszystkich jest dziś 
dostępny.

NOWY rozkład jazdy wszedł w życie  
11 grudnia br., z większą liczbą połączeń  
(o 30 proc.). Przez jeden z najważniejszych 
dworców na Ziemi Łódzkiej - Łódź Kaliska, 
którego modernizacja kosztem 340 mln zł wła-
śnie się zakończyła, przejeżdża w ciągu doby 
180 pociągów. Część z nich przejeżdża przez 
Łask. Szkoda tylko, że łaski dworzec nie do-
czekał się dotąd modernizacji…

KGW „GORCZYNIANKI” okazało się 
najlepsze w konkursie powiatu łaskiego na naj-
smaczniejsze pierogi. Na drugim miejscu znalazło 
się KGW Teodory, a na trzecim - „Sięganowianki”.

„MAGICZNA KOMNATA” - to nowa 
kawiarnia, otwarta 17 bm. w podziemiach ka-
mienicy przy pl. 11 Listopada 1.

UTALENTOWANY pływak z MUKS 
Wodnik Łask – Antoni Ulas został 17. zawod-
nikiem w Polsce na dystansie 100 m stylem 
zmiennym (junior, 15 lat).

GRYPA ATAKUJE - obecnie na grypę 
choruje więcej osób niż na covid-19. W regio-
nie obserwuje się dużą zachorowalność m.in.  
w placówkach oświatowych.

KAS, CBŚP w Łodzi i Prokuratura Okrę-
gowa w Łodzi wykryły 3 tys. transportów 
z nielegalnie sprowadzanymi odpadami. Koszt 
utylizacji 68 tys. t niebezpiecznych odpadów 
to ponad 350 mln zł. Zatrzymano 4 osoby pod 
zarzutem działania w zorganizowanej grupie 
przestępczej, przestępstwa skarbowego i spro-
wadzenia zagrożenia dla ludzi oraz środowi-
ska. Na poczet kar zabezpieczono mienie war-
tości ponad 3 mln zł.

12 grudnia w jednym z warszawskich 
szpitali zmarł generał Mirosław 
Hermaszewski, znakomity pilot, pierwszy 
i jedyny dotąd polski kosmonauta. 
Prawdopodobnie przyczyną były 
pooperacyjne komplikacje. 

Generał był doskonale znany w Łasku, by-
wał tu niejednokrotnie na lotnisku, miał wie-
lu przyjaciół. Odwiedzał tutejszych pilotów 
także towarzysko, podczas tradycyjnych bali 
organizowanych przez środowisko lotnicze. 
Wspominany jest jako znakomity pilot i czło-
wiek, któremu sława nie zaszkodziła, w prze-
ciwieństwie do wielu VIP-ów.

Zapamiętałem go z jeszcze innego powo-
du. Przed laty pojawił się na łódzkim lotnisku, 
gdzie w tamtejszej szkole pilotów uruchamia-
no jeden z najnowocześniejszych trenażerów 
doskonale imitujących warunki latania. Her-
maszewski usiadł w kabinie za sterami „ma-
szyny”, ja zaś usiadłem z boku i odbyłem 
z Generałem lot nad Łodzią. Było to dla mnie 

nie żyje kOsMOnaUta 
MirOsŁaw HerMaszewski

niezapomniane wrażenie, wszak leciałem 
z samym kosmonautą Hermaszewskim!

(PO)
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Od 1 grudnia 2022 r. czytelnicy uzyskali 
bezpłatny dostęp do ebooków oraz audiobo-
oków i synchrobooków w serwisie Legimi. 
Pośród nich znajdują się nowości i bestsellery, 
a także starsze tytuły z wielu dziedzin, m.in. 
kryminał, fantastyka i sci-fi, powieści obycza-
jowe i romanse, styl życia, religia i duchowość 
oraz wiele innych.

W ramach usługi z serwisu Legimi mogą 
korzystać osoby zarejestrowane w systemie bi-

LeGiMi w Łaskiej 
b i b L i O t e c e
Legimi to „internetowa biblioteka ebooków i audiobooków”, która za miesięczną 
opłatą daje dostęp do setek tysięcy tytułów. Biblioteka Publiczna w Łasku przystąpiła 
do Konsorcjum Legimi Bibliotek Województwa Łódzkiego, które wykupiło dostęp do 
75.000 e-booków i audiobooków na platformie Legimi: www.legimi.pl/lodzkie. 

W ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi 
Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 
zorganizowała konkurs plastyczny „Kartka z kalendarza – Łask 
600 lat”, skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 
Jego celem było utrwalenie w pamięci młodzieży wydarzeń, ludzi 
i miejsc, które odegrały ważną rolę w życiu Łasku, inspirowanie 
uczniów do pracy twórczej oraz rozwój i doskonalenie ich 
umiejętności plastycznych. Zadaniem uczestnika było wykonanie 
pracy plastycznej ilustrującej dowolne wybrane wydarzenie 
z historii Łasku.

 Jury po długich obradach zdecydowało przyznać cztery nagrody za 
I, II oraz dwa III miejsca. Nagrodzone prace:
I miejsce - „Pożar w drewnianym kościółku” - Anna Jakóbczak, klasa 
VIII, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku
II miejsce - „Wielowyznaniowość i różnorodność kulturowa miasta 
Łask” - Martyna Sycan, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku
III miejsce - „Kolegiata” - Julia Bąk, klasa VIII, Szkoła Podstawowa  
nr 5 w Łasku
III miejsce - „Budowa kolegiaty w Łasku” - Natalia Słomczyńska, klasa 
VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku.

Dziękujemy za udział w konkursie. Laureatkom gratulujemy!
Renata Grabowska

„kartka z kaLenDarza – Łask 600 Lat” – kOnkUrs rOzstrzyGnięty

6 grudnia Przedszkole Publiczne nr 3 odwiedził długo 
wyczekiwany gość. Nie mógł to być nikt inny, jak Święty Mikołaj. 
Każda grupa przedszkolna sumiennie przygotowywała się do 
spotkania z Mikołajem. Dzieci uczyły się różnych piosenek, 
wierszyków, aby w dniu wizyty naszego gościa zaprezentować się 
jak najlepiej. 

Święty Mikołaj był zachwycony zaangażowaniem dzieci w przygo-
towanie piosenek, wierszyków czy własnoręcznie wykonanych rysun-
ków z jego podobizną. W zamian za to, obdarował milusińskich drobny-
mi upominkami. Na koniec każda grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdję-
cia. Jednakże, wizyta św. Mikołaja, w tym dniu, nie była tylko i wyłącz-
nie jedyną atrakcją. Dzieci uczestniczyły również w przedstawieniu pt. 
„Zimowa opowieść” w wykonaniu grupy teatralnej WidziMisie. Wzięły 
udział w świątecznym quizie, a na koniec dnia każdy przedszkolak otrzy-
mał certyfikat z wizyty św. Mikołaja. To był dzień pełen pozytywnych 
wrażeń i na pewno zapisze się na długi czas w pamięci przedszkolaków. 

        K.Ż, M.B

MikOŁajki w MisiaczkU

bliotecznym. Warunkiem jest posiadanie kodu 
dostępu. Jeden czytelnik może odebrać jeden 
kod. Liczba kodów dostępnych w bibliotece 
jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 
w danym miesiącu. Kody wydawane są czytel-
nikom w wypożyczalni dla dorosłych. Po akty-
wowaniu kod ważny jest 30 dni. Więcej infor-
macji udzielają bibliotekarki w wypożyczalni 
dla dorosłych (tel. 43 675-23-99). Zapraszamy!

Renata Grabowska
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Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się we wrześniu tego roku, 
a pieczę nad całą inwestycją sprawował Zarząd Powiatu Łaskiego, który 
dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa łódzkiego mógł urealnić 
kolejne założenie. Wspomniana pomoc stanowiła duże wsparcie dla władz 
powiatu, a sam projekt idealnie wpisał się w obecny nurt rozwoju zielonej 
infrastruktury. W ramach działań na rzecz projektu „Województwo łódzkie 
ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”, przekazano powiatowi ła-
skiemu na realizację tego zadania 150 000,00 zł, ale łączna wartość robót 
budowlanych wyniosła 174 989,21 zł. Zakres inwestycji obejmował: 
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych kostką betonową i ka-
mienną 
- wykonanie obrzeży wydzielających kwatery z nasadzeniami

UrOczyste Otwarcie Ścieżki eDUkacyjnej
25 listopada br. oficjalnie zakończono realizację inwestycji pn. „Ścieżka edukacyjna przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
przedstawiciele władz powiatu łaskiego: starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, 
etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz dyrektor Liceum Ewa Ołownia, 
inspektor nadzoru Joanna Młynarska i właściciel firmy PPHU „MARIX” Mariusz Miszczak.

- wykonanie nowego trawnika
- zakup i sadzenie krzewów, bylin, krzewin oraz roślin cebulowych
- zakup i montaż ławek oraz koszy
- zakup i montaż 10 tablic edukacyjnych o tematyce związanej z patro-
nem szkoły
- montaż 2 budek dla ptaków
- montaż nowego stojaka na rowery
- rozebranie istniejących chodników oraz kostki brukowej w kolorze 
czerwonym przed wejściem do I LO w Łasku.

Zestaw komputerowy wraz z oprogramo-
waniem i drukarką laserową o łącznej wartości 
7 250,00 zł został przekazany na ręce dyrektor 
biblioteki Anety Możdżanowskiej. Sprzęt infor-
matyczny, będący własnością powiatu łaskiego, 
został udostępniony bibliotece i posłuży jej pra-
cownikom. Biblioteka pełni funkcję powiatowej 
placówki oświatowej i korzysta z niej ponad  
7 tys. czytelników. Udostępnia ona nie tylko 
swój księgozbiór, ale prowadzi działania kul-
turalno-edukacyjne i działalność wydawniczą. 
W ramach jej funkcjonowania od kilku lat or-
ganizowane są również wyjazdy do kin czy te-
atrów. Placówka współpracuje z instytucjami, 
promując miasto i powiat. Przekazane przez sta-
rostwo wyposażenie, przyczyni się do poprawy 
jej codziennego funkcjonowania. 

sprzęt kOMpUterOwy 
DLa Łaskiej bibLiOteki
Gospodarze powiatu łaskiego przekazali sprzęt komputerowy 
Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego. 17 listopa-
da br. w budynku biblioteki jego oficjalnego wręczenia dokonali: 
starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta Teresa Wesołowska oraz 
etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak. 

Z wyrazami szacunku
Starosta Łaski Piotr Wołosz z Zarządem Powiatu Łaskiego 

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski z Radą Powiatu Łaskiego

Przed nami kolejny piękny czas Świąt Bożego Narodzenia,
Czas radości, spotkania z bliźnimi, odpoczynku,
a nadto przebaczenia i miłości.
Pragniemy Państwu z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, radosnych dni
wypełnionych ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie każdy smutek idzie
w zapomnienie a szczęście jest stałym gościem.
Niech magia Świąt pomoże odsunąć codzienne troski w dal.
Życzymy także, aby nadchodzący Nowy Rok 2023
wypełniony był spełnionymi marzeniami oraz sukcesami we wszystkich przedsięwzięciach.



MikOŁajki z pOwiateM ŁaskiM
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Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe: szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe. Udział w nim wzięło aż piętnaście szkół 
z powiatu łaskiego. Wszyscy uczniowie spisali się wzorowo, a obecni 
podczas zmagań przedstawiciele władz powiatu - starosta łaski Piotr Wo-
łosz oraz wicestarosta łaski Teresa Wesołowska - byli pod wrażeniem 
pomysłowości młodych uczestników. Tworząc własne kompozycje na 

papierOsów nie paLiMy, bO wOLiMy witaMiny!
Przypadający na trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia ma już ponad 30-letnią tradycję. Z tej okazji 17 listopada 
br. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zorganizowany został konkurs na najlepszą 
sałatkę/surówkę i hasło antynikotynowe - zachęcające do rzucenia palenia tytoniu. Palenie papierosów to bardzo niebezpieczny nałóg. 
Dlatego tak ważne są wszelkie akcje promujące rzucanie palenia.

Podczas sobotniej imprezy można było 
spotkać Świętego Mikołaja kilka dni wcześniej 
niż zwykle. Organizatorzy zadbali o to, aby 
wszyscy spędzili czas w fantastycznej atmosfe-
rze. W sali gimnastycznej przygotowano liczne 
atrakcje, w tym: konkursy z nagrodami, anima-
cje dla dzieci, gry, zabawy sportowe i zajęcia 
stacjonarne. Było ozdabianie choinki, dmucha-
ne zjeżdżalnie, zamki do skakania, a z niespo-
dzianek - dodatkowo popcorn oraz wata cukro-

Grudzień to dla dzieci magiczny i wyjątkowy czas w roku. Zapach świerku i piernika przywodzi na myśl zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia. Aby przybliżyć te piękne chwile, 3 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Łasku zorganizowało mikołajkowy 
festyn. Właśnie takiego początku grudnia nie mogły doczekać się dzieci. To miłe wydarzenie przybliżyło przedświąteczny czas, 
a odbyło się tak, jak w ubiegłym roku - w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku.

pyszne sałatki i surówki przyczynili się oni jednocześnie do popularyza-
cji prawidłowych nawyków żywieniowych.

Komisja konkursowa oceniając przygotowane potrawy brała pod 
uwagę nie tylko smak potraw, ale i ciekawe hasła nawołujące do zakoń-
czenia nałogu. Ostatecznie zadecydowano o nagrodzeniu reprezentacji 
z następujących szkół: 

Szkoły podstawowe:
1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
2.  Zespół Szkół w Kwiatkowicach 
3.  Społeczna Szkoła Podstawowa w Restarzewie.

 Szkoły Ponadpodstawowe:
1.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach 
2.  I Liceum Ogólnokształcące Tadeusza Kościuszki w Łasku
3.  Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy pomysłowości 
i dziękujemy za zaangażowanie włożone w przygotowanie oraz prezen-
tację tych pełnych witamin potraw.           

wa. Wszystkie rozrywki były dostosowane do 
wieku bawiących się na festynie dzieciaków. 
Największą atrakcją zorganizowanej przez 
władze powiatu imprezy okazał się oczywiście 

dmuchany plac zabaw. Nie brakowało uśmie-
chów i zabawy. Wszystko za sprawą pomoc-
ników Mikołaja, którzy dotarli tam z koszy-
kami pełnymi słodyczy i upominków. Z poda-
runków najbardziej cieszyły się, oczywiście, 
maluchy. Dzieci otrzymały w prezencie miko-
łajowe czapeczki, świąteczne skarpety i przy-
datne drobiazgi, a na ich twarzach widać było 
nieskrywaną radość. 

Wszystkie przygotowane atrakcje cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem. Mali mieszkań-
cy powiatu na imprezę przybyli licznie, w to-
warzystwie rodziców i dziadków. Zabawa od-
była się pod patronatem starosty łaskiego Pio-
tra Wołosza, ale udział w niej wzięli również 
wicestarosta łaski Teresa Wesołowska oraz eta-
towy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Ro-
bert Szczepaniak. To dzięki ich wspólnej ini-
cjatywie dzieci już na początku grudnia mogły 
cieszyć się ze świątecznej atmosfery.
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Uczestnicy spotkania, zwłaszcza ci naj-
młodsi, mieli okazję wysłuchać Grzegorza 
Skrzypczyńskiego, leśnika leśnictwa Lucie-
jów. Leśniczy opowiedział gościom o zwie-
rzętach zamieszkujących lasy leśnictwa Lu-
ciejów, o sposobach ich odżywiania oraz o ich 
właściwym nazewnictwie. Dzieci uczestni-
czyły w konkursie plastycznym „Leśne zwie-
rzę”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe oraz słodycze. Dzieci brały również 
udział w konkursie, w którym miały za zadanie 
odgadnąć nazwę leśnego zwierzęcia po jego 
odgłosie.

W spotkaniu wzięli udział goście, m.in. 
Marek Matuszewski - poseł, Iwona Koper-
ska - przewodnicząca Sejmiku Województwa 

natUra OD kUcHni
20 listopada 2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie zorganizowało pod patronatem Lasów 
Państwowych wydarzenie „Natura od kuchni – las karmi nas”. Członkinie Koła Gospodyń przygotowały 
stoisko z daniami z dziczyzny i darów runa leśnego. Można było skosztować mięsa z dzika, bigosu 
myśliwskiego, pasztetów z dziczyzny, sałatki „Leśna polana” oraz wielu pysznych ciast i innych potraw. 

Na Osiedlu Młodych, na ulicy Południowej 
zakończono budowę kanalizacji. Firma, któ-
ra była wykonawcą tych robót, rozpoczęła już 
następną inwestycję, długo oczekiwaną rozbu-
dowę stacji uzdatniania wody przy ul. Szadek 
w Buczku.

Po rozbudowie, a tak naprawdę budo-
wie nowej stacji, mamy nadzieję, że w rejo-
nie Buczku i sąsiednich wsi, które zaopatruje 
w wodę ta stacja, nie będzie już problemów 
w czasie letnich upałów, przy zwiększonym 
poborze wody. Zakończenie tej inwestycji pla-
nowane jest na czerwiec 2023 r. 

Koszt budowy kanalizacji i stacji to 4 mln zł, 
z czego 50% to dofinansowanie z PROW-u.

kanaLizacja 
zakOńczOna Boże Narodzenie to czas niezwykły, pełny uroku, 

podsumowań i zadumy nad świętami i naszymi uczynkami.  

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyja-

ciołom. Niech ten świąteczny czas wprowadzi do Państwa 

życia spokój, harmonię i radość, a w domach niech zagości  

prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek 
Andrzej Zieliński 
wraz z Radnymi  

Wójt Gminy Buczek 
Bronisław Węglewski 

wraz z pracownikami Urzędu

Łódzkiego, Krzysztof Ciebiada - polityk i sa-
morządowiec, poseł VIII kadencji Sejmu RP, 
Jerzy Gawlik - radny powiatu łaskiego, prze-
wodniczący Komisji Infrastruktury i Rolnic-
twa, a jednocześnie prezes Koła Łowieckiego 
„Leśnik”, Bronisław Węglewski - wójt gminy 
Buczek, Andrzej Zieliński - przewodniczący 
Rady Gminy Buczek, Bartłomiej Młynarczyk 
- radny gminy Buczek – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Buczek, Lucjan Malec - soł-
tys wsi Luciejów, Grzegorz Skrzypczyński - 
leśniczy Leśnictwa Luciejów, Jerzy Patelski 
- myśliwy z Luciejowa. Goszsczono również 
mieszkańców wsi Luciejów, gminy Buczek, 
Łasku i okolicznych miejscowości. Ogółem 
w spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób.
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Partnerami wydarzenia było wojewódz-
two łódzkie oraz gmina Buczek. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in.: przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, 
poseł VIII kadencji Sejmu RP Krzysztof Cie-
biada, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Grzegorz Dębkowski, przewodniczącego Rady 
Gminy Buczek Andrzej Zieliński, radny gminy 
Bartłomiej Młynarczyk, sołtys Luciejowa Lu-
cjan Malec, kierowniczka Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Buczku Alicja Hans, prezes OSP 
w Luciejowie Mariusz Bednarek, właściciel 
pieczarkarni ROFUNGO w Woli Buczkow-
skiej Marek Paluszkiewicz.

ŚLaDaMi przeszŁOŚci

W Szkole Podstawowej w Buczku, w dniach 22 i 24 listopada br. 
realizowano program profilaktyczny „Debata”. Objęto nim  
40 uczniów kl. VIII, 27 nauczycieli i 75 rodziców uczniów  
kl. VI-VIII. Zajęcia prowadzone były przez Sławomira 
Grzegorka, profilaktyka, terapeutę uzależnień z Centrum 
Profilaktyki Uzależnień Perspektywa w Łodzi. 

Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej 
wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze 
środków psychoaktywnych. Jest rekomendowany przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zajęcia zostały odebrane pozytywnie za-
równo przez uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Program został sfinan-
sowany przez GKRPA w Buczku.

Ewa Niciak
pedagog szkolny SP Buczek

„Debata” – czyLi prOFiLaktyka w szkOLe

W sobotę, 12 listopada br., Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie zorganizowało spotkanie pn. „Śladami przeszłości”. Zaproszeni 
goście oraz uczestnicy spotkania mogli wrócić wspomnieniami do lat swojej młodości i dzieciństwa, mieli również okazję zobaczyć 
sprzęty gospodarstwa domowego, ubrania noszone przez rodziców i dziadków, odbywając tym samym niezapomnianą sentymentalną 
podróż w czasie. Była to również okazja do delektowania się potrawami z tamtych lat, a to wszystko przy muzyce z lat 60., 70. i 80. 
ubiegłego wieku. Wysoka frekwencja oraz wspaniałe nastroje zaproszonych gości podczas imprezy sprawiły, że to wydarzenie na 
długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników i samo przejdzie do historii.

 Organizatorzy podziękowali za współpracę wójtowi gminy Buczek 
Bronisławowi Węglewskiemu, a także wszystkim paniom z KGW oraz 
strażakom z OSP w Luciejowie, którzy poświęcili swój czas i zorganizo-
wali udane spotkanie. 
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W Szkole Podstawowej w Buczku, w klasach I-III pedagog szkol-
ny przeprowadził zajęcia pod tytułem „Inny nie znaczy gorszy”. Zajęcia 
z wychowawcami w starszych klasach również były poświęcone tej te-
matyce. 17 listopada cała społeczność szkolna mogła obejrzeć program 
słowno – muzyczny „Każdy jest inny, każdy niezwykły”. Spotkanie roz-
poczęło się piosenką ,,Tolerancja” w wykonaniu uczniów kl. IIII przygo-
towanych przez M. Stawską. W dwóch inscenizacjach uczniowie poru-
szyli problematykę stereotypowego myślenia: ,,Nie znam cię, ale wiem, 
kim jesteś”. Młodsi uczniowie przedstawili bajkę „Franio i zasmuceni”, 

każDy jest inny, każDy niezwykŁy
W listopadzie przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a także Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Są okazją, by zastanowić się nad naszymi postawami wobec drugiego człowieka. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Monika Mikołajewska, która po-
witała wszystkich zebranych, następnie przedszkolaki z grupy Żabki 
i Motylki wystąpiły z programem artystycznym. Podczas występu dzie-
ci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki oraz przedstawi-
ły inscenizację teatralną „Legendy polskie”. Nie zabrakło także tańców 

przeDszkOLaki ŚwiętOwaŁy…
10 listopada w Gminnym Przedszkolu w Buczku obchodzono Święto Niepodległości. Z tej okazji 
wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla nas - Polaków 
dzień. Przedszkolaki wykonały na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych. 

natomiast starsi pod kierunkiem S. Kociołek wystąpili w przedstawieniu 
„Szuflada”. Uczennice M. Walczak, N. Bednarek, Z. Koperska i A. Ra-
tecka wykonały piosenkę Sanah „Nic dwa razy się nie zdarza”. Najmłod-
si z kl. ,,0” b pod opieką A. Zielińskiej wykonali utwór „Migane jabłusz-
ko”. Na zakończenie wszyscy wykonali piosenkę „Każdy jest inny”.

Treści przekazane przez wykonawców zostały odebrane z należy-
tym skupieniem i uwagą, zastanowieniem i refleksją nad własnym za-
chowaniem.

Dopełnieniem Międzynarodowego Dnia Tolerancji była przygoto-
wana w szkole wystawa prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne 
ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łasku, która cieszyła 
się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. 

Ewa Niciak
pedagog szkolny SP Buczek

ludowych: „Maryneczka” i „Grozik”. Na koniec uroczystości dzieci 
dumnie, przyjmując stojąc na baczność, odśpiewały hymn Polski. Ten 
szczególny dzień uświetnił również występ zaproszonych gości - dzieci 
z Zespołu Ludowego „Buczkowiacy” z GOKiS w Buczku wraz z opie-
kunem Ewą Ignaczak. 

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiąza-
nia do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli na-
rodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach 
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozy-
tywne postawy i uczucia patriotyczne.
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Współpraca tych dwóch struktur rozpoczęła się nieco ponad rok 
temu. Przedstawicielki amazońskiego zarządu odwiedziły bibliotekę 
z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia jednodniowej profilaktyki 
nowotworowej. Ówczesna dyrektor książnicy Bożena Trocka-Dąbro-
wa wyraziła zgodę i chęć współpracy podczas akcji o nazwie „Różowy 
Październik”. Przygotowano w tym celu stanowisko, gdzie znalazł się 
fantom oraz liczne materiały związane z profilaktyką raka piersi. Łaskie 
Amazonki pełniły dyżury, podczas których uświadamiały mieszkańców 
regionu łaskiego, jak ważna jest samokontrola oraz służyły radą i po-
mocą. Trudno o lepszego przewodnika po onkologicznym świecie, niż 
osoba, która przeszła przez piekło choroby, wyszła z niej i za cel stawia 
sobie pomaganie innym w tej dziedzinie.

W bibliotece właśnie trafiły na siebie osoby o podobnej energii, od-
wadze i ogromnej chęci pomocy innym. Zrzeszyły się głównie kobiety, 
które wzięły sobie mocno do serca słowa Lauren Oliver: „Życie nie jest 
życiem, jeśli się przez nie tylko prześlizgniesz. Wiem, że jego istota po-
lega na tym, by znaleźć rzeczy, które mają znaczenie i trzymać się ich, 
walczyć o nie i nie odpuścić”.

HistOria pewnej przyjaźni
Mieszkańcy Łasku, którzy interesują się zdrowiem i życiem kulturalnym swojej społeczności, zdążyli 
już zapewne zauważyć, że od jakiegoś czasu kwitnie przyjaźń między Stowarzyszeniem Amazonek Łask–
Kolumna i Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

Wspólnie zorganizowano cykl wspierających wykładów przygo-
towanych przez psychologa z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi, co było strzałem w dziesiątkę. W międzyczasie dokonały się 
zmiany kadrowe, które nie zaburzyły kooperacji działaczek. Nowa dy-
rektor biblioteki Aneta Możdżanowska również docenia wspierającą 
moc instytucji kultury, dzięki czemu współpraca może trwać nadal! Sto-
warzyszenie zaprasza i finansuje, dzięki dotacji gminy Łask, specjali-
stów z różnych dziedzin, a biblioteka tworzy przestrzeń i możliwości, 
dzięki którym wszelkie działania są promowane. Oddaje do dyspozycji 
kameralną salę, w której do dziś wspólnie uczą się, pomagają, wspiera-
ją, a przede wszystkim integrują się mieszkańcy Łasku i okolic. Goście 
i uczestnicy spotkań mieli dotąd okazję poznać i porozmawiać z psycho-
logiem, trenerem mentalnym, lekarzami z różnych dziedzin, pełnomoc-
nikami placówek medycznych, a nawet stylistą wizerunku, co dla kobiet 
po mastektomiach jest niezwykle istotne! Razem można więcej!

Łaskie Amazonki i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku życzą 
Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023.

Magdalena Płosa  

Jak to z nowymi rzeczami bywa, trzeba się najpierw z nimi oswoić, 
posmakować, podotykać. Zbadać przestrzeń, w której się znaleźliśmy. 
I tak po początkowej nieśmiałości i rezonującej tremie, uczestnicy slamu 
nabrali wiatru w żaglach. Prezentowana poezja była zabawna, czasami 
przenikliwa, zmuszająca do refleksji i działająca na wyobraźnię. Publicz-
ność żywiołowo reagowała na każdą prezentację. I oto w slamie chodzi. 
O przeżywanie poezji na gorąco, tu i teraz. Okazało się, że w murach 
ŁDK nie tylko rodzą się talenty. One już tu są – tylko nie chciały się 
przyznać i pokazać swojej twórczości.

Nieprzypadkowo wydarzenie nazwano Imieninami Zdzicha. Nową 
formułą jaką jest slam poetycki, wspomnieliśmy i uhonorowaliśmy pa-
mięć o wybitnym poecie, człowieku kultury, wieloletnim pracowniku 
ŁDK – Zdzisławie Wegenko. Wspominaliśmy nie tylko poetycko, ale 
także muzycznie. A to dzięki Krzysztofowi Straburzyńskiemu i Marci-
nowi Dybalskiemu. Panowie ubrali poezję Zdzisława w muzyczne szaty, 
tworząc poruszającą, piękną, dźwiękową podróż.

Michał Jędrasik

jak sLaM tO tyLkO w ŁDk
Za nami imieniny Zdzicha, czyli I Łaski Slam Poetycki. Zadebiutowaliśmy z zupełnie nową formułą poetycką, która zdobywa 
coraz szersze grono zwolenników. A co to jest w ogóle ten cały slam? Najprościej rzecz ujmując – to publiczna rywalizacja poetów-
performerów, najczęściej amatorów. Aby można było sobie to lepiej wyobrazić – slamowali (pojedynkowali na wiersze) już Mickiewicz 
i Słowacki. I tak przy pomocy społeczności slamerskiej (pozdrawiamy slam.art.pl) udało nam się przeprowadzić takie wydarzenie 
w Łasku. Wsparł nas również doświadczony uczestnik slamów, autor bloga na temat świata kultury (wniedoczasie.pl), wykładowca 
KUL w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury – dr Grzegorz Jędrek.

Imieniny Zdzicha, czyli Łaski Slam Poetycki – wyniki:

Do eliminacji przystąpiło 8 zawodników:
Aleksandra Słupczyńska – Ciepła
Czesława Szydłowska
Magda Kelnerowska
Jadwiga Słupczyńska
Rafał Stasiak
Marta Ziętala
Ula Chojnacka
Piotr Krawczyk

Z największą liczbą głosów do fazy finałowej awansowali:
Rafał Stasiak
Ula Chojnacka
Marta Ziętala
Jadwiga Słupczyńska

Po emocjonujących pojedynkach poetyckich wyniki prezentują 
się następująco:
I miejsce – Rafał Stasiak
II miejsce – Ula Chojnacka
III miejsce – Jadwiga Słupczyńska
IV miejsce – Marta Ziętala
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W Łaskim Domu Kultury chętnie popieramy i stawiamy na mło-
dych, zdolnych artystów. 16 listopada odwiedzili nas muzycy speł-
niający te wszystkie kryteria. Mowa o duecie Ronja x Wrona, któ-
ry tworzy i wykonuje muzykę elektroniczną, inspirowaną m.in. 
brzmieniami vintage oraz etnicznymi instrumentami perkusyjnymi.

Młodzi muzycy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Zespół zajął 
II miejsce w konkursie im. Roberta Brylewskiego. Artyści wyróżnieni 
zostali przez jury w składzie m.in. Kasia Nosowska, Piotr Rogucki, Artur 
Rawicz, Adam Lewartowski i Jarosław Szubrycht.

Ronja x Wrona są też autorami singla zatytułowanego „Mosty”, któ-
ry znalazł się na składance płytowej zatytułowanej „Czekamy, czeka-
my”. Artyści koncertowo zadebiutowali na jednym z największych wy-
darzeń dotyczących kultury alternatywnej w Polsce, mianowicie „Slot 
Art Festival”.

Ronja to wokalistka, songwriterka, klarnecistka. Jest odpowiedzialna 
w zespole za teksty i muzykę. Wrona to producent muzyczny, pianista 
jazzowy oraz kompozytor. Jako redaktor prowadzący swoją własną au-
torską audycję związany był z radiem „Radiem Nowy Świat”.

ŁDk stawia na MŁODycH artystów

Listopadowe wydarzenia rozpoczęto wernisażem wystawy twórczo-
ści Urszuli Pankowskiej. Goście mogli zapoznać się z rysunkami i ma-
larstwem łaskiej artystki. Podczas wernisażu pani Urszula podzieliła się 
„swoim światem” z rodziną, przyjaciółmi i mieszkańcami. Pani Urszula 
chętnie opowiadała o historii powstania eksponowanych prac, a także 
ujawniała sekrety swojego malarskiego warsztatu. Wystawa czynna jest 
do końca grudnia. Zapraszamy do Galerii pod Korabiem!

24 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Ziarnikiem, 
związane z książką pt. „Opowieści naszego lasu”. Autor mówił o swo-
ich opowiadaniach, które powstały dzięki ciekawości świata fauny i flo-
ry, chęci zrozumienia, co mówią zwierzęta i drzewa, co śpiewają ptaki. 
„Opowieści naszego lasu” to ukłon w stronę natury - bez uwzględnienia 
wytworów i oddziaływania ludzi. 

Podstawą każdej dobrej współpracy jest wzajemne zaufanie i sza-
cunek. Kiedy połączy się to z chęciami i inicjatywą, dzieją się rzeczy 
nadzwyczajne! Dzięki współpracy z Łaskimi Amazonkami w bibliote-
ce zorganizowano spotkania, które zgromadziły pokaźną liczbę gości. 

inspirUjący ListOpaD w bibLiOtece
Okres jesienny bywa trudny. Zmniejszenie aktywności fizycznej i krótsze przebywanie na słońcu sprawia, że nie jesteśmy skorzy do 
wychodzenia z cieplutkich domów. Na szczęście z jesienną chandrą możemy poradzić sobie sami, jeśli tylko chcemy. Długie listopadowe 
wieczory wypełniły różnorodne spotkania w łaskiej książnicy. Bibliotekarki zadbały o nastroje swoich gości.

Cykl spotkań z mgr Ewą Witkowską - psychologiem z Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zakończono wykładem dotyczącym za-
chowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Kolejne 
spotkanie poświęcone było specyfice działania Specjalistycznego Szpita-
la Onkologicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Panie Anna Idzikow-
ska i Joanna Matuszewska opowiedziały o placówce i możliwościach, 
jakie oferuje.

Listopad zakończył się bardzo energetycznym wieczorem andrzej-
kowym. Warsztaty przygotowane przez stylistkę wizerunku, Paulinę 
Kacałę dostarczyły uczestnikom sporej dawki humoru, modowej wie-
dzy z zakresu znaczenia kolorów, techniki ich blokowania, pojęcia stylu, 
podejścia do trendów i modzie dopaminowej. Goście mieli także oka-
zję zapoznać się z najnowszymi wzorami biżuterii wykonanej z kamie-
ni szlachetnych, a także poznać ich szczególną moc. Obowiązkowym 
elementem Andrzejek są wróżby. Każdy uczestnik spotkania losował 
ukrytą w pojemniczku karteczkę z przesłaniem dla siebie. A obdarzona 
wyjątkową intuicją Anita Borkowska, przy pomocy kart pomogła poznać 
odpowiedzi na nurtujące pytania. Sądząc po reakcjach naszych gości - 
wykonała ogrom świetnej pracy.

W bibliotece coraz prężniej działa Dyskusyjny Klub Książki, który 
zrzesza miłośników literatury różnych gatunków, daje przestrzeń do in-
tegracji i inspirujących rozmów przy pysznej kawie. Następne spotkanie 
odbędzie się 29 grudnia. Zapraszamy do dyskusji o książce „Rana” Woj-
ciecha Chmielarza!

Magdalena Płosa

W „Galerii z Fortepianem” ŁDK duet dał klimatyczny, delikatny, ale 
pełny przejmujących dźwięków koncert.

Michał Jędrasik 
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p r z y  w i G i L i j n y M

Choć obchodzone jest w końcu roku, przy-
gotowania do tego święta rozpoczynają się już 
latem. Tak, tak - trzeba przecież zgromadzić 
grzyby i owoce i przygotować się do zbliżają-
cego się schyłku roku. 

ADWENT
W liturgii kościelnej oraz zwyczajach na 

wsi święto poprzedza trzytygodniowe oczeki-
wanie zwane adwentem. To czas odpoczynku 
rolników i ziemi. W niektórych rejonach Pol-
ski wyplatano wieńce adwentowe z płonącą 
świeczką, które wieszano pod sufitem. Wypie-
kano też adwentowe pierniki. W tym okresie 
trzeba było pamiętać o wysłaniu do krewnych 
i znajomych kart z życzeniami, a także przyjąć 
w domu „gwiazdorów”, czyli inspirowanych 
jasełkami poprzebieranych „aktorów” śpie-
wających kolędy i recytujących różne wiersze 
o tematyce religijnej. 

 „Przez cały adwent - jak pisał Aleksan-
der Brückner - aż do mięsopustu zapełniały 
prządki długie wieczory, dziewczyny przędły 
itd., śpiewały i bajały. Ciszę adwentową koń-
czyły dni 24-28, Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepan, św. Jan Ewangelista, dzień Młodzie-
niaszków”.

WIGILIA
W dzień poprzedzający Boże Narodzenie, 

czyli w Wigilię, kończący okres adwentu, przy-
gotowywano się do świąt. Kobiety sprzątały 
dom i obejście, pojawiały się w kątach w for-
mie dekoracji snopy zboża, symbolizujące bo-
gactwo i dostatek, ozdabiano też domy igla-
stymi gałązkami, a od XVIII stulecia wzorem 
Niemiec - pachnącymi choinkami strojonymi 
piernikami i cukierkami, a także owocami. To 

Boże Narodzenie, zwane też Godami, to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto religijne w Polsce, obchodzone przez 
wszystkich rodaków. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że korzenie tego święta tkwią głęboko w naszej tradycji  
i kulturze, łącząc wiele elementów także przedchrześcijańskich oraz naleciałości z różnych krajów.

strojenie choinki miało często związek z lokal-
nymi możliwościami, np. piotrkowscy hutnicy 
z „Hortensji” masowo zdobili choinki szkla-
nymi „glutami”, a panie wyrabiające w tymże 
mieście kolorowe bombki - najwymyślniejszy-
mi szklanymi kolorowymi cudeńkami.

Wigilia to „wieczór osobliwy, radosny 
i straszny zarazem, to uroczysta godzina cu-
dów, kiedy, rzec można, nie ma rzeczy niemoż-
liwych, lecz wszystko naraz staje się prawdo-
podobnem i naturalnem” - pisał Witold Klinger 
w książce „Obrzędowość ludowa Bożego Na-
rodzenia”. I tak chyba jest od wieków…

Zarówno w naszym kraju, jak i na Ukra-
inie oraz w Czechach wierzono, że noc wigi-
lijna pełna jest cudów i nadprzyrodzonych zja-
wisk, do których należy podchodzić z szacun-
kiem. Nocą błąkają się duchy, na wsi wierzono,  
że na moment woda w strumieniach zamienia 
się w wino… 

Nie zapominano o dodatkowym miejscu 
dla niezapowiedzianego gościa lub kogoś nie-
obecnego. Wierzono, że zmarli mogą pojawić 
się przy stole i w niektórych rejonach kraju 
zostawiano dla nich wieczerzę. Dbano o to, by 
w Wigilię nikt nie pozostawał sam. Gospoda-
rze „udzielali coś z potraw bydłu, kurom, wil-
kom, których na tę wieczerzę zapraszano, aby 
się później już nie zjawiały, i znowu wróżono”.

KONIECZNIE 12 POTRAW
Jakie potrawy dominowały na wigilijnym 

stole? Oczywiście wśród 12 potraw, nawiązu-
jących do 12 apostołów, królowała zupa grzy-
bowa, , w niektórych regionach rybna lub z su-
szonych owoców, zajadano się też żurem lub 
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CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem

a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu

odkupienie win.

barszczykiem z uszkami. Był też zwykle karp 
w różnej postaci, śledzie, pierogi z kapustą, ka-
pusta z grochem, kluski z makiem i miodem, 
makiełki. Popularny był kompot z suszu owo-
cowego, zwany w niektórych regionach kraju 
garusem. Gospodynie dbały, by nie stosować 
tłuszczu zwierzęcego. Przez wieki stosowano 
post, choć obecnie Kościół odstępuje od tego 
obowiązku.

Podczas wieczerzy dbano, by nikomu nie 
upadła łyżka, bo to zapowiadało rychłą śmierć. 
Jedzono powoli, w ciszy i skupieniu. Liczba 
gości musiała być parzysta, bo podobnie jak 
dziś obawiano się najbardziej pechowej trzy-
nastki. Pilnowano ognia, by zziębniętym du-
szom zmarłych nie było zimno. 

Wieczerzy towarzyszyły zwykle kolędy 
- śpiewane i grane na różnych instrumentach, 
znane już w średniowieczu. Ich rozkwit obser-
wuje się w XVII – XVIII wieku, co ma zwią-
zek z pojawieniem się wielu nowych pięknych 
utworów, np. „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże, 
Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”. W niektórych re-
jonach kraju pojawiali się śpiewający kolędni-
cy, składający domownikom życzenia.

PASTERKA
Wigilijny wieczór kończyła zwykle paster-

ka, czyli uroczysta msza odprawiana o półno-
cy, upamiętniająca przybycie do Betlejem pa-
sterzy, którzy oddali hołd narodzonemu Chry-
stusowi. Na świecie zwyczaj ten znany jest od 
V wieku, na naszych ziemiach pojawił się wraz 
z chrześcijaństwem.

Kolejny dzień po Wigilii, czyli 25 grudnia, 
to pierwszy dzień Bożego Narodzenia, drugi 
dzień - obchodzony na pamiątkę św. Szczepa-
na, pierwszego męczennika za wiarę chrześci-
jańską. To zwykle czas odpoczynku, kolędo-
wania, rodzinnych spotkań. 
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Nieznane są początki powstania tych miejscowości. Nazwy wiosek 
kojarzą się z Okupnikami, lecz istniały one na długo przed przybyciem 
tu osadników z Niemiec. Okup Mały wraz z Okupem Wielkim należały 
do dóbr Bilewa. W 1747 roku z częścią Bilewa drogą kupna przechodzą 
w ręce Stanisława Walewskiego herbu Pierzchała (Columna), stolnika 
sieradzkiego, chorążego radomszczańskiego, kasztelana spicymierskie-
go. Do 1750 roku majętność miał w posiadaniu Paweł Rębierski. Następ-
nie zostały zastawione na trzy lata Józefowi Magnuskiemu. Część Bile-
wa należała do Franciszka Magnuskiego, podczaszego trembowelskiego. 
Po jego śmierci w 1754 roku syn Józef sprzedał drugą część majętności 
bilewskiej Stanisławowi Walewskiemu (za 10 000 zł). Lecz Walewski 
nie mógł utrzymać całości i mniejszą część Bilewa scedował na Walente-
go Zdziennickiego, a pozostawił sobie większą część z Okupami włącz-
nie, dokupując Gajewniki. 

Stanisław Walewski ożenił się z Konstancją Jordan herbu Trąby i miał 
z nią syna Bogumiła Gabriela oraz trzy córki. Szlachta sieradzka szano-
wała Stanisława i darzyła go zaufaniem - w 1764 roku był elektorem Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego z województwa sieradzkiego. Po śmier-
ci męża w 1770 roku dobrami zarządzała kasztelanowa Konstancja, do 
chwili skończenia przez syna 24 lat. Było to spowodowane zastawem dóbr 
Bilewskich zięciowi Wojciechowi Bartochowskiemu w układach małżeń-
skich z córką Anną. W 1771 roku zięć występował w sporze z Aleksan-
drem Moskarzewskim sąsiadem o zburzenie kopców granicznych między 
dobrami Walewskiej a Karsznicami, Krobanowem i Simową.

 Bogumił Walewski w 1793 roku otrzymał tytuł cześnika sieradzkie-
go. Był posłem województwa sieradzkiego na Sejm Czteroletni w 1790 
roku. Należał do grona posłów najbardziej oddanych sprawie uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. 2 maja 1791 roku podpisał asekurację, w której zo-
bowiązał się do popierania projektu Ustawy Rządowej. Żona jego Józefa 
Widawska pochodziła z Wężyków herbu Wąż. W 1810 roku Bogumił 
Walewski sprzedał majątek bilewski z Okupem Małym i Wielkim Anto-
niemu Prądzyńskiemu, żonatemu z Józefą Wielowiejską. W 1819 roku 
Daniel i Anna Fechner kupują młyn wodny nad Grabią. Antoni Prądzyń-
ski w roku 1827 prowadzi również sprzedaż gruntów w Okupach. Wtedy 
przybywają osadnicy z Niemiec i Prus. Wojciech Neyman z Prus kupił 
4 place, 20 mórg ziemi i 4 morgi łąki. Gotfryd Hartman sukiennik z Po-
znańskiego kupuje 4 place. Andrzej Rezler z Jarowskich Olendrów kupu-
je 4 place i 6 mórg łąki. Gotlib Premko, fabrykant sukna, kupuje 5 mórg 
pola, morgę ogrodu, morgę łąki z domem. Józef Krzewiński fabrykant 
sukna kupuje od Prądzyńskiego trzy morgi gruntu, łąkę i dom. Jan Mater, 
fabrykant sukna, kupuje dom z dwumorgowym placem za stawem. Jan 
Kład, fabrykant sukna, kupuje plac, dwa razy po dwie morgi ziemi oraz 
po dwie morgi łąki i dom z placem. 

W 1830 roku Antoni Prądzyński sprzedaje hube gruntu (13,4 hekta-
ra) w Okupie Wielkim Michałowi Wichlińskiemu. W tym samym roku 
Andrzej Zakrzewski kupuje grunt w Okupie Wielkim. Tych sprzedaży 
można wyliczać o wiele więcej, figurują w wyciągach zapisów notarial-
nych. Przy wioskach powstają Kolonia Okup Mały i Kolonia Okup Duży. 
Tu Niemcy utworzyli osadę z zachowaniem swoich obyczajów i religii. 

Prądzyńscy byli mocno zaangażowani w powstaniu listopadowym, 
przez co zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Antoniemu zasto-
sowano tylko dozór policyjny, zmarł w 1835 roku. Syna Józefa Ignacego 
karnie wcielono do wojska rosyjskiego, z którym uczestniczył w wypra-
wie w celu podboju Chanatu Tatarskiego. Józef Ignacy Prądzyński, czę-
sto wymieniany jako Ignacy, w 1842 roku wrócił do kraju, a w 1844 roku 
ożenił się z Ksawerą z Karsznickich Sulimierską. Prądzyńscy, nie mogąc 
utrzymać majątku, są zmuszeni do jego sprzedaży. W 1862 roku majątek 
bilewski i to co jeszcze w Okupach pozostało przynależne do majątku 

OkUp MaŁy i OkUp wieLki
Okup to nazwa dwóch sołectw w gminie Łask, między rzeką Grabią i torami kolejowymi z Łodzi do Sieradza, rozdzielonych drogą 
krajową. Najstarsze zapiski o tych miejscowościach pochodzą z XVI wieku. Były to niewielkie wsie o słabym zaludnieniu. Należały do 
gminy Pruszków, powiatu Szadkowskiego, parafii Marzenin. Dziś należą do parafii Okup Wielki. 

kupuje Alfons Nowina Miłoszewski. W 1900 roku majątek zostaje sprze-
dany na licytacji. Nowym nabywcą jest Walerian Gaszyński, który po 
kupnie rozparcelowuje posiadłość i sprzedaje w częściach.

Okup Wielki - wieś wymieniana była najwcześniej bo już w do-
kumentach Jana Łaskiego. W 1775 roku liczy 6 dymów. W 1827 roku 
w Okupie Wielkim były 4 domy i 93 mieszkańców. Później, według 
„Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” znajdowało się tu  
29 domów i 254 mieszkańców. Według spisu ludności z 1925 
roku w Okupie Wielkim było 35 domów, 269 osób: 123 mężczyzn  
i 146 kobiet. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego stanowiły 54 oso-
by, ewangelickiego - 214 osób, prawosławnego – 1. 61 osób było naro-
dowości polskiej, niemieckiej - 207, innej -1. 

W roku 1850 w zapisach pojawia się wieś Grabina, wchodząca 
w skład Okupa Wielkiego. Napływający osadnicy niemieccy wykupywa-
li tu grunty. Część zatrudniała się w pobliskiej Zduńskiej Woli w nowo 
powstałych fabrykach włókienniczych. Inni sami prowadzili tkactwo 
w domach. Między dwoma wsiami powstały osady założone przez osad-
ników z Niemiec: Kolonia Okup Wielki, dziś połączone w Okup Wielki. 

W 1840 roku z akt urodzin wiemy, że w Okupie Wielkim (w części 
zwanej kolonią) Krystian Frydryk Höhn był bednarzem. Karol Frydryk 
Graic gościnnym. Bardzo dużo było tkaczy, między innymi Bogumił 
Topel, Krystian Karol Hopfe, Daniel Taenzer. Wieś miała kowala Erd-
mana Pohla. Niemcy byli religijni i dbali o swoje tradycje narodowe. 
W przeciwieństwie do rdzennych sąsiadów umieli pisać. Mieli szkolę 
ewangelicką, między innymi nauczycielem był Ludwik Hohman wy-
mieniany w 1870 roku. 

W 1933 roku nastąpił podział gmin obszarów wiejskich na gromady, 
Okup Wielki obejmuje wieś Grabinę. Ludność niemiecka twardo utrzy-
mała się swej kultury i religii. Mieszkańcy w 1922 roku założyli Ochot-
niczą Straż Pożarną, która działa do dziś. Pierwszym prezesem został 
Karl Wilhelm, a naczelnikiem Juliusz Szulc. Dzięki rodzinie Szulców 
wybudowano strażnicę. W czasie wojny jednostka straży pożarnej prze-
szła pod zarząd niemiecki. Była rządzona przez Arnolda Nikolaja i Hel-
muta Fischera. Po wojnie powołano zarząd w którym działaczami mię-
dzy innymi byli Ignacy Wąsik i Konstanty Gruchła. 

Wybudowano kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła. Poświęcenia dokonał 20 listopada 1983 roku bp Józef 
Rozwadowski. Zakończenie budowy nastąpiło w 1984 roku. Na przeło-
mie 1999 i 2000 r. dobudowano prezbiterium, zakrystię i kaplicę przed-
pogrzebową. Cmentarz zlokalizowano w Koloni Bilew. W latach 2003 
- 2019 sołtysem był Zbigniew Sowała, obecnie funkcję tę objął Grzegorz 
Miłosz. Sołectwo składa się z Okupa Wielkiego, Grabiny i Kolonii Bi-
lew. W końcu 2018 roku sołectwo liczyło 388 mieszkańców.

Okup Fabryczny – W pobliżu młyna nad rzeką Grabią powstał przy-
siółek o nazwie Okup Fabryczny. Według „Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego” było tu 13 domów i 72 mieszkańców oraz w za-
budowie młyńskiej 15 mieszkańców. Według spisu ludności z 1925 roku 
w Okupie Fabrycznym było 13 domów, 100 mieszkańców (46 mężczyzn 
i 54 kobiet) ewangelików - 42, a rzymskich katolików – 58. Nazwano tak 
to miejsce, ponieważ każdy z mieszkańców trudnił się tkactwem. Mieli 
domy budowane w taki sposób, aby w połowie można było umieścić 
warsztat tkacki, czyli normalną część mieszkalną, a druga połowa domu 
z dużą izbą o podwyższonym stropie lub obniżonej podłodze. Niestety, 
dziś całkiem zanikło tu tkactwo. W pobliżu powstał cmentarz ewangelic-
ki. Jeszcze około 1980 roku stały tu wysokie pomniki z czarnego granitu. 
Nie wiadomo, kiedy powstał cmentarz.

Grzegorz Groblewski
ciąg dalszy w następnym numerze
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Przedszkole w Dobrej w listopadzie 
zostało laureatem wojewódzkiego 
konkursu dla szkół podstawowych 
i przedszkoli „Ogródek edukacyjny”, 
organizowanego przez GMSynergy 
na zlecenie Województwa Łódzkiego 
w ramach projektu „Województwo 
łódzkie ogrodem Polski”. 

Zadanie polegało na przesłaniu e-maila za-
wierającego opis podjętych działań, które zmie-
niły wygląd terenów zielonych przy danej pla-
cówce oświatowej, działań w zakresie edukacji 
przyrodniczej oraz od 3 do 5 zdjęć przedstawia-
jących wykorzystanie przestrzeni zielonych na 
cele edukacyjne w przedszkolu. Celem konkur-
su było: propagowanie idei tworzenia przy pla-
cówkach oświatowych stref zieleni, które stano-
wią element edukacji przyrodniczej, aranżowa-
nie i powiększanie terenów zieleni w przestrzeni 
zielonych na terenie województwa łódzkiego, 
zachęcanie do wykorzystywania przestrzeni zie-
lonych do celów edukacyjnych.

OGróDek eDUkacyjny 
w  D O b r e j 
n aG r O D z O n y

W części artystycznej dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności, pokazując jak 
dużo się już nauczyły. Oprócz dzieci paso-
wanych na przedszkolaków wystąpili tak-
że ich koledzy i koleżanki ze starszych grup 
przedszkolnych. Po części artystycznej dzieci 
złożyły uroczystą przysięgę, w której obie-
cały: zgodnie się bawić, słuchać pani, poma-
gać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.  
Po złożonej obietnicy, dyrektor Renata Kowal-
czyk dokonała uroczystego pasowania każdego 
dziecka na przedszkolaka.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia 
każdy przedszkolak otrzymał dyplom paso-
wania. Na zakończenie uroczystości wszyst-
kie dzieci zaśpiewały napisany specjalnie na tę 
okazję hymn przedszkola.

pasOwanie sęDziejOwickicH przeDszkOLaków
23 listopada br. w Przedszkolu Publicznym w Sędziejowicach pod nazwą „Misiowa 
Kraina” odbyła się uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka” dla dzieci, które po 
raz pierwszy w tym roku zawitały do tej placówki. Wśród gości byli m.in.: wójt gminy 
Sędziejowice Dariusz Cieślak, były wójt Jerzy Kotarski, ks. kanonik Dariusz Chlebowski 
oraz rodzice przedszkolaków.

Zakończyła się od lat wyczekiwana 
przebudowa stacji uzdatniania wody 
w Sędziejowicach. Dzięki inwestycji 
skończą się kłopoty z niskim ciśnie-

niem i niedoborami wody w okresie letnim.
Przebudowany został istniejący budynek stacji uzdatniania wody. 

W nowym wnętrzu pojawił się nowoczesny osprzęt, zbiorniki, pompy, 
filtry, sprężarki, system sterowania, a na zewnątrz stanęły dwa zbiorniki 
o pojemności 150 tys. litrów każdy. To najbardziej widoczne zmiany. 

- Udało nam się zastosować zupełnie inny, dwustopniowy system 
pompowania. Pozwoli to na zwiększenie wydajności podawania wody 
do sieci, a zastosowanie dwóch dodatkowych zbiorników zapewni cią-
głość dostarczania wody w okresie dużych jej rozbiorów – wyjaśnia  
Dariusz Matuszkiewicz z Urzędu Gminy Sędziejowice.

Całość prac kosztowała 2,9 mln zł i została zrealizowana w ramach 
projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej 

stacja UzDatniania wODy UkOńczOna

na terenie gminy Sędziejowice” z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Sfinalizowanie inwestycji było 
możliwe dzięki wsparciu przez niemal wszyst-
kie sołectwa gminy, które przekazały na ten cel 
całość przysługującego im funduszu sołeckie-
go na 2022 rok.
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W młodszej kategorii Igrzyska Dzieci dziewczęta i chłopcy zdobyli 
mistrzostwo powiatu w bardzo dobrym stylu i z bardzo dużą przewagą 
nad reprezentacjami SP nr 5 w Łasku i SP w Buczku. 

W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej bezkonkurencyjne okazały się 
dziewczęta, które od pierwszej do ostatniej zmiany nie oddały prowadzenia. 
Chłopcy w tej kategorii zajęli III miejsce. W półfinale wojewódzkim starsze 
dziewczęta zajęły IV miejsce, a ich młodsze koleżanki - III miejsce. 

Po zmaganiach lekkoatletycznych nadszedł czas na rozgrywki ha-
lowe. W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej w kategorii Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej uczniowie ZSO nr 1 zajęli IV miejsce, natomiast 
w kategorii Igrzyska Dzieci reprezentacja chłopców zajęła I miejsce,  
a reprezentacja dziewcząt – II, ustępując w finale tylko gospodyniom - 
SP w Widawie.

W dniach 16 i 30 października w ZSO nr 1 odbywały się zawody po-
wiatowe w unihokeju dziewcząt i chłopców w kategorii Igrzyska Dzieci 
i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W starszej grupie obie drużyny zwycię-

DObra passa spOrtOwców zsO nr 1
Trwa bardzo dobra passa sportowców ZSO nr 1 Sędziejowicach. Fantastycznie zaprezentowali się podopieczni 
nauczycieli wychowania fizycznego Moniki Walczak i Janusza Kopki w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, którzy na cztery możliwe tytuły mistrzowskie wywalczyli aż trzy. 

żyły w swoich kategoriach i awansowały do półfinału wojewódzkiego, 
w którym chłopcy zdobyli II, natomiast dziewczęta - III miejsce. Naj-
skuteczniejszymi zawodnikami okazali się Zuzanna Kozioł i Ksawery 
Stępień (ZSO nr 1 w Sędziejowicach)

Niestety ich młodsi koledzy i koleżanki w kategorii Igrzyska Dzieci 
nie obronili tytułu mistrzowskiego sprzed roku. Po bardzo dobrej grze 
dziewczęta musiały uznać wyższość koleżanek z SP w Czestkowie, osta-
tecznie zajmując II miejsce. Chłopcy wywalczyli III miejsce za druży-
nami z SP Buczek i SP Czestków. Na pocieszenie należy dodać, że ty-
tuły najskuteczniejszych zawodników powędrowały w ręce Małgorzaty  
Celeban i Bartosza Szewczyka z Sędziejowic

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla zawodników i zawodniczek 
za fantastyczną postawę, dyrekcji ZSO nr 1 w Sędziejowicach za stwo-
rzenie warunków do rozwijania pasji sportowych oraz wójtowi gminy Sę-
dziejowice za ufundowanie pucharów i statuetek w zawodach unihokeja.

Trzy medale i dwa czwarte miejsca to 
dorobek reprezentacji gminy Sędziejowice 
na Halowych Igrzyskach Sportowo-
Rekreacyjnych LZS Województwa 
Łódzkiego w Opocznie.

Największy sukces odniosła 11-letnia 
Marysia Świerczyńska, która zdobyła złoto 
w szachach, pokonując starsze i utytułowane 
zawodniczki. Czwarte miejsce w tej samej 
dyscyplinie zajął Adrian Jabłoński. Brązowy 
medal przy szachownicy zdobyła też Micha-

UDany wyjazD spOrtOwców

- Wyjazd był 
udany nie tylko ze 
względu na dobre 
wyniki. Igrzyska 
były świetną oka-

lina Malinowska, która zajęła trzecie miejsce 
w warcabach.

Medal z Opoczna przywieźli też sędziejo-
wiccy koszykarze, którzy doszli aż do finału 
turnieju. Ostatecznie musieli zadowolić się sre-
brem. W rozgrywkach drużynowych świetnie 
spisała się też reprezentacja w piłce siatkowej, 
która zajęła IV miejsce.

Gmina miała też swoją reprezentację w te-
nisie stołowym i piłce nożnej. Jednak, mimo 
zaangażowania zawodników, nie udało się wy-
walczyć medali w tych dyscyplinach.

zją do integracji środowiska sportowego z całej gminy - mówi Justyna 
Kmiecik, organizator LZS. - Mogli się spotkać pasjonaci różnych dyscy-
plin, dzięki czemu zrodziły się też nowe pomysły na przyszłość - dodaje.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, które zorganizowało zawo-
dy, opublikowało klasyfikację generalną Halowych Igrzysk LZS Woje-
wództwa Łódzkiego. Sędziejowicka gmina zajęła w niej V miejsce, uzy-
skując 76 punktów w punktacji generalnej, której sklasyfikowano łącznie 
26 drużyn reprezentujących gminy z całego województwa. 

To pierwsze igrzyska z województwem łódzkim z reprezentacją 
sędziejowickiej gminy, ale na pewno nie ostatnie. Sędziejowice mają 
świetnych sportowców i drzemie w nich duży potencjał.
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Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych 
gościach, dzieciakom zapewniliśmy moc atrakcji i zabaw. 
Oprócz zabawy na dzieciaków, jak i dorosłych czekało spo-
tkanie z ratownikiem medycznym Jarosławem Krzyżańskim, 
na koniec odwiedziła nas dietetyk Marta Ciapczyńska, która 
podzieliła się swoją wiedzą z zakresu odżywiania. Dziękuje-
my również paniom z KGW „Wesołe Widawianki” z Wida-
wy - za pomoc, serdeczne podziękowania dla pani Joli i pani 
Basi, dziękujemy również panom, na których zawsze można 
liczyć, dziękujemy sołectwu Widawa, paniom z GOK Wida-
wa - za pomoc w dekoracji sali. 

Podczas tego spotkania byli z nami m.in.: wójt Michał 
Włodarczyk, Krzysztof Ciebiada, Łukasz Smyk, Krzysztof 
Mikła z koła łowieckiego „Borsuk”, Anna i Hubert Patuszyń-
scy, Robert. Majczyk.

sMaczne Dary z LasU
Nadszedł czas aby się troszkę pochwalić! Kochani za nami nasz pierwszy wspólny piknik pn. „Smaczne dary 
z lasu”, głównym partnerem wydarzenia były Lasy Państwowe - mogliśmy spróbować smacznych potraw, m.in. 
gulaszu z dzika, pierogów z mięsem, bigosu, zupy grzybowej, krokietów i…  kremowej zupy z dyni na ostro. 
Nie mogliśmy zapomnieć o słodkościach, których było pod dostatkiem, można było popróbować pysznych ciast, 
bułeczek z jagodami, ale i kolorowych galaretek z owocami - co tu więcej pisać - kto był ten wie. 

29 listopada br. podpisałem z wicemarszałkiem 
województwa łódzkiego Piotrem Adamczy-
kiem oraz członkiem Zarządu Województwa 
Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim umowę 
na dofinansowanie budowy 122 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i budowy nowego 

inwestUjeMy w ekOLOGię

Całkowita wartość prac związanych z po-
stawieniem masztu wyniosła 3 980,00 złotych. 
Zadanie zostało w całości sfinansowane z środ-
ków wojewody łódzkiego.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” ma m.in. 
zjednoczyć kraj i mieszkańców oraz zachęcić 
do patriotycznych postaw i dumy z bycia Po-
lakami. Celem projektu jest także godne upa-

nOwy Maszt FLaGOwy - w centrUM wiDawy
Nowy maszt flagowy stanął w centrum Widawy przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Został zakupiony i zamontowany 
w ramach rządowego projektu pn. „Pod Biało-Czerwoną”. Uroczyste wciągnięcie na niego barw narodowych nastąpiło 
11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

ujęcia wody w Widawie. Kwota dofinansowa-
nia to 2.962.548 złotych. Koszt budowy nowej 
studni to ok. 600.000 złotych. Po raz pierwszy 
w naszej gminie mieszkańcy otrzymają dofi-
nansowanie na tego typu inwestycję w swoich 
gospodarstwach. 

Cieszę się, że prawie po ponad roku 
przygotowań program zostanie zrealizowany 
przez gminę Widawa. Przetarg zostanie ogło-
szony w pierwszym kwartale 2023 roku. Za-
kończenie inwestycji i jej rozliczenie przy-
padnie na 2024 rok.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa

miętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej 
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie  
w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak 
ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 
Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny 
poświęcali nasi przodkowie.

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. 

Przewodniczący Rady Gminy Widawa  
Sławomir Stępnik

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk 
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Chyba najważniejszą inwestycją orkiestrową w roku 2022 był zakup 
umundurowania. Firma z Częstochowy uszyła dla muzyków 20 komple-
tów umundurowania składających się z: marynarki, spodni, kamizelki, 
koszuli, kurtki oraz dwóch czapek (letniej i galowej). Dzięki temu pod-
czas uroczystości orkiestra prezentuje się niezwykle elegancko i profe-
sjonalnie.

Także w tym roku zakupiono dużą ilość instrumentów: 2 klarnety, 
2 saksofony altowe, zestaw perkusyjny, lekki bęben marszowy, werbel 
marszowy, talerze marszowe, puzon tenorowy, flet poprzeczny, saksofon 
barytonowy, ksylofon 2,5 oktawowy oraz niezliczoną ilość pulpitów, po-
krowców i innych drobnych akcesoriów potrzebnych muzykom do pracy.

Kolejnym elementem były inwestycje w potencjał ludzki, czyli szko-
lenia muzyków. W tym roku muzycy wraz z panią kapelmistrz skupili 
się na prezencji podczas gry w marszu, dlatego odbyli aż dwa szkolenia 
w tej dziedzinie: w Łasku oraz w Widawie.

W bieżącym roku zrealizowano także pomysł, który ma ubarwić 
występy orkiestry. W październiku tego roku założono grupę taneczną 
mażoretek, która, mamy nadzieję, już w przyszłym roku będzie wystę-
pować podczas parad i koncertów razem z orkiestrą. Koszt tych wszyst-
kich inwestycji to łącznie ponad 70 tysięcy złotych. Fundusze pochodzi-
ły w głównej mierze z budżetu gminy Widawa oraz dotacji uzyskanych 
przez Urząd, za co muzycy orkiestry podziękowali w swoich mediach 
społecznościowych wójtowi gminy Widawa Michałowi Włodarczykowi: 
za wiarę w powodzenie misji pt. „Widawska orkiestra dęta” i ogromne 
wsparcie zarówno finansowe, jak i mentalne, gdzie napisali „Pan wójt 
jest dobrym duchem orkiestry, zawsze nas wspomaga, raczy komple-
mentami i dobrym słowem, co mobilizuje muzyków do jeszcze większej 
pracy, aby godnie prezentować się podczas występów”. Wsparcia finan-
sowego orkiestrze regularnie udziela także Wspólnota Gruntowa w Wi-
dawie, za co równie serdecznie i ciepło muzycy dziękują Zarządowi na 
czele z prezesem Krzysztofem Goździewiczem.

Pieczę nad działalnością orkiestry sprawuje Gminny Ośrodek Kultury 
w Widawie, gdzie muzycy mają dobre warunki do pracy i przyjazną atmosferę.

Dużą rolę w tak szybkim rozwoju orkiestry ma także pani kapel-
mistrz, która jest osobą kompetentną, doświadczoną w tego typu pra-
cy, pełną energii i ma ogrom pomysłów, które w porozumieniu z wła-
dzami gminy konsekwentnie realizuje, aby orkiestra się rozwijała. Dba 
o zapewnienie wszystkiego, co potrzebne muzykom do pracy, ale także 
pokazuje, jak przyjemne może być muzykowanie w orkiestrze. Dzięki 

renesans wiDawskiej Orkiestry Dętej
Od kilkunastu miesięcy trwa intensywna odbudowa widawskiej orkiestry dętej, która przez okres pandemii, jak wiele podobnych 
jej zespołów nieco ograniczyła swoją działalność. Jednak biorąc pod uwagę to, jak ważnym elementem lokalnej kultury jest 
działalność orkiestry, tuż po zniesieniu wszelkich ograniczeń, rozpoczęto intensywne działania mające na celu wzmocnienie 
potencjału orkiestrowego. Stąd też poczyniono wiele inwestycji, aby zapewnić możliwie jak najlepszy i najszybszy rozwój 
orkiestry. Dziś po ponad roku tych działań, można już przedstawić krótkie podsumowanie.

prowadzonym przez nią lekcjom indywidualnym w tym roku orkiestra 
wzbogaciła się o 7 nowych młodych muzyków, a kolejni już dmuchają  
w instrumenty i pilnie kształcą się, aby niebawem również postawić swo-
je pierwsze dźwięki w orkiestrze.

Jednak najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że orkiestra 
funkcjonuje są ludzie - muzycy. Dzięki nim - pasjonatom wspólnego mu-
zykowania orkiestra jest i będzie się rozwijać. Hobby, jakim jest wspólne 
muzykowanie, powoduje, że nieważne jest, gdzie się mieszka i co robi na 
co dzień. Mawia się, że „muzyka łączy pokolenia” - w istocie łączy nie 
tylko pokolenia, ale także ludzi o różnych poglądach, z różnych miejsc 
i środowisk. Tak jest właśnie w gronie muzyków widawskiej orkiestry 
dętej i mamy nadzieję, że orkiestra dalej będzie się tak prężnie rozwijać. 

Orkiestra w bieżącym roku uświetniła swą grą wiele imprez i uroczy-
stości, które odbywały się w gminie Widawa. Były to zarówno uroczy-
stości o charakterze państwowym (święto Konstytucji, święto Niepodle-
głości), powiatowym (Powiatowy Dzień Strażaka, 30-lecie Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku), jak i gminnym czy strażackim (dożynki, jubi-
leusze OSP), ale także kościelnym. Były też koncerty dla społeczeństwa: 
noworoczne, z okazji Dnia Kobiet oraz patriotyczny. 

Plany na kolejny rok są równie bogate, jak te w mijającym roku. 
Obecnie muzycy przygotowują się do występu podczas uroczystej Pa-
sterki w kościele w Brzykowie oraz koncertów noworocznych. Ale o tym 
orkiestra będzie informować w swoich mediach społecznościowych, za-
chęcamy do obserwowania strony orkiestry na portalu facebook: orkie-
stra dęta Widawa.

W sobotę, 26 listopada br., w budynku OSP 
Brzyków odbył się piknik leśny „Drewno jest 
z lasu”. W spotkaniu wzięli udział mieszkań-
cy parafii Brzyków, w tym władze samorządo-
we gminy. Podczas spotkania inżynier nadzoru 
dr inż. Mariusz Milewski poprowadził wykład 
dotyczący Lasów Państwowych, w którym 
opowiadał o pracy wykonywanej przez leśnika 
oraz wytłumaczył specyfikę gospodarki leśnej 
i łowieckiej. Przygotował również prezentację, 
podczas której mogliśmy zaobserwować drew-
no w różnych formach. Obiekty przygotowane 
przez M. Milewskiego spotkały się z niezwy-

Dr ewnO  j e st  z  L a s U
W ostatnim tygodniu listopada w naszej gminie gościliśmy przedstawiciela Lasów Państwowych - inżyniera nadzoru dr. inż. Mariusza 
Milewskiego, który przyjechał do nas, by przedstawić projekt pt. „Drewno jest z lasu”. Swoją działalność nasz gość przedstawił 
podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada br. Wraz z dr. inż. Milewskim przybył do nas Marek Łuczak - starszy 
specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie, który w piątek 2 grudnia br. poprowadził w Szkole Podstawowej w Rychłocicach oraz 
Szkole Podstawowej w Widawie warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. 

kle pozytywnym odbiorem oraz podziwem dla 
drewna, naturalnego surowca, które zmienia 
swoje zastosowania w zależności od osoby 
kreującej. Elementami prezentacji były obiekty 
kulturalne, społeczne oraz sakralne. To właśnie 
dzięki dofinansowaniu Lasów Państwowych, 
które ofiarowały 80 000 zł, mamy możliwość 
odrestaurowania naszej drewnianej kościelnej 
ambony, za co ja i ks. Jacek Gładysz, proboszcz 
parafii pw. Jana Chrzciciela w Brzykowie ser-
decznie dziękujemy. 

ks. Jacek Gładysz
proboszcz parafii Brzyków
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- Czyli, nie wiązała Pani swej przyszłości z ogrodnictwem?
- Ogrodnictwo jest we mnie od pokoleń. Zanim zajęłam się nim, na 

parę lat wyemigrowałam do miasta. W tym czasie miałam inny plan na 
życie. Mieszkając w mieście odczuwałam jednak brak przestrzeni. Tak 
naprawdę zrozumiałam, że moje miejsce jest na wsi - wśród przyrody. 
Odzyskałam tu wolność i siłę do radzenia sobie z przeciwnościami, jakie 
niesie praca na wsi.

Przez życie idę z uśmiechem - jestem niepoprawną optymistką. Pra-
ca w otoczeniu przyrody była moim przeznaczeniem, a dokumentują to 
zdjęcia: kiedy miałam 4 lata i pracowałam z narzędziami ogrodniczymi, 
za dużymi dla małej dziewczynki. Ogrodnikiem był mój dziadek Feliks, 
a także mój tata Józef. Mimo swych 91 lat nadal żyje ogrodnictwem i słu-
ży radą oraz wsparciem. Jestem obciążona silnym genem społecznika, 
ponieważ dziadek i tata działali społecznie. Pracę traktuję z dużą odpo-
wiedzialnością, mając świadomość, że przyrodę - naszą ziemię trzeba 
traktować z szacunkiem i miłością, aby następne pokolenia mogły żyć 
w zdrowiu i w zdrowym środowisku. ,,Ziemi nie dziedziczymy po na-
szych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci” – pisał Antoine Marie 
Roger de Saint-Exupéry. Wszystko co robi człowiek przeciw przyrodzie 
odwraca się to przeciw niemu i tu przypomina mi się kolejny bardzo 
ważny cytat Konfucjusza mimo upływu czasu wciąż aktualny: ,,Przyroda 
bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie”.

- Czym wyróżniają się warzywa ekologiczne – jakie dają  
korzyści dla nas? 

- Moc i siła upraw ekologicznych tkwi w naturze. Jest prawdą, że 
to co dojrzewa w sposób naturalny ma większe walory smakowe niż 
żywność „ulepszana” przez człowieka. Przypomnijmy sobie smak so-
czystych pomidorów prosto z krzaczka czy słodycz marchewki, którą 
zajadaliśmy się u babci na wsi w gospodarstwie lub na działce. Warzywa 
ekologiczne posiadają naturalny smak. Dzieje się to dlatego, że nie pod-
legają sztucznym opryskom, nie są uprawiane na syntetycznych nawo-
zach i dojrzewają naturalnie w słońcu, co przekłada się na ich wyborny 
smak. Warzywa ekologiczne nie są wodniste, dlatego też spożywając je 
wyczuwamy ich słodycz wynikającą z zawartości naturalnych cukrów 
i beta-karotenu.

Ekologiczne warzywa posiadają większą gęstość energetyczną. Prze-
kłada się to na większą zawartość witamin, mikro i makroelementów niż 
warzywach konwencjonalnych. Przykładem może być zawartości żelaza, 
którego w ekologicznych warzywach jest o 20% więcej, dotyczy to także 
witaminy C. Z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego zmieniłam 
sposób odżywiania i na przestrzeni tych 20 lat mogę potwierdzić, patrząc 
na siebie i moją rodzinę, że nie chorujemy, a przeziębienie jesienno-wio-
senne przechodzimy bardzo łagodnie.

- Dlaczego podjęła Pani decyzję o prowadzeniu gospodar-
stwa ekologicznego? Mówią, że jest Pani prekursorką ekologii 
w gminie Łask.

- Jest mi niezmiernie miło, rzeczywiście, kiedy zaczynałam byłam 
wówczas matką trójki wspaniałych małych dzieci i jak każda mama, 
chciałam im dać to co najlepsze. Postawiłam na ekologiczną uprawę wa-
rzyw i owoców. Gospodarstwo zostało przestawione na ekologię w 2002 
roku. Od 2004 roku sprzedaję swoje produkty z certyfikatem ekologicz-
nym w sklepach łódzkich, warszawskich, na Śląsku oraz wielu odbior-
com indywidualnym - odbierającym bezpośrednio z gospodarstw bądź 
dostarczając je do odbiorców, do domów, biur, miejsc pracy. Gospodar-
stwo ma stałą umowę ze sklepami, bezpośrednioodrolnika.pl , lokalny-
rolnik.pl. Gospodarstwo nie ma problemów ze zbytem. W gospodarstwie 
stosowany jest kompost, obornik, preparaty z alg, które wzmacniają sys-
tem korzeniowy roślin, do ochrony stosuję np. gnojówkę z pokrzywy, 

ekOLOGia Daje Mi enerGię
Początki nie zawsze są jednoznaczne i pokazują nam drogę, którą chcemy kroczyć. Mój dziadek był ogrodnikiem, tata również, a ja 
niekoniecznie chciałam nim zostać. Życie jednak napisało swój scenariusz i tak od lat z pasją, sukcesami i miłością do ziemi, prowadzę 
gospodarstwo ekologiczne. Ta praca z ekologią daje mi energię do działań społecznych: byłam sołtysem, działam w Izbie Rolniczej, 
a najdłużej jestem prezesem stowarzyszenia, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową – mówi o sobie Monika Mrowińska.

ze skrzypu polnego. Wieloletnia uprawa bez chemii doprowadziła do 
równowagi w ekosystemie, co przełożyło się na dużo naturalnych sprzy-
mierzeńców zjadających szkodniki – ropuchy, złotooki, biedronki, krety, 
ptactwo. Kocham przyrodę i zachęcam do dbania o nią, ponieważ żaden 
człowiek nie stworzył nic, co dorówna pięknu i sile przyrody. 

- Gospodarstwo na przestrzeni czasu ulega zmianie - rozwojowi, 
a Pani również jest bardzo aktywna uczestnicząc w różnego rodzaju 
projektach, warsztatach, pogłębiając swoją wiedzę.

- Tak, nie wyobrażam sobie prowadzenia gospodarstwa bez ciągłego 
zdobywania wiedzy i wprowadzania pozytywnych zmian. Gospodarstwo 
rozwinęło się i zmodernizowało – przybyły nowe tunele i rozszerzył się 
asortyment produktów. Chcę jednak zaznaczyć, że nie zawsze jest różo-
wo. To co teraz dzieje się w przyrodzie: susze, nadmierne opady i wi-
chury, to wszystko dotyka i mojego gospodarstwa, więc bywają chwile 
trudne. Często po prostu trzeba zakasać rękawy i walczyć z niedogodno-
ściami. Praca w gospodarstwie – na roli uczy wytrwałości, cierpliwości 
i tego, że w chwilach trudnych należy podnieść się i iść dalej. Śmieję się 
czasem, że w gospodarstwie mam swoje wakacje – jestem zawsze opa-
lona, mam saunę w tunelach i siłownię. Ogrodnictwo to jednak ciężka, 
codzienna praca.

- Jest Pani osobą bardzo zajętą, mimo to działa społecznie.
Rozpiera mnie energia i kocham działanie oraz kontakt z ludźmi, 

Czuję się dobrze gdy mogę zrobić coś użytecznego i dobrego dla in-
nych. Dlatego byłam sołtysem, działam na rzecz rolników i naszej wiej-
skiej, małej społeczności. Czasami doba jest za krótka. Cały czas chcę się 
rozwijać, biorę udział w szkoleniach, konferencjach, studiuję. Patrzę na 
świat nieco przez różowe okulary i dlatego w chwilach, gdy ktoś twier-
dzi, że się nie uda, to ja jestem przekonana, że to ma sens i tak działam. 
Na tym polega życie.
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Według danych statystycznych, od 2015 roku, momentu przeniesie-
nia zbiorów muzealnych do obecnej siedziby, do połowy 2022 roku, mu-
zeum odwiedziło około dziesięć i pół tysiąca osób. 

Seniorzy i osoby dorosłe są dociekliwi i zainteresowani lokalną histo-
rią. Często sami nawiązują rozmowę. Chętnie dzielą się rodzinnymi wspo-
mnieniami i ciekawymi historyjkami z życia miasta w minionych latach. 
Wyrażają również przychylne opinie na temat potrzeby istnienia i działalno-
ści placówki muzealnej, zapewniając, że będą rekomendować odwiedzone 
miejsce. 

Młodzież, najczęściej odwiedza muzeum za pośrednictwem szkoły. 
Uczestniczą w uzgodnionych wcześniej i zaplanowanych przez nauczy-
cieli lekcjach muzealnych, na wybrany temat:
1.  Ród Łaskich – potęga i upadek
2.  Łask – miasto wielu wyznań
3.  Podziemna armia w Łasku
4.  Zarys historii Łasku
5.  Cenzura i zakazane książki.

Pobyt w muzeum zwykle kończy się zwiedzaniem stałych ekspozycji.
Zdecydowana większość szkół podstawowych i przedszkoli regular-
nie współpracuje z muzeum. Okazuje się, że zorganizowana wycieczka 
do muzeum to często pierwszy kontakt uczniów z tego typu placówką. 
Dowiadują się wówczas co to jest muzeum, jaką rolę pełni w naszym 
mieście, w jakim celu gromadzi się źródła historyczne i chroni zabytki. 
Dzieci są bardzo wdzięczną grupą. Spędzenie wspólnego czasu z nimi 
przynosi muzealnikom wiele satysfakcji. Mali obywatele żywiołowo 
i z wielką ciekawością reagują na opowieści o wystawach, ludziach, wy-
darzeniach i eksponatach, dzielą się wrażeniami z wycieczki z rodzica-

MUzeUM tO HistOria, aLe i LUDzie…
O ile ludzie mogą żyć bez muzeów, o tyle istnienie muzeów bez zwiedzających traci sens. Łaskie muzeum ma charakter regionalny. 
Odwiedzane jest przez mieszkańców i turystów, którzy chcą poznać dzieje grodu nad Grabią i ludzi z nim związanych. Stałe 
ekspozycje przygotowane są pod kątem osób, które potencjalnie pierwszy raz mają styczność z tematem dotyczącym przeszłości 
Łasku. Organizowanie wystaw to jedno z wielu zadań muzeum. Na ich tle odbywają się działania edukacyjne, które mają za zadanie 
zainteresować odbiorcę, przekazać mu określone treści oraz spowodować, by chętnie tu wracał (również w miłych wspomnieniach) 
i polecał kontakt z muzeum innym. Dla obsługi muzealnej każdy odwiedzający stanowi swego rodzaju wyzwanie. Inny przebieg mają 
rozmowy z dorosłymi, inny z młodzieżą czy dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, a jeszcze inny z przedszkolakami. Personel stara się 
poznać zainteresowania zwiedzających i zaoferować im tyle czasu ile potrzebują.

Nawet starsi mieszkańcy Łasku mieli problemy z rozpoznaniem tego budynku. 
Z profilu wygląda tajemniczo, a ponadto nie ma jeszcze tynków i licznych 
„ozdób”, które pojawiły się później. Spieszę zatem wyjaśnić, że na zdjęciu 
uwieczniono Powiatowy Dom Kultury, oddany do użytku jesienią 1956 roku.

Początkowo PDK wyglądał raczej siermiężnie. Wznoszono go w bardzo trudnym 
okresie, bo od 1949 roku, i starsi mieszkańcy Łasku pamiętają doskonale, że niewiele 
brakowało, aby nie powstał. Tak, tak - takie to były czasy. W 1949 roku za 4 mln zł 
wysupłane przez miasto zdołano wykonać tylko fundamenty i roboty stanęły na kil-
ka lat. Brakowało materiałów budowlanych, wszechwładne rozdzielniki w gospodarce 
planowej i scentralizowanej w gruncie rzeczy paraliżowały rozwój. Dopiero w 1953 
roku, gdy miasto zajmuje I miejsce w zbiórce na Społeczny Fundusz Odbudowy Sto-
licy i otrzymuje w nagrodę 750 tys. zł, władze postanawiają wznowić roboty. A gdy 
już obiekt zostaje oddany do użytku w październiku 1956 roku, mieszkańcy szybko 
zapominają o tych mankamentach i brakach, choć dają one o sobie znać jeszcze przez 
kilkadziesiąt lat.

Dziś ŁDK wygląda zupełnie inaczej. Kilka remontów i modernizacji sprawiło,  
że zmienił się nie tylko wygląd elewacji, ale i wnętrze. Na szczęście przetrwały foto-
grafie, które pokazują, że droga do dzisiejszego stanu ŁDK nie była prosta…

(Saw.)

mi, rodzeństwem, dziadkami. Okazuje się, że pobyt w muzeum zapada 
w ich pamięć. Niejednokrotnie zdarza się, że rodziny „muzealnych fa-
nów” przez nich zachęceni, odwiedzają placówkę, a oni sami z radością 
pełnią rolę „przewodników” oprowadzając najbliższych po kolejnych 
pomieszczeniach. 

Pobyt w muzeum to tylko krótka, mamy nadzieję, ciekawa lekcja 
o dziejach Łasku i ludziach, którzy mieli znaczący wpływ na jego roz-
wój. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia miejsca pełne-
go lokalnej historii. 

Muzeum czynne jest od wtorku do soboty i w każdą pierwszą nie-
dzielę miesiąca.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku
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Pochodził z powiatu Nieśwież w woje-
wództwie nowogródzkim, gdzie przyszedł na 
świat 18 września 1933 roku. Jak wielokrotnie 
mówił, Stalin zgotował mu los nie do pozaz-
droszczenia. Podczas wojny przebywał w Ka-
zachstanie. W 1946 roku wraz z rodziną repa-
triowany do Polski i zamieszkał we wsi Utrata, 
by w 1972 roku przenieść się do Łodzi. Mimo 
wyprowadzki, w Łasku spędzał miesiące letnie 
i tak właściwie było do jego śmierci w dniu  
10 grudnia 2020 roku. Właśnie minęła druga 
rocznica jego odejścia…

Jego droga do dziennikarstwa i literatury 
była długa i wyboista. Gdy wraz z rodzicami 
wylądował na dworcu w Łasku, nie znał pra-
wie języka polskiego. Potem pracował w róż-
nych miejscach, próbował różnych zajęć. Był 
nawet felczerem, kierownikiem literackim  
w Estradzie Łódzkiej i wychowawcą w zakładzie  
poprawczym.

W końcu lat pięćdziesiątych należał do za-
łożycieli słynnej grupy poetyckiej „Grabia 59”, 
przez pewien okres wraz z Rafałem Orlewskim 
współtworzył w Kolumnie kabaret. Potem była 
łódzka grupa literacka „Karawana” i praca 
w łódzkich gazetach.

Pamiętam jego pierwsze książki, m.in. 
„Powódź w dolinie psów”, „Labirynt” i „Mia-
łem dobrego pana”, które stanowiły jego prze-
pustkę do literatury i zwróciły uwagę krytyki 
na twórczość młodego pisarza. Mnie najbar-
dziej podobały się: „Wyprawa po złote runo” 
i „Władca zielonych ogrodów”, krytycy zaś 
wysoko ocenili jego zbiór aforyzmów „Klasz-
tor dla ateistów albo rozważania pana T.”. Zna-
komity łódzki poeta Tadeusz Chróścielewski 
wiązał wielkie nadzieje z Iwanickim, o czym 
mówił mi gdy recenzowałem jedną z nowych 
książek pisarza.

jakby tO byŁa jeGO zieMia rODzinna
W cyklu „Nie zapomnieli o Łasku” pisałem już o wielu znakomitych mieszkańcach grodu 
nad Grabią, a także tych, którzy tu się urodzili, ale los rzucił ich daleko od rodzinnego 
gniazda. Dziś chciałbym wrócić wspomnieniami do znakomitego poety, pisarza 
i dziennikarza Eugeniusza Iwanickiego, który co prawda nie urodził się w Łasku, ale losy 
go tutaj rzuciły po wojnie i miasto nad Grabią stało się jego „małą ojczyzną”. Nigdy nie 
ukrywał swojego sentymentu i przywiązania do Łasku, jakby to była jego ziemia rodzinna.

Nie zamierzam w tym miejscu pisać 
o twórczości Iwanickiego, bo zasługuje ona na 
obszerne i specjalne potraktowanie, jak i jego 
przynależność do wspomnianej grupy „Grabia 
59”. Dziś natomiast chcę się skoncentrować 
na związkach E. Iwanickiego z Łaskiem. Bę-
dąc przez kilkadziesiąt lat dziennikarzem, nie 
omijał tematów związanych z Łaskiem. W ty-
godniku „Odgłosy”, gdzie długo pracował, pi-
sał m.in. o łaskim lotnisku, a także pilocie Ja-
nuarym Murze, który mimo zawału serca pod-
czas lotu w ponaddźwiękowej maszynie, zdołał 
wylądować, a potem jeszcze przez wiele lat żył 
z przeszczepionym sercem i odnosił sportowe 

Dwaj wielcy z ziemi łaskiej: Kazimierz  
Świegocki i Eugeniusz Iwanicki

Eugeniusz Iwanicki na swojej działce w Utracie, przy obrazie 
podarowanym przez serdecznego przyjaciela Ireneusza Olszewskiego

Eugeniusz Iwanicki sfotografowany 
przez znakomitego łódzkiego fotoreportera, 

przedwcześnie zmarłego, 
Mirosława Zajdlera, wrzesień 1982 r.

sukcesy. Mało kto dziś pamięta, że Iwanicki 
napisał czterdzieści lat temu niewielką, ale nie-
zwykle „smaczną” książeczkę pt. „Anegdoty 
o przesławnym mieście Łasku”, którą warto 
byłoby wznowić, bo nowe pokolenia wbrew 
pozorom nie bardzo potrafią się bawić i śmiać.

Przez wiele ostatnich lat co jakiś czas od-

znał tu wiele osób i miał wyrobiony do nich 
stosunek. Z zaciekawieniem śledził życie kul-
turalne, interesował się wszystkim nowymi 
wydawnictwami, szczególnie miejską książ-
nicą, która w tamtych czasach była znacz-
nie czymś ważniejszym niż tylko biblioteką.  
A że dziennikarzem i pisarzem jest się zwykle 
do końca swoich dni, choć był już od dawna 
na emeryturze, niejednokrotnie sięgał po pióro 
i dzielił się z czytelnikami cennymi wspomnie-
niami drukowanymi w „Panoramie”. Doceniał 
pismo, twierdząc, że dostarcza ono nie tylko 
cennych informacji o współczesnym Łasku, ale 
też sięga do historii i dokumentuje to wszystko 
co dzieje się w regionie. Jako dziennikarz wie-
dział doskonale, jak ulotna jest ludzka pamięć, 
jak wraz umierającymi odchodzą w zapomnie-
nie sprawy, których nikt nie zdążył zanotować 
i uwiecznić dla kolejnych pokoleń.

Był niczym gąbka chłonąca wodę. Wła-
ściwie do śmierci chłonął wszystko co łaskie. 
Opowiadałem mu o różnych wydarzeniach, 
choć dużo wiedział, bo czytał regularnie „Pa-
noramę”, podobnie zresztą jak jego małżonka 
i córka.

Niestety, w pamiętnym pandemicznym 
2020 roku planowałem wizytę u niego na Utra-
cie, ale odkładałem spotkanie z dwóch powo-
dów: nie chciałem dostarczyć mu przypadkiem 
koronawirusa, a ponadto, jak mnie informowa-
ła telefonicznie małżonka Eugeniusza, czuł się 
coraz gorzej. Czekałem na osłabienie pandemii 
i stosowniejszy moment na wizytę. Daremnie! 
W połowie grudnia, równo dwa lata temu że-
gnałem go na łaskim cmentarzu, gdzie spoczął 
w grobie rodzinnym…

Stanisław Barcz

wiedzałem Eugeniu-
sza, głównie w jego 
domku w Utracie. 
Proszę mi wybaczyć 
ten nieco kordialny 
sposób pisania o Iwa-
nickim, z którym 
bardzo dawno prze-
szedłem na „ty”, ale 
nigdy jakoś nie po-
trafiłem zwracać się 
do niego: „Gienku”. 
Wynikało to zapew-
ne mojego szacunku 
do niego, a ponadto 
dzieliła nas jednak 
spora różnica wieku.

Podczas tych 
spotkań chętnie dzie-
lił się wspomnie-
niami, wszak wrósł 
korzeniami w Łask, 
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W Łaskim Domu Kultury wyruszyliśmy w fascynującą, 
muzyczną podróż dookoła świata. W środę, 23 listopada br., w tę 
podróż zabrali nas znakomici muzycy.

Rafael Alfaro Alvarado to peruwiański muzyk, multiinstrumentali-
sta, wokalista, który mieszka na stałe w Łodzi. Od ponad 20 lat kon-
certuje z muzykami z Ameryki Południowej w Polsce, nagrywa płyty, 
występuje również w programach telewizyjnych, m.in. w programie mu-
zycznym „Jaka to melodia”.

Manuel Murillo Montenegro jest ekwadorskim multiinstrumentali-
stą, od ponad 40 lat mieszkającym w Polsce. Gra na gitarze w zespole 
„Quracas”, pierwszej grupie grającej w Polsce muzykę andyjską.

Bogdan Grad jest współtwórcą łódzkiej sceny rockowej w latach 
1981-1985. W latach 1987-1991 był członkiem big bandu Maćka Paw-
łowskiego. Jako muzyk sesyjny odbywał liczne tournee u boku Grażyny 
Łobaszewskiej. W 2007 roku z zespołem „Yankel Band” został uhonoro-
wany Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi („Muzyczny Oskar” dla najlep-
szego jazzowego zespołu roku).

Maksymilian Pelczarski to instrumentalista, którego specjalnością 
jest akordeon. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek Sto-
warzyszenia Akordeonistów Polskich, administrator czasopisma interne-
towego „Polski Portal Akordeonowy”. Występował m.in. w Orkiestrze 
Teatru Wielkiego w Łodzi.

Łask - z MUzyką w Świat

W trakcie koncertu zaprezentowane zostały instrumenty strunowe 
z różnych regionów i krajów, m.in. mandolina, bałałajka, banjo, bouzo-
uki, ukulele. Wyruszyliśmy też w egzotyczną, dźwiękową eskapadę do 
Ameryki Południowej. Zaprezentowane zostały m.in. takie instrumenty 
jak zamponia, charango, chajchas. W wykonaniu muzyków usłyszeliśmy 
zarówno utwory popularne („Greg Zorba”, „La Bamba”), jak i te mniej 
znane szerokiej publiczności.

Koncert poprowadziła Anna Niedziałkowska Raniewicz, która po 
ukończeniu studiów podjęła pracę w Teatrze Muzycznym w Łodzi, a na-
stępnie w Łódzkim Towarzystwie Muzycznym im. Karola Szymanow-
skiego. Tam zdobyła szerokie doświadczenie w organizacji koncertów 
edukacyjnych i imprez muzyczno - kulturalnych, takich jak m.in. corocz-
ny Festiwal Muzyki Poważnej „Muzyka w Starym Klasztorze” w Ła-
giewnikach czy „Lato z muzyką” w Grotnikach.

Wydarzenie przeznaczone było dla wszystkich grup wiekowych. 
Tego dnia ŁDK odwiedziły rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy. Nie-
którzy z najmłodszych widzów zostali zaproszeni przez muzyków do 
wspólnego muzykowania. Wszyscy razem z wielką przyjemnością wy-
brali się w tę muzyczną podróż.

Michał Jędrasik

Zespół „Agnellus” to grupa, która poruszając się w przestrzeni 
muzyczno-teatralnej wychodzi poza ramy gatunków 
muzycznych. Do Łaskiego Domu Kultury artyści przyjechali 
z projektem „Kocham, więc jestem”. Dotyczy on listów Izraela 
Aljuhe Orenbacha, zwanego przez znajomych - Lutkiem.

W wieku 19 lat utalentowany, wrażliwy chłopak trafia do tomaszow-
skiego getta. Lutek zapamiętany został jako animator życia kulturalnego, 
duży talent teatralny i przy okazji świetny karykaturzysta. Dał się rów-
nież poznać jako niepoprawny romantyk piszący listy do swojej uko-
chanej Edith. Zachowało się około 100 listów. Stały się one inspiracją 
do powstania utworów muzycznych opartych na wybranych fragmentach 
listów. W rezultacie powstał program „Kocham, więc jestem”, będący 
przejmującym świadectwem tragicznego losu, który spotkał osoby po-
chodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. Grupa w ubiegłym 
roku wydała też płytę pod tym samym tytułem. 

28 listopada zespół zagrał specjalny koncert w ŁDK, na który zosta-
ła zaproszona młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku oraz Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych 
w Ostrowie.

Trzeba też dodać, że ten zbiór listów został opracowany przez  
dr Justynę Biernat. Edith Blau, która była adresatką listów Lutka, prze-

kOcHaM, więc jesteM

żyła wojnę i przekazała listy do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. 
Wszystko po to, aby ukazać wewnętrzny świat młodego, pełnego pasji 
człowieka, który dopiero zaczynał swoje dorosłe życie.

Michał Jędrasik
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Można tu zawisnąć na drabinkach, ringach, kulkach, linach, koł-
kach czy chwytach wspinaczkowych, ćwiczyć wspinaczkę, podciąganie, 
zmysł równowagi, koordynację ruchową itp. Urządzenia posiadają odpo-
wiednie certyfikaty i rozwiązania umożliwiające korzystanie przez osoby 
początkujące o różnych parametrach fizycznych (wzrostu, wagi, umiejęt-
ności), jak i mocno zawansowane.

Plac oświetlają lampy solarne, co pozwoli na korzystanie z niego tak-
że po zmroku. Elektroniczna tablica z pomiarem czasu umożliwia orga-
nizowanie amatorskich i profesjonalnych treningów oraz zawodów.

Zimowa aura nie sprzyja aktywności fizycznej, skąd zatem taka pora 
odbioru inwestycji? Jak dowiadujemy się w miejskim ratuszu, późny 

bęDzie MOżna szLiFOwać FOrMę
Łaski samorząd zakończył budowę toru do raptoringu. Czym jest raptoring i jak wygląda obiekt do trenowania 
tej tajemniczej dyscypliny, który pojawił się niedawno w Centrum Sportu i Rekreacji? Jest to sprawnościowy plac, 
który umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń z masą własnego ciała oraz biegów z przeszkodami.

Głównym celem projektu było doposażenie kuchni w świetlicy 
wiejskiej w Woli Bałuckiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
Ze środków stanowiących fundusz sołecki sołectwa Wola Bałucka 
zakupiono zlew dwukomorowy, stół wzmocniony, regał magazynowy, 
półkę wiszącą oraz dwie szafki wiszące. Natomiast z dotacji zakupiono 
materiały do utwardzenia części działki, do wykonania miejsca na 
ognisko oraz zakupiono nasiona trawy. 

Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia były wyko-
nane nieodpłatnie. Ogromnym zaangażowaniem wykazała się Marzena 
Wojtulewicz - sołtys Woli Bałuckiej, mieszkańcy sołectwa oraz członko-
wie Koła Gospodyń Wiejskich „Ptasica i Przyjaciele”.

EKM

zMiany w ŚwietLicy w wOLi baŁUckiej

sp nr 5 z GranteM Przygotowany projekt nosi nazwę: „Na Przylesiu jest EKSTRA 
– Ekologicznie, Kreatywnie, Sportowo, Turystycznie, Regionalnie, 
Aktywnie” i będzie obejmował kreatywne działania z zakresu ekolo-
gii, sportu, turystyki, promocji zdrowia i bezpieczeństwa integrujące 
uczniów, ich rodziny i mieszkańców dzielnicy Przylesie, odbywające się 
na terenie szkoły i w jej okolicy. Będą to m.in.: rajd rowerowy, turniej 
gier planszowych i szachów, zajęcia techniczne i plastyczne z materia-
łów eko, tworzenie muralu, warsztaty nt. ochrony przyrody, mini zawody 
sportowe, piknik. 

AS

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku 
znalazła się na liście laureatów piątej edycji programu grantowego 
dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”, otrzymując 
dofinansowanie w kwocie 15 000 zł. Zarząd Fundacji ORLEN 
dokonał wyboru 170 projektów (spośród 2473 zgłoszonych 
wniosków) do realizacji na rok 2022/23. 

czas realizacji wynika z konieczności wykorzystania do końca grudnia 
otrzymanego w drugiej połowie roku dofinansowania na wartą 280.000 zł 
inwestycję. Mowa o 90.000 zł przyznanych przez Sejmik Województwa 
Łódzkiego z programu „Infrastruktura sportowa Plus”. - Nie mogliśmy 
pozwolić sobie na utratę tych środków, zwłaszcza w tak trudnych cza-
sach. Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesny obiekt sportowy, 
gdzie wraz z nadejściem pierwszych ciepłych dni będą szlifować formę, 
choć zapewne znajdą się i tacy śmiałkowie, którzy spróbują swoich sił 
jeszcze zimą. W przyszłym roku zorganizujemy zawody sportowe i na-
leżycie otworzymy nasz tor sprawnościowy - mówi burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek. 

MJ

Na podstawie pozytywnie ocenionego zgłoszenia złożonego przez sołectwo Wola Bałucka do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi - gmina Łask złożyła wniosek na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni 
w świetlicy wiejskiej w Woli Bałuckiej i zagospodarowanie terenu wokół”. Na niniejsze zadanie gmina 
otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 22 053,06 zł.   

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

Ważniejsze imprezy w styczniu
kulturalne

Każdy z nas wie, a przynajmniej powinien 
wiedzieć, jak ważne jest dbanie o higienę 
osobistą. Jednym z elementów higieny oso-
bistej jest dbanie o higienę jamy ustnej. 

zDrOwy UŚMiecH

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Wystawa „600 lat Cechu Rzemiosł 

w Łasku” 
styczeń Galeria  

pod Korabiem 
BP Łask 

2. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki 

styczeń  BP Łask  BP Łask 

3. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Oboista i jego specyfikacja 
w orkiestrze. Połączenie wykładu  
z grą na instrumencie” – dr hab. 
Agata Piotrowska-Bartoszek 

3 
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

4.  Ferie w bibliotece 16-29  Filia dla dzieci BP Łask 
5. Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku „Rys historyczny Bractwa 
Kurkowego oraz powstanie 
Łaskiego Bractwa Kurkowego” – 
Hetman Łaskiego Bractwa 
Kurkowego Bogdan Lisiecki 

17  
godz. 10.45 

sala widowiskowa ŁDK 

6. Muzyczne opowieści – koncert 
muzyki klasycznej 

25  
godz. 18 

Galeria  
z Fortepianem 

ŁDK 

7. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy - finał 

29  
godz. 15 

sala widowiskowa ŁDK 

 

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowe-
go doszło 28 listopada br. w Kolumnie. Jadący 
w kierunku Pabianic MAN, kierowany przez 
47-letniego mężczyznę, zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzył się z czterema  samo-
chodami osobowymi. Po zderzeniu ciężarów-
ka wróciła na swój pas, a następnie wjechała  
do rowu. Mimo natychmiastowej pomocy i re-
animacji kierowca pojazdu ciężarowego zmarł. 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura 
Rejonowa w Łasku.

traGiczny wypaDek 
w kOLUMnie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ła-
sku podejmuje wiele działań, aby zapewnić 
mieszkańcom Łasku ciągłość dostaw cie-
pła z zachowaniem odpowiednich standar-
dów. Mając na uwadze powyższe i sytuację 
panującą na rynku paliw, Spółka w marcu 
br. podjęła decyzję o zwiększeniu zapasów 

ciepŁO DObreM LUksUsOwyM
węgla (miału węglowego) z normatywnego  
do ilości, które wystarczą na produkcje cie-
pła do listopada 2023 roku. 

Odmienna sytuacja jest w przypadku 
gazu ziemnego. Ze smutkiem informujemy, 
że cena zakupu gazu na 2023 rok w stosun-
ku do roku 2022 wzrosła 6-krotnie (cena net-

to bez podatku VAT). Wzrost ceny węgla na 
2023 r. w odniesieniu do ceny ze stycznia 
2022 roku jest 3-krotny, a energii elektrycz-
nej 9-krotny. Widząc taki wzrost cen paliw 
i energii elektrycznej nasuwa się pytanie: jak 
w takiej sytuacji cena ciepła ma się kształto-
wać według poziomu roku 2022? Dochodzi-
my do wniosku, że komfort cieplny staje się 
dobrem luksusowym.

PEC Sp. z o.o. 

W Europie Andrzejki zadomowiły się w XII w., 
a w Polsce to już stara tradycja sięgająca XVI 
stulecia i obchodzona jest od wielu pokoleń, nie 
tracąc na popularności. Pomysłów na andrzej-
kowe wróżby i zabawy jest mnóstwo. Obecnie 
wróżą wszyscy niezależnie od wieku, płci, stanu 

anDrzejki U seniOrów

cywilnego i na wszystkie tematy - począwszy od 
uczuć, zawodów aż po finanse.

Najbardziej znanym zwyczajem andrzej-
kowym są wróżby i przepowiednie, które pod-
czas zabawy były traktowane jako ciekawy 
dodatek i atrakcje tego wieczoru. Tym razem 

uczestników andrzejkowej zabawy odwiedziła 
wróżko/cyganka, która przepowiedziała wielu 
osobom miłosne wróżby związane z życiem 
uczuciowym, zawodowym czy finansowym, 
oczywiście do spełnienia w nowym 2023 r. Był 
to dla wszystkich wieczór wyczekiwany, naj-
bardziej magiczny w całym roku, pełen wiary, 
że tego właśnie wieczoru przyszłość otworzy 
nam swoje tajemnice. Wszystkie przepowied-
nie oczywiście traktowane były z przymruże-
niem oka. 

Wszyscy bawili się przy wspaniałej muzy-
ce do późnych godzin wieczornych. W zabawie 
udział wzięły 62 osoby. 

(MK)

Seniorzy PZERiI Oddziału Rejonowego w Łasku przyzwyczaili Czytelników do relacji 
pokazujących ich dużą aktywność. Tak było również podczas pełnego magii i radości 
Wieczoru Andrzejkowego w motelu „Kominek”. Były wiec wróżby i swawole, a przy 
okazji przewodnicząca związku Mirosława Klepczyńska przypomniała historię 
powstania Andrzejek w Europie i Polsce. 

Najstarsze grupy „Misie” i „Muchomor-
ki” z Publicznego Przedszkola nr 4 im. „Leśne 
Skrzaty” w Kolumnie miały okazję brać udział 
w zajęciach profilaktycznych zapobiegających 
powstawaniu próchnicy. Zajęcia prowadzone 
były przez Patrycję Sobieraj, przedstawiciel-
kę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Łasku. 

Zajęcia prowadzone były w bardzo cieka-
wy sposób. Dzieci z zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem brały w nich udział. W trakcie za-
jęć dzieci zdobyły wiedzę na temat właściwych 
metod mycia zębów, poznały rodzaje szczote-
czek do zębów i past. Na powiększonym mo-
delu szczęki miały okazję ćwiczyć prawidłowe 
szczotkowanie zębów. Nie zabrakło również 
zabaw ruchowych, a także twórczości plastycz-
nej dzieci podczas kolorowania malowanek.
Małgorzata Drożdż, Agnieszka Stankiewicz



grudzień 2022 r. 27

Łaskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Montoprzem” 
funkcjonowało od 1972 roku pod taką nazwą, ale początek zakładu sięga 
1951 roku. Wówczas powstało Budowlane Przedsiębiorstwo Powiato-
we, specjalizujące się w wykonywaniu obiektów budownictwa ogólnego 
w kilku powiatach woj. łódzkiego. W wyniku rozwoju przedsiębiorstwo 
przechodziło wiele przeobrażeń i zmian organizacyjnych. W latach 70. 
i 80. XX w. nastąpił dynamiczny rozwój „Montoprzemu”. Było to możli-
we dzięki poszerzeniu i rozbudowie zaplecza produkcyjno-usługowego: 
ślusarni i stolarni, bazy sprzętu i transportu, bazy magazynowej, Zakładu 
Prefabrykacji w Teodorach. Niestety, od 1990 roku zostały ograniczo-
ne inwestycje, obniżono stan zatrudnienia. Zapowiedziano likwidację 
„Montoprzemu” z przyczyn finansowych. 

Wśród wielu ciekawych dokumentów i przedmiotów przekazanych 
ostatnio do muzeum przez Pawła Muszyńskiego, znalazło się to zdjęcie. 
Przed stolarnią „Montoprzemu” stoją jej pracownicy. Znamy nazwiska 
dwóch mężczyzn: pierwszy od lewej – Bąkowski, obok niego - Błęcki.

Akcja organizowana przez Insty-
tut Książki ma na celu propagowa-
nie korzyści wynikających z czytania 
dzieciom, już od pierwszych miesię-
cy życia. Każde dziecko, z roczników 
2016-2019, które przyjdzie do biblio-
tek, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę „Krasnal 
w Krzywej Czapce” oraz Kartę Małe-
go Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-

MaŁa książka 
– wieLki czŁOwiek

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku dołączył do grona 
Ambasadorów Bezpieczeństwa w ramach kampanii  społecznej 
prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W czwartek, 17 listopada br., WTZ wziął udział w zajęciach edu-
kacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogo-
wych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych, dołącza-
jąc do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa.  Pogadankę oraz prezen-
tację multimedialną prowadziła  Renata Karaś - koordynator regional-
ny kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Pani Renacie towarzy-
szyło dwóch pracowników ochrony PKP. Wszyscy przypomnieli sobie 
podstawowe zasady przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, 
poznali znaki, a także dowiedzieli się czego nie wolno robić na terenie 
kolejowym.

To było ciekawe i potrzebne spotkanie, a uczestnikom przydadzą 
się gadżety w postaci notesów i kolorowych teczek.

bezpieczeństwO na tOracH

Jeśli ktoś z Państwa zna pozostałe osoby, prosimy o kontakt:  
tel. 43 821-70- 62, email: muzeum@biblioteka.lask.pl lub pl. 11 Listopada 7.

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Po raz kolejny Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego 
przystąpiła do kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. 

bliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem z podziękowa-
niem za udział w akcji. 

Wyprawki Czytelnicze dostępne są 
w Filii dla dzieci oraz w Filiach w Ko-
lumnie, Wrzeszczewicach i Bałuczu. 

M.Z.



 

W  PRZEDŚWIĄTECZNEJ  ATMOSFERZE


