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„Dama Łasku” jest dziełem 20-letniego 
Mateusza Sobieszka. W trakcie badań skrzy-
żował dwie odmiany, później dokonywał ko-
lejnych krzyżówek. Efekt okazał się spekta-
kularny. Różę charakteryzuje kremowa barwa, 
błyszczące płatki i delikatny, słodki zapach. 
Stworzenie nowej odmiany to ciężka i długo-
trwała praca, która zajęła temu niezwykle uta-
lentowanemu studentowi SGGW w Warszawie 
zaledwie 5 lat. Zaledwie, bo jak sam mówi, ten 
proces zazwyczaj trwa od 8 do 10 lat. 

DAmA ŁASKU ROŚnIe jUż W RóżAnym OgRODZIe

feSTIWAl Róż

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego Festiwalu Róż w Łasku był 
chrzest nowej odmiany róży, która powstała w gospodarstwie rodziny 
Sobieszków. Mieszkańcy zdecydowali, że będzie nosić imię „Dama Łasku”. 
Ta unikalna odmiana królowej kwiatów rośnie już w ogrodzie różanym na 
osiedlu „Przylesie”. Za chwilę pojawi się w tym miejscu specjalna tabliczka 
informacyjna, a sama róża ponownie zakwitnie już w sierpniu.

„Dama Łasku” stała się kolejnym lokalnym 
produktem i towarem eksportowym. Już nieba-
wem zagości w ogrodach w całej Polsce, a na-
wet w Europie. 

MJ



lipiec 2022 r.

6

Otwarcie 8. Festiwalu Róż odbywa się w samym sercu starego Łasku 
obchodzącego właśnie 600-lecie nadania praw miejskich. Gospodarzami 
święta są: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Bartosik. Burmistrz wita gości, a wśród nich m.in. po-
sła Marka Matuszewskiego i senatora Macieja Łuczaka, prezesa Sto-
warzyszenia Miłośników Łaskiej Róży Janinę Kielanowicz-Marciniak, 
przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwonę Koperską, 
wicestarostę łaskiego Teresę Wesołowską, wójta Wodzierad Renatę 
Szafrańską, wójta Widawy Michała Włodarczyka, przewodniczące-
go Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomira Tralewskiego, 
przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, a także radnych miejskich 
i powiatowych.

 Na początek na estradzie prezentuje swój repertuar Orkiestra Dęta 
Łaskiego Domu Kultury, po tym koncercie rozpoczyna się chrzest róży, 
czyli oficjalne nadanie imienia nowej odmianie królowej kwiatów, wy-
hodowanej przez Mateusza Sobieszka, syna Moniki i Mariusza Sobiesz-
ków, prowadzących od lat gospodarstwo szkółkarskie. Na scenie jest już 
znakomita aktorka Grażyna Błęcka-Kolska, honorowa patronka Festiwa-
lu, Janina Kielanowicz-Marciniak prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Łaskiej Róży, senator Maciej Łuczak, poseł Marek Matuszewski. Odby-

„Dama Łasku” uświetniła 8. Festiwal Róż

WIelKIe ŚWIĘTO KRólOWej KWIATóW
To była jedna z najbardziej udanych edycji Festiwalu Róż. Dwudniowe święto królowej kwiatów po raz ósmy zawitało do grodu nad 
Grabią w dniach 2-3 lipca br. Były cudowne kwiaty, tłumy ich miłośników i wspaniała aura, jak na  święto róży przystało.

wa się ceremonia nadania imienia róży, która wolą uczestników konkur-
su nazwana została „Damą Łasku”. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek 
wręcza twórcy nowej odmiany Mateuszowi Sobieszkowi okolicznościo-
wą statuetkę. Jak przystało na tak ważny moment, jest i szampan uświet-
niający oryginalny chrzest, są i podziękowania dla twórcy nowej odmia-
ny róży.

 Teraz scenę w rynku opanowuje Big Band „Fabryka Wełny” z Pa-
bianic pod kierunkiem dyrygenta Macieja Malinowskiego, renomowany 
zespół składający się ze znakomitych muzyków Filharmonii Łódzkiej, 
Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi, a także członków wielu 
znanych polskich zespołów jazzowych. Wśród solistów jest znakomita 
Olga Fidrysiak i świetny Kacper Andrzejewski. Goście Festiwalu nagra-
dzają zespół burzliwymi oklaskami.

To nie koniec festiwalowych atrakcji. Na rynku odbywa się kiermasz 
róż i innych kwiatów, a przez miasto przejeżdża korowód bryczek, w tym 
roku wyjątkowo okazały i interesujący. A w godzinach popołudniowych 
i wieczornych scenę zawojowują m.in.: Grupa Animacyjna „Pszczółka 
Maja”, jest pokaz tanga z krótką potańcówką i koncert zespołu „Tango 
Mio”. A wieczorem - koncert „Szulerów” z najlepszym polskim pianistą 
bluesowym Bartkiem Szopińskim, a także gwiazda wieczoru - „Kraków 
Street Band” zamykająca pełen wrażeń niedzielny piknik.

Nowoczesna, smukła forma, obok której nikt 
nie przejdzie obojętnie, a do tego ławka. Tak 
w skrócie można opisać totem informacyjny, 
który stanął właśnie na pl. 11 Listopada w Ła-
sku. Ten ciekawy element małej architektury 
to kolejny akcent w ramach jubileuszu 600-le-
cia naszego miasta. Znalazły się na nim infor-
macje o Łasku w dwóch językach (polskim 
i angielskim), a także archiwalne zdjęcia. To-
tem już na stałe wpisze się w krajobraz cen-
trum miasta, przyciągając wzrok przechod-
niów i wszystkich, którzy odwiedzą Łask. 

MJ

TOTem nA 
ŁASKIm RynKU

Burmistrz Łasku zaprasza do udziału w uroczy-
stości upamiętniającej Narodowy Dzień Pamię-
ci Powstania Warszawskiego. Obchody w dniu  
1 sierpnia 2022 r. rozpoczną się ogodzinie 17 na 
placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Upamięt-
niając to ważne wydarzenie, zachęcamy do ak-
tywnego udziału w uroczystości.

Program uroczystości:
godz. 17.00 - plac Szarych Szeregów w Kolumnie 
- podniesienie flagi państwowej na maszt
- wystąpienia okolicznościowe
- modlitwa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem harcerzy
- występ artystyczny
godz. 17.45-20.00 -  piknik rodzinny.

W hO Ł D Z I e 
pOWSTAńCOm 
WARSZAWy
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ZDAnIem BURmISTRZA

OCENY FESTIWALU
W książce Modowy Portret Teresy Kopias 

na stronie 146 Andrzej Sznajder ocenił: Pisząc 
rozdział dotyczący różnych, często społecznych 
inicjatyw Teresy Kopias i jej Domu Mody, na-
leży opowiedzieć o wspaniałej regionalnej 
imprezie, jaką jest łaski Festiwal Róż, orga-
nizowany od lat w lipcu, miesiącu w którym  
są w pełnym rozkwicie. Ambasadorką tej im-
prezy jest Grażyna Błęcka-Kolska, przyjaciół-
ka Teresy. Na te uroczystości składają się róż-
ne formy aktywności mieszkańców grodu nad 
Grabią. Są więc naukowe konferencje, prezen-
tacje najciekawszych różanych okazów w wy-
konaniu miejscowych plantatorów /.../atrakcyj-
ne konkursy na różane stylizacje.

Z kolei w ogólnopolskim tygodniku  
„100 rad”, nr 26, str. 2, napisano m.in. Nie-
zwykłe Święto 2 – 3 lipca Festiwal róż w Ła-
sku. Tegoroczny, już 8. Festiwal Róż zbiega 
się z obchodami 600-lecia nadania Łaskowi 
praw miejskich przez Władysława Jagiełłę. 
Obchody będą wyjątkowe! To dobry pretekst 
do wycieczki, szczególnie dla tych, którzy ko-
chają kwiaty.

Także ogólnopolska, poczytna „Angora” 
w nr 29, na str. 32 opisuje: Łask zapachniał 
różami /…/.  Było pięknie, kolorowo i pach-
nąco.

Festiwal Róż organizujemy, aby pokazać 
piękno ziemi łaskiej ukwieconej milionami 
krzaczków róż o różnych barwach. Chce-
my jednakże pokazać również ciężką pracę 
i ogromny wysiłek zarówno producentów róż, 
jak i wszystkich, którzy różami się zajmują. 
Należy także podkreślić, że współorganizato-

8. Festiwal Róż za nami. Impreza ta była pod wieloma względami wyjątkowa. Dość wspomnieć, że ze względu 
na pandemię w minionych latach ograniczaliśmy się do organizacji kiermaszu róż. Koncertowały uznane 
zespoły. Najważniejsze jednak było to, iż nowej róży wyhodowanej przez pana Mateusza Sobieszka z okazji 
600-lecia uzyskania praw miejskich przez Łask, nadano imię „Dama Łasku” - imię wybrane w sondzie 
internetowej przez mieszkańców.

rami festiwalu są: gmina Łask i Stowarzysze-
nie Miłośników Łaskiej Róży na czele z panią 
prezes Janiną Kielanowicz-Marciniak. Pani 
prezes odpowiada za sprawy merytoryczne 
Festiwalu, natomiast gm. Łask - za część fi-
nansową i organizacyjną. Bardzo dziękuję 
panu Andrzejowi Furmanowi, przedsiębiorcy 
z Pabianic, za wspaniały koncert Big Bandu 
„Fabryka Wełny” z Pabianic. Podsumowując 
Festiwal nie sposób nie wspomnieć o zaanga-
żowaniu pana Bogdana Papugi w „ściągnię-
cie” dziesiątków pięknych powozów i zaprzę-
gów oraz w organizację ich parady i prezenta-
cji. Dziękuję mieszkańcom za liczny udział, 
a przede wszystkim za znakomitą frekwencję 
w czasie otwarcia 8. Festiwalu Róż i powi-
tania gości, dzięki czemu unikamy dość po-
wszechnego zjawiska, kiedy goście honorowi 
witają się wzajemnie.

Na koniec bardzo dziękuję wszystkim,  
którzy pracą i zaangażowaniem przyczynili się 
do organizacji 8. Festiwalu Róż.

KANDYDACI NA BURMISTRZA
Odwiedziły mnie przedszkolaki. Były 

wspólne fotografie. Także zdjęcia indywidu-
alne na fotelu burmistrza z podpisywaniem 
dokumentów. Pytania i odpowiedzi. Pierwsze 
pytanie utwierdziło mnie w podjętej decyzji, 
a brzmiało ono: czy ma pan wnuki? Dzieci 
z przedszkola nr 6 przyniosły w prezencie al-
bum własnych prac z napisem na pierwszej 
stronie: Jesteśmy z Batorego – przedszkola 
bardzo znanego. Z wizytą dziś u pana burmi-
strza gościmy, a w ramach podziękowań za 
zaproszenie prezent przynosimy. Łask to pięk-

na okolica wszystkich przyjezdnych zachwyca 
i my przedszkolacy miasto swe kochamy i pięk-
ne krajobrazy w tej książce przedstawiamy. 
Najwięcej - bo 6 rysunków jest z Pomnikiem 
Niepodległości, 3 - z samolotem, po 2 - z par-
kiem, kościołem i fontannami, a także pojedyn-
cze rysunki o innej tematyce. Drogie i kochane 
dzieciaczki, dziękuję bardzo Wam, że miasto 
swe kochacie, że doceniłyście wyjątkowość 
Pomnika Niepodległości, że chciało się Wam 
wykonać tak piękny prezent dla mnie. Album 
ten zachowuję na jakiś czas, a później przekażę 
go do muzeum.

Gdy czekaliśmy na przyjazd powozów 
w trakcie Festiwalu Róż, podszedł do mnie 
Olek – 9-latek i powiedział mniej więcej tak: – 
Nie spodziewałem się, że spotkam pana, cieszę 
się. Chłopcu wręczyłem znaczek w klapę z na-
pisem Łask i zaprosiłem do Urzędu.

Cóż, dzieci nie kłamią.

ABSOLUTORIUM 2021
Rada Miejska w Łasku w dniu 22.06 br. oce-

niła moją pracę jako burmistrza Łasku za rok 
ubiegły. Bardzo dziękuję wszystkim Radnym 
za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania 
i absolutorium za 2021 r. Dziękuję członkom 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki, 
Finansów i Budżetu. Wyrazy podziękowania za 
wysiłek i dobrą pracę, które zaowocowały tak 
jednomyślną oceną działań burmistrza w 2021 r., 
kieruję do kierowników jednostek gminnych 
oraz pracowników Urzędu. 

11 lipca 2022 r .  
Gabriel Szkudlarek

Pomimo wakacji i czasu urlopów nie ustają prace inwestycyjne 
w gminie Łask. Sprawdziliśmy na jakich zadaniach skupiają się 
obecnie samorządowcy.

PRZEBUDOWA DROGI WE WRZESZCZEWICACh NOWYCh 
Z DOFINANSOWANIEM

Ruszyła przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewi-
cach Nowych. Na ten cel gmina Łask otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 138 090 zł ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzą-
cych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Włodan. Na odcinku 1,3 km zapla-
nowano wykonanie jezdni bitumicznej, obustronnego pobocza i zjazdów. 
Prace wartości 1,26 mln zł potrwają do października br.

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP W OKUPIE
Gmina Łask podpisała umowę z firmą Defero Sp. z o.o. na moder-

nizację sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego w Szkole 
Podstawowej w Okupie. Wartość inwestycji to blisko 640 000 zł. Wyko-
nawca zadeklarował wykonanie prac do października br.  

WAKACje pOD ZnAKIem InWeSTyCjI

DOFINANSOWANIE Z „POLSKIEGO ŁADU” 
Łaski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 556 820 zł  

z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 
III Edycja PGR na rozbudowę drogi gminnej nr 103184E we wsi Wrono-
wice. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2023.

MJ
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Szanowni Państwo! 
Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – zbiór 

poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe 
wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej 
literatury. „Romantyczność”, „Świtezianka”, „Powrót taty”, „Pani Twardowska” i inne nieza-
pomniane utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową 
aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro 
nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia ge-
nialnego poety sprawiły, że „Ballady i romanse” są esencją polskiego romantyzmu. 

Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epo-
ka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich 
patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, 
którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzecz-
pospolitą. Powstało wówczas głośne hasło „za  naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwer-
salnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość.

Zwłaszcza dziś, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wolnościowe idee romantyzmu znów 
są niezwykle aktualne. I to zarówno te, które zagrzewają do boju o suwerenność, wzmacniają 
odwagę i męstwo, jak i te, które przedkładają czucie i wiarę nad obojętność i które kształtują po-
stawę solidarności z uciskanymi. Za naszą wschodnią granicą dzieje się to, czego sami niejeden 
raz doświadczaliśmy w historii.

A kiedy Polski nie było na mapie Europy, to właśnie romantyzm uformował nasz patriotyzm, 
ocalił narodową tożsamość i duchowość, a także odkrył piękno naszej kultury ludowej.

Dlatego w sobotę, 3 września 2022 roku, w trwającym Roku Romantyzmu Polskiego, zapra-
szam Państwa do Narodowego Czytania „Ballad i romansów”. Wierzę, że wspólna lektura utwo-
rów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci 
jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią.

Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczu-
cie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem 
czytelnictwa.

Niech „Ballady i romanse” ponownie odkryją przed nami swoją wybitną wartość literac-
ką, cenny wymiar moralny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej, stając się dla wszystkich 
prawdziwie twórczą inspiracją do zrealizowania własnych, oryginalnych odsłon Narodowego 
Czytania 2022. 

 
Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

nARODOWe CZyTAnIe 2022

Narodowe Czytanie dzieł polskiego romantyzmu odbędzie się także w grodzie nad Grabią, 
gdzie pieczę nad wydarzeniem obejmie tradycyjnie Biblioteka Publiczna w Łasku. O szczegółach 
akcji będziemy informować w kolejnych numerach „Panoramy”.

SESJE - 13 lipca odbyła się sesja nadzwy-
czajna Rady Miejskiej Łasku, podczas której 
radni zajmowali się m.in. statutami sołectw 
oraz wyznaczeniem obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, co jest niezbędne m.in. 
przy ubieganiu się gminy o środki zewnętrzne. 
Ze względu na okres wakacyjny i urlopowy, 
prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia 
odbywać się będą jedynie posiedzenia komisji, 
zaś sesja Rady Miejskiej - przypuszczalnie do-
piero na początku września.

21 lipca br. odbyła się sesja Rady Powia-
tu poświęcona głównie sprawom finansowym, 
a konkretnie zmianom w budżecie powiatu. 
Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu nie bę-
dzie sesji, za to radni obradować będą w ko-
misjach.

WERONIKA pogryziona dotkliwie przez 
psy ma już za sobą kilka operacji w jednym ze 
szpitali Łodzi. Szacuje się, że jej leczenie po-
trwa długo i wymagać będzie sporo pieniędzy. 
Trwa zbiórka środków na kurację 18-letniej 
dziewczyny.

WYChOWANKA ŁTSR (obecnie repre-
zentuje barwy MRKS Gdańsk) 16-letnia Wik-
toria Wróbel wywalczyła aż 4 medale w Bel-
gradzie (Serbia) podczas Mistrzostw Europy 
w tenisie stołowym juniorów (do lat 19). Gra-
tulacje!

AURA – rekordowe temperatury i afry-
kańskie upały dały się we znaki także miesz-
kańcom naszego regionu. Szukali on wytchnie-
nia nad wodą i w lasach. Niestety, te wysokie 
temperatury oznaczają także suszę na polach 
i w lasach. Już od lat cierpimy na deficyt wody, 
mówi się nawet, że mamy jej mniej niż w Egip-
cie. Centrum Polski pustynnieje!

TRAGEDIA NA S-8 - w rejonie węzła 
„Róża” doszło do tragicznego wypadku mo-
tocyklisty, 28-letniego funkcjonariusza pabia-
nickiej „Drogówki”. W drodze powrotnej do 
Pabianic policjant stracił panowanie nad służ-
bowym jednośladem, w wyniku czego poniósł 
śmierć. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego 
wypadku.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do burmistrza Łasku 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w ramach limitu określonego 
na 2022 rok. Wzory dokumentów dostępne na 
stronie www.lask.pl
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3 Ci, którzy tego dnia pojawili się w grodzie nad Grabią, pełnym 
słońca i róż, mogli skorzystać z wielu innych atrakcji, które nie spo-
sób opisać w krótkiej reporterskiej relacji. Wspomnijmy tylko o licz-
nych stoiskach promocyjnych, paradzie bryczek i koni, wycieczkach na 
pola różane, zabawach dla dzieci na płycie rynku. Nie sposób też po-
minąć wspaniałej wystawy róż, którą można się było delektować w Ła-
skim Domu Kultury. W sobotę, czyli dzień wcześniej, w ŁDK tradycyj-
nie odbyły się prelekcje poświęcone różom dr. hab. inż. Marty Monder  
i dr. hab. inż. Dariusza Sochackiego, a na finał tego dnia - koncert fortepia-
nowy Łukasza Różyło. Podsumowano też konkursy o tematyce różanej. 

WIelKIe ŚWIĘTO KRólOWej KWIATóW

Zamiast podsumowania: Łask ma już za sobą 8 edycji tego wspania-
łego festiwalu, który rozsławia hodowców królowej kwiatów, ale i mia-
sto wyrastające na swoistą różaną stolicę Polski. Już za dwa lata – jubile-
uszowa 10. edycja. Zapewne będzie się działo!

Aby na dłużej zachować wspomnienia z Festiwalu, organizatorzy 
przygotowują konkurs fotograficzny na  najciekawsze zdjęcia z tego-
rocznej imprezy. Szczegóły w następnym numerze.

(PO)

Najpiękniejszy ogród różany
- I miejsce: Jolanta i Zenon Grzegorkowie
- Wyróżnienie: Monika Jankowska-Tarczyńska

Róża Publiczności
W konkursie  wystawionych zostało 97 bukietów 

WynIKI RóżAnyCh KOnKURSóW
róż. Oddano 174 ważne głosy na 46 bukietów.
Najwięcej głosów zdobyła róża oznaczona  
nr 29. Jest to odmiana „Chopin” i pochodzi  
ze szkółki Marka Papugi.
Spośród 17 głosów oddanych na zwycięską 

różę  wylosowano los Żanety Stelmaszczyk, 
która otrzyma sukienkę od Domu Mody Teresy 
Kopias.

Konkursu o Złotą Różę z Łasku
- AMATORZY - Ewa i Cezary Hałka
- PROFESJONALIŚCI - Mariusz Sobieszek  
(róża odmiany „Stortebeker”)

Łaski samorząd planuje całkowicie 
nowe zagospodarowanie terenu 
Centrum Sportu i Rekreacji. Zmieni 
się bieżnia, boisko, trybuny i oczywiście 
korty tenisowe. Stary plac zabaw 
zastąpi strefa rekreacji i wypoczynku, 
a miłośnicy jazdy na rowerze spróbują 
swoich sił na pumptracku. Projekt 
będzie gotowy na koniec tego roku. 
Równolegle gmina Łask zabiegała 
o dotację na budowę w tym miejscu 
toru do raptoringu. Udało się, a dzięki 
finansowemu wsparciu rozpocznie się 
pierwszy etap zmian w CSiR. 

Czym jest raptoring i jak ma wyglądać 
obiekt do trenowania tej tajemniczej dyscypli-
ny? Samorządowcy wybudują sprawnościowy 
plac, który umożliwi przeprowadzenie treningu 
z masą własnego ciała oraz biegów z przeszko-
dami. Można będzie zawisnąć na drabinkach, 
ringach, kulkach, linach, kołkach, czy chwy-
tach wspinaczkowych, ćwiczyć wspinaczkę, 
podciąganie, zmysł równowagi, koordynację 
ruchową itp. Urządzenia posiadać będą odpo-
wiednie certyfikaty i rozwiązania umożliwiają-
ce korzystanie przez osoby początkujące o róż-
nych parametrach fizycznych (wzrostu, wagi, 
umiejętności), jak i mocno zawansowane. Cały 

CSiR OTRZymA TOR DO RApTORIngU

plac treningowy zostanie oświetlony lampami 
solarnymi, co pozwoli na korzystanie z niego 
także po zmroku. Dzięki elektronicznej tablicy 
z pomiarem czasu będzie możliwe organizowa-
nie amatorskich i profesjonalnych treningów 
i zawodów.

Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 
gminie Łask dofinansowanie w ramach progra-
mu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 r.  

II nabór na realizację projektu „Budowa 
sprawnościowego placu treningowego na 
terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Ła-
sku w ramach zadania pn. „Modernizacja 
i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji  
w Łasku” w wysokości 90.000 zł. Przewidywa-
ny koszt inwestycji to ponad 280.000 zł. Tor 
powstanie do końca tego roku.

MJ
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Po złożeniu meldunku st. bryg. Zbigniewowi Łyszkowiczowi – za-
stępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, odegraniu 
hymnu i podniesieniu flagi państwowej, oficjalnego otwarcia uroczysto-
ści dokonał komendant powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki 
oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Woj-
ciech Pokora. Komendant powiatowy przybliżył 30 lat funkcjonowania 
PSP oraz wspólnie z druhem Pokorą złożył serdeczne życzenia oraz po-
dziękowania strażakom PSP i OSP oraz pracownikom cywilnym za ich 
ciężką pracę, oddanie i poświęcenie służbie. Ważnym elementem uroczy-
stości było dokonanie poświęcenia i symbolicznego przekazania dwóch 
pojazdów pożarniczych pozyskanych w 2021 r. dla KP PSP w Łasku oraz 
OSP Chociw.

pOWIATOWy DZIeń STRAżAKA W ChOCIWIU
11 czerwca br. o godz. 14 na placu gminnym w Chociwiu przeprowadzono uroczysty apel z okazji Dnia 
Strażaka, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Łasku, pracownicy 
cywilni, druhowie i druhny z powiatu łaskiego oraz zaproszeni goście. Obchody połączone były z 30-leciem 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 75-leciem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwiu. 

aspiranta sztabowego: st. asp. Adamowi Stasiakowi, stopień aspiranta - 
mł. asp. Marcinowi Kaczmarkowi. Łódzki komendant wojewódzki PSP 
awansował na stopień starszego ogniomistrza: ogn. Krzysztofa Holasia, 
ogn. Piotra Janeckiego, ogn. Pawła Zaczyka, na stopień st. sekcyjnego: 
sekc. Piotra Błachowicza, sekc. Dominika Janeczka, na stopień sekcyj-
nego: st. str. Kamila Kubiaka, st. str. Krystiana Świstka.

24 czerwca br. przedstawiciele powiatu łaskie-
go podpisali z województwem łódzkim umo-
wę dotyczącą przyznania dotacji ze środków 
budżetu województwa, pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na 
modernizację drogi dojazdowej do gruntów 

WOjeWóDZTWO DOŁOży nA DROgĘ
rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 4915E Zduńska Wola – Podule 
na odcinku o długości 1,5 km od Ptaszkowic 
w kierunku Podul”.

Zakres robót budowlanych obejmuje: re-
mont nawierzchni bitumicznej jezdni, obu-

stronnych poboczy i odmulenie istniejących 
rowów przydrożnych. Inwestycję wyceniono 
na 650 600 zł, z czego 250 410 zł pochodzić 
będzie z dotacji województwa.

Podczas uroczystości odczytano wyciągi z postanowień, uchwał 
i rozkazów personalnych odznaczonych i awansowanych strażaków. 
Wręczenia odznak, medali oraz awansów na wyższy stopień służbo-
wy dokonali: st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz, starosta łaski Piotr Wo-
łosz, druh Wojciech Pokora oraz st. bryg. Piotr Rudecki. W uroczystości 
uczestniczyli również: senator Maciej Łuczak, poseł Paweł Rychlik, po-
seł Piotr Polak, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk, wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.

W uznaniu zasług na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony prze-
ciwpożarowej decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzyma-
li: kpt. Michał Kalista i asp. sztab. Jarosław Jeżak, Brązową: ogn. Jaro-
sław Brocki, ogn. Robert Bednarek, ogn. Krzysztof Holaś, ogn. Norbert 
Kucharski, ogn. Piotr Ślązak i ogn. Paweł Zaczyk. 

Za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP województwa łódzkiego odznaczyło Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”: asp. sztab. Adama Stasiaka i ogn. Włodzimierza Strza-
łę, Brązowym: ogn. Marcina Owczarka. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji nadał wyższy stopień – 
starszego kapitana: kpt. Tomaszowi Mendakowi, kpt. Łukaszowi Olczy-
kowi i kpt. Kamilowi Świątczakowi. Komendant główny nadał stopień 

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” od-
znaczony został: dh Wojciech Pokora, Srebrną Odznakę: dh Dariusz 
Kulawiecki, Brązową: dh Włodzimierz Czech, dh Adam Praszkowski  
i dh Wacław Szkudlarek. 

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został: 
dh Piotr Szczęsny, Srebrnym: dh Michał Baranowicz, dh Marcin Ko-
zieł i dh Sebastian Grzanka, Brązowym: Medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” odznaczeni zostali: dh Janusz Bilski i dh Łukasz Felcenloben.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: dh Łukasz Kowal-
czyk, dh Łukasz Pietrzyk, dh Łukasz Szewczyk i dh Rafał Marciniak. 

Odznaką za wysługę 25 lat otrzymali: dh Marcin Kozieł i dh Piotr 
Szczęsny, za 20 lat: dh Łukasz Szewczyk i dh Łukasz Kowalczyk, 10 lat: 
dh Rafał Marciniak.
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Podziękowania składamy także artystom: przedszkolakom z Przed-
szkola nr 4 im. Leśnych Skrzatów, tancerzom Studia Tańca Sʼartists, Mi-
kołajowi „Przybyłek” Przybyle, Filii ŁDK w Kolumnie wraz z zespołem 
hip – hopowym PULS i solistkami z koła wokalnego „AD LIBITUM”, 
uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu, Kapeli Podwórko-
wej „Sędziej”, Zespołowi Śpiewaczy „Sędziejowianki”, a także Orkie-
strze Dętej OSP Kwiatkowice. 

Wszyscy artyści występujący na scenie byli doskonale przygotowa-
ni, a ich występy cieszyły się dużym uznaniem ze strony mieszkańców 
powiatu łaskiego. 

pIKnIK WOjeWóDZTWA ŁóDZKIegO W KOlUmnIe
Piknik Województwa Łódzkiego już za nami. Serdecznie dziękujemy marszałkowi województwa łódzkiego Grzegorzowi 
Schreiberowi, przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwonie Koperskiej, dyrektorowi Departamentu Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Dawidowi Mazurkiewiczowi oraz pozostałym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi za organizację tak wspaniałego, pełnego atrakcji pikniku, który zapewnił dorosłym i dzieciom wiele rozrywki. 

Jesteśmy także bardzo wdzięczni paniom oraz panom z KGW Wola 
Bałucka „Ptasica i Przyjaciele”, KGW w Leśnicy, KGW „Gorczynianki” 
oraz KGW Teodory za przygotowanie przepysznych dań. Gratulujemy 
ponadto KGW „Gorczynianki” za zdobycie I miejsca w konkursie na 
danie wytrawne.

Wyrazy wdzięczności należą się również Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łasku, OSP Kolumna i OSP Łask za zabezpieczenie 
imprezy.

5 lipca br. powiat łaski podpisał umowę z firmą COLAS Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Palędzie, ul. Nowa 49, na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305E 
w miejscowości Brodnia Górna”.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę skrzy-
żowań, budowę nowych odcinków chodników, rozbiórkę istniejących 
i budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej, budowę dojść do furtek, 

pRZeBUDOWA DROgI W BRODnI góRnej
wyposażenie techniczne drogi w elementy kanalizacji deszczowej, za-
bezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury osło-
nowe), usunięcie kolidujących drzew i krzewów oraz wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego niezbędnego dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację wspomnianego zadnia 
w wysokości 4 085 127,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na 2022 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 6 746 518,48 zł.

Happy Bus to wakacyjny projekt Fundacji Pomocy Dzieciom Happy 
Kids mający na celu dostarczenie dzieciom z mniejszych miejscowości 
rozrywki podczas przerwy od szkoły. Jest organizowany od 2010 roku. 
Do 2021 roku swoim zasięgiem objął 131 przystanków, na których bawi-
ło się łącznie 80.000 dzieci z różnych rejonów Polski. Udział w zabawie 
jest całkowicie bezpłatny, a opiekę nad dziećmi sprawują wolontariusze. 
Wśród nich znajdują się studenci z zagranicy którzy są rekrutowani m.in. 
przy współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC.

Nadmuchiwana zjeżdżalnia, labirynty i wypełniony piłeczkami ba-
sen w Happy Busie, plac budowy z wielkoformatowych kloców, zajęcia 
plastyczne, wyplatanie kolorowych warkoczyków, gry i zabawy, zawo-
dy sportowe, nauka języków obcych, poznawanie włoskiej kuchni czy 
tureckiej kultury oraz inne atrakcje zapewniły wiele radości dzieciom. 
Codziennie na przystanku Happy Busa, na boisku przy KP PSP w Łasku, 
bawiło się wielu najmłodszych mieszkańców Łasku. 

ROZpOCZĘCIe WAKACjI Z hAppy BUSem
Po krótkiej przerwie do Łasku ponownie zawitał happy Bus. Przez trzy dni (3-5 lipca) międzynarodowi wolontariusze z Włoch, Turcji, 
Ukrainy oraz Polski od godz. 10 do 17 zapewniali zabawę i opiekę najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, którzy odwiedzili 
przystanek happy Busa. Organizatorami przystanku byli: Fundacja Pomocy Dzieciom happy Kids, OSP Łask, Starostwo Powiatowe 
w Łasku, 8. Szczep harcerski „Płomień” oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. 
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Od roku 2009 Święto Truskawki miało 
charakter wojewódzki, zaś od 2014 r. – krajo-
wy. W tym roku VI Krajowe Święto Truskaw-
ki odbyło się pod patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas Świę-
ta Truskawki wręczano akty nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Buczek dla 
nadbryg. Grzegorza Janowskiego – łódzkiego 
wojewódzkiego komendanta PSP, gen. bryg. 
pil. Ireneusza Nowaka - zastępcy Inspektora 
Sił Powietrznych i Jerzego Pniewskiego - za-
służonego strażaka.

VI Krajowe Święto Truskawki to wyda-
rzenie, które oprócz promocji tych smacznych 
owoców łączy w sobie różnorodne elemen-
ty tradycji i obyczajowości regionalnej, jest 
elementem budowania tożsamości lokalnej, 
uwzględniając wieloletnie tradycje regionu. 
I pewnie ta dbałość władz gminy o promocję 
i kultywowanie tradycji regionu spowodowa-
ła, że w imprezie plenerowej, która odbyła się 
25-26 czerwca 2022 roku w Buczku, wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy osób z całego kra-
ju. Głównym przesłaniem święta było poka-
zanie atutu regionu, którym jest truskawka, 
oraz zaprezentowanie muzyczno-kulturalnego 
widowiska. Impreza ma łączyć pokolenia, dla-
tego i w tym roku odbyły się występy zespo-
łów, które zgromadziły młodą i trochę starszą 
widownię. Prezentacje artystyczne łączyły 
muzykę popularną, znaną ze stacji radiowych 
z charakterystycznym dla regionu brzmieniem 
zespołów lokalnych. W tym roku wśród wielu 
artystów, na buczkowskiej scenie zaprezento-

VI KRAjOWe ŚWIĘTO TRUSKAWKI
Buczkowska truskawka ma szansę być rozpoznawalną w Polsce i w świecie marką 
województwa. Niezwykle popularne Święto Truskawki jest organizowane corocznie  
w czerwcu w gminie Buczek, słynącej z tego, że na jej terenie oraz w powiecie łaskim 
znajdują się największe plantacje truskawek.

wały się gwiazdy formatu ogólnopolskiego, 
w tym Zespół Kombii, Feel, Big Cyc, gwiaz-
dy disco polo, tj. Zenek Martyniuk, Shazza, 
MIG, Etna i Skaner. Wszyscy artyści byli nie-
wątpliwą atrakcją truskawkowego weekendu. 

Na imprezie w Buczku było coś dla ucha, 
ale i dla ciała. Gmina Buczek przygotowała 
smakowite wydarzenia. Było także coś dla 
wyobraźni. Konkurs na „Najbardziej Pomy-
słowe Udekorowanie Ciasta Truskawkowe-
go” oraz „Konkurs Rękodzieła - Najbardziej 
pomysłowy gadżet truskawkowy”. W konkur-
sach swoje pomysły i wielką pasję pokazali 
wszyscy uczestnicy konkursów. Oceny do-

konywali m.in. Honorowi Obywatele Gminy 
Buczek i parlamentarzyści.

W konkursie na „Najbardziej Pomysłowe 
Udekorowanie Ciasta Truskawkowego” wyni-
ki przedstawiały się następująco:
1. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Brodni
2. miejsce Ewelina Woźniak
3. miejsce Iwona Wojciechowska
4. miejsce Alicja Kociołek
5. miejsce Irena Janicka
6. miejsce Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-
skich w Bachorzynie.

Natomiast w konkursie na rękodzieło „Naj-
bardziej pomysłowy gadżet truskawkowy”:
1. miejsce Kamila Michoń
2. miejsce Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-
skich w Bachorzynie
3. miejsce Kinga Szadkowska
4. miejsce Aneta Jarończyk
5. miejsce Joanna Woźny
6. miejsce Sylwia Strucka
7. miejsce Aneta Pieńkowska
8. miejsce Wioletta Jędrysiak
9. miejsce Anna Izydorczyk.

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali 
obdarowani nagrodami ufundowanymi przez 
firmę LUPOL, Krajową Radę Izb Rolniczych, 
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, a tak-
że firmę VILLARO. Uczestnicy konkursów 
otrzymali ponadto torby z tradycyjnymi pro-
duktami mleczarskimi z Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Łasku.

Nie zabrakło stoisk z produktami trady-
cyjnymi, które wśród uczestników imprezy 
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cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Wiejskie chleby, smalec, pieczone mięsa 
to, oprócz wyśmienitych ciast z truskawka-
mi, jedna z atrakcji tej imprezy. Wydarzenie 
w Buczku zgromadziło liczne stoiska z ręko-
dziełem ludowym. Swoje wspaniałe stano-
wiska wyeksponowały: Stowarzyszenie Go-
spodyń Wiejskich w Bachorzynie i Koło Go-
spodyń Wiejskich w Brodni. Lokalni artyści 
zaprezentowali dorobek kulturalny tak cha-
rakterystyczny dla tego regionu. W programie 
imprez towarzyszących i tym razem nie zabra-
kło kolejnej edycji Pokazów Super Enduro.

  Wzorem lat ubiegłych rozegrana zo-
stała także Truskawkowa Liga w piłce noż-
nej. O Puchar Wójta Gminy w rozgrywkach 
uczestniczyło 5 drużyn z gminy Buczek. 
Zwycięzcą ligi została drużyna OSP Buczek, 
II miejsce zajęła drużyna Market TOM-KOR 
Buczek, III - Auto – Komis Czestków. W roz-
grywkach wzięły udział także: drużyna Wola 
Boska Bachorska oraz FC Spoceni Brodnia. 
Nagrody w postaci bonów podarunkowych 
ufundował wójt gminy Buczek. Wybrano tak-
że najlepszego strzelca turnieju, którym został 
Wojciech Buczkowski oraz bramkarza, któ-
rym został Welsam Macedo.

W przyszłym roku Święto Truskawki od-
będzie się 24-25.06.2023 r. Chcielibyśmy, aby 
na przyszłorocznej edycji święta wystąpiły 
następujące zespoły Weekend, Boys, a także 
Baciary, Cleo oraz Golec uOrkiestra.

Do zobaczenia za rok na VII Krajowym 
Święcie Truskawki w Buczku!

Serdecznie podziękowania wszyst-
kim przybyłym uczestnikom VI Krajowe-
go Święta Truskawki oraz m.in.: sponso-
rom, Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie, Ochotniczym Strażom 
Pożarnym z gminy Buczek, Komendzie 

VI  KRAjOWe ŚWIĘTO TRUSKAWKI

Powiatowej Policji, obsłudze medycznej, 
ochronie, pracownikom Urzędu Gminy 
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
organizacji Święta Truskawki.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania sponsorom VI Krajowego Święta 
Truskawki w Buczku:
1. Występ Zenka Martyniuka finansowała fir-
ma WŁODAN
2. Występ zespołu Skaner finansowała firma 
SANEL
3. Występ zespołu ETNA finansowało Euro-
pejskie Centrum Gospodarcze - Marian Ja-
nowski
4. Występ zespołu KOMBII współfinansowała 
firma BIOEKO nawozy organiczne Brodnia 
Dolna Paweł Piechel
5. Występ zespołu MIG współfinansowała fir-
ma Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych - 
Wiesław Strach.

Sponsorzy strategiczni: 
1. Krajowa Rada Izb Rolniczych Fundusz  
Promocji Owoców i Warzyw
2. Firma Włodan
3. Europejskie Centrum Gospodarcze Marian 
Janowski
4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładun-
ków Wiesław Strach
5. Firma BIOEKO nawozy organiczne Brod-
nia Dolna Paweł Piechel
6. Firma Sanel
7. Firma GEOCOVER –producent agrowłókniny
8. Mariusz Tyluś Firma Transportowa TYLUŚ 
TRANSPORT
9. EKO-DOM Buczek Wojciech Cieniewski
10. ROFUNGO Paluszkiewicz, Rymuza  
Pieczarkarnia Wola Buczkowska
11. Firma STEC Maciej i Małgorzata Stec
12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”
13. METERING Anna i Witold Moder.

Pozostali sponsorzy: 
1. GRANUM Wodzierady
2. Firma Kansyn Tomasz Kansy
3. Firma RID Kapiczyńscy
4. Rajmund Krakowski Firma Sprzęt-Kop 
i Gucinex
5. Hotel & Restauracja Dzikie Wino
6. Hurtownia alkoholi MARKUS
7. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hur-
towy BRONISZE
8. Firma VILLARO - moda męska
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców Szczepan 
Pawlicki
10. Market TOM-KOR Krzysztof Tomczyk
11. Zakład Wędliniarski Bogdan Tarczewski
12. Punkt Weterynaryjny Buczek Błaszczy-
kiewicz, Chojancki, Gawlik,
13. Zakład Mięsny Grzegorz Kępa
14. Firma IND-AGRO Adam Chromik.

9
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W czerwcu i lipcu br. wykonany został remont 
drogi wewnętrznej na ulicy Brojsce w Buczku. 
Zakres robót obejmował wykonanie wyrówna-
nia z masy asfaltowej i nawierzchni asfaltowej 
o grubości do 4 cm na odcinku 0,965 km, wy-
konanie poboczy i oznakowania. Przed przy-
stąpieniem do prac budowlanych inwestor mu-
siał wykonać prace geodezyjne umożliwiające 

RemOnT DROgI ZA pOnAD 430 TyS. ZŁ
wykup prywatnych gruntów niezbędnych do 
remontu drogi.

Koszt wykonanej inwestycji wynosi 430 
230,28 zł brutto. Wykonawca udzielił gwarancji 
na wykonane prace na okres 60 miesięcy. Na in-
westycję gmina Buczek otrzymała dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie  
80 tysięcy złotych.

OSP Wola Buczkowska wraz z gminą Bu-
czek zaprasza na IV edycję rajdu rowerowego 
po gminie Buczek. Tegoroczny rajd odbędzie 
się 14 sierpnia br. Zapisy przyjmowane są od  
1 sierpnia w Komisie Auto-Kłos w Buczku  
i pod numerami telefonu 602-151-874 - Wojtek 
i 505-140-784 - Jacek. Uwaga liczba miejsc 
ograniczona. Po rajdzie gwarantujemy, jak co 
roku, ciepły posiłek i dmuchane place zabaw 
dla najmłodszych.

RAjD ROWeROWy

W programie znalazło się pięć wyjazdów: trzy do „Solparku” 
w Kleszczowie, do mini zoo „Dobronianka” oraz do kina do Bełchato-
wa na film „Minionki:  Wejście Gru”. W pozostałe dni najwięcej czasu 
dzieci spędzały uczestnicząc w zajęciach sportowych. Były gry i zabawy, 
a także rozgrywki w piłkę nożną i tenisa stołowego. Odbyły się również 
zajęcia przygotowane przez Alicję Hans z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Buczku. O stronę kulinarną zadbały panie kucharki ze szkoły. Przy-
gotowywały śniadania oraz obiady. Dzieci otrzymywały także desery – 
niespodzianki. 

Półkolonie  w  Buczku

DWA TygODnIe mInĘŁy…
Ósmego lipca dobiegły końca dwutygodniowe półkolonie organizowane i dofinansowane przez gminę Buczek oraz Izbę 
Rolniczą Województwa Łódzkiego. Uczestniczyło w nich 54 dzieci pod opieką  czterech opiekunów oraz kierownika. 

Dwa tygodnie minęły bardzo szybko. Teraz czas na kolejne wakacyj-
ne wyjazdy i eskapady. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i mile 
spędzony czas. Życzymy udanych i słonecznych wakacji!
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Choć WOT w obecnej strukturze działają od niedawna, dały już się 
poznać od najlepszej strony, m.in. podczas pandemii koronawirusa, żoł-
nierze pomagali też w różnych sytuacjach kryzysowych.

W naszym regionie w styczniu 2018 roku powołano 9. Łódzką Bry-
gadę Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego pod 
dowództwem płk. Pawła Wiktorowicza, w skład której wchodzą: 91. Ba-
talion Lekkiej Piechoty z siedzibą w Zgierzu, 92. Batalion LP w Kutnie 
i 93. Batalion LP w Łasku. Docelowo w 9. ŁBOT mają być cztery ba-
taliony.

Formowany 93. Batalion Lekkiej Piechoty z siedzibą w Łasku liczy 
już 130 żołnierzy, obejmuje zasięgiem 8 powiatów południowej części 
woj. łódzkiego, m.in. bełchatowski, łaski, pajęczański, radomszczański, 
wieluński i zduńskowolski.

- Formalnie istniejemy dopiero półtora miesiąca. Docelowo będzie-
my dysponować 500 etatami dla żołnierzy, nasza siedziba znajduje się 
w Łasku - mówi p.o. dowódcy 93. Batalionu Lekkiej Piechoty mjr Prze-
mysław Kornacki. Niedługo planujemy 16-dniowe szkolenie dla tych, 
którzy dotąd nie mieli nic wspólnego z wojskiem i 8-dniowe dla tych ma-
jących wcześniej kontakt z armią. Oba te szkolenia zakończą się przysię-
gą wojskową w dniu 17 września, która odbędzie się w centrum Łasku.

Mjr Przemysław Kornacki pochodzi z Inowrocławia, z rodziny 
z tradycjami wojskowymi, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Woj-

W ŁASKU pOWSTAŁ 93. BATAlIOn leKKIej pIeChOTy WOT
Wojska Obrony Terytorialnej – jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych w naszym kraju, powstały z początkiem 
stycznia 2017 roku. Pierwsze trzy brygady sformowane zostały już w tym roku w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, 
tam też w maju odbyły się przysięgi wojskowe. Docelowo WOT mają liczyć 53 tys. żołnierzy. Do końca tego roku 
WOT mają liczyć 18 brygad i 61 batalionów. Wojska Obrony Terytorialnej przeznaczone są do prowadzenia 
działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz wsparcia układu pozamilitarnego, mają też 
prowadzić samodzielne działania niekonwencjonalne, przeciwdywersyjne i przeciwdesantowe, a także z zakresu 
zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków.

- Wojska Obrony Terytorialnej powoli wrastają w pejzaż Ziemi 
Łódzkiej, proszę zatem powiedzieć Czytelnikom, na jakim etapie 
znajduje się tworzenie 9. Łódzkiej Brygady Obrony terytorialnej  
im. Stanisława Sojczyńskiego?

- Zaczęliśmy funkcjonować w 2018 roku, dziś Brygada liczy trzy 
bataliony: 91, 92 i 93 i obejmuje swoim działaniem osiem powiatów, 
głównie części południowej województwa łódzkiego. Wspomniany 
ostatni batalion powstał niedawno w Łasku i liczy już 130 ochotników, 
we wrześniu jego żołnierze po przeszkoleniu złożą przysięgę. Ten trzeci 
batalion wstępną gotowość uzyska do końca bieżącego roku. Dwa pozo-

W TeRyTORIAlSACh WIDZĘ OlBRZymI pOTenCjAŁ

skowej Wyższej Szkoły Oficerów Wojsk Lądowych im. Tadeusza Ko-
ściuszki we Wrocławiu. Całe dotychczasowe życie związany jest z żoł-
nierskim mundurem. 

(PO)

stałe bataliony mają swoje siedziby w Zgierzu i Kutnie, zaś różne kom-
ponenty, m.in. dowodzenia, znajdują się w Łodzi. W codziennym dzia-
łaniu stawiamy na bliskie związki z regionem i społeczeństwem, czemu 
daliśmy już wyraz m.in. podczas pandemii koronawirusa.

- Jakie są najbliższe plany dotyczące rozwoju Brygady?
- W planach mamy utworzenie czwartego batalionu w Piotrkowie 

Trybunalskim, ale w tej sprawie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Two-
rzenie Brygady jest procesem ciągłym, co oznacza, że sporo się dzieje 
i zmienia.

- Dlaczego warto wstępować do WOT?
- Kiedyś wojsko było szkołą życia, młody człowiek po dwóch latach 

szkolenia stawał się żołnierzem. Dziś rolę swoistej kuźni charakterów 
dającej szansę zaliczenia przygody życia daje WOT. W terytorialsach 
widzę olbrzymi potencjał, wszak to nie tylko składanka różnych charak-
terów i doświadczeń, ale i pole do działania na styku armii z cywilami. 
Ponadto uważam, że terytorialsi w części są żołnierzami sił specjalnych, 
którzy koncentrują się nie na problemach, a raczej na wyzwaniach przed 
nimi stojących. Warto wspomnieć, że żołnierze WOT zdobywają wie-
dzę i umiejętności z zakresu obsługi najnowocześniejszej broni, m.in. 
dronów. 

- Czy rzeczywiście WOT zmienia ludzi i charaktery?
- Tak, a świadczy o tym choćby przykład mężczyzny, który przyszedł 

do nas ze sporą nadwagą, a po pewnym czasie zrzucił aż 30 kilogramów, 
stając się atrakcyjnym mężczyzną. Z kolei kobieta – matka siódemki 
dzieci potrafiła pełnić służbę wzorowo, bez jakichkolwiek ograniczeń.

(PO) 

Rozmowa z zastępcą dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppłk. Marcinem Markiewiczem
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Podczas dorocznego zebrania sprawozdawczego Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej, które odbyło się w tutejszym muzeum, 
podsumowano działalność w 2021 roku i ustalono program 
działania w 2022 roku. Spotkanie prowadził Bogdan Lisiecki.

Jak wynikało ze sprawozdania za miniony rok zaprezentowane-
go przez prezesa Towarzystwa Sławomira Tralewskiego, mimo okresu 
pandemii koronawirusa i licznych ograniczeń z nią związanych, udało 
się zrealizować bogaty i różnorodny program, łącznie z szóstą z kolei 
kwestą na łaskim cmentarzu, zorganizowaną na rzecz ratowania zabyt-
ków nekropolii (prawie 13,5 tys. zł). Warto też wspomnieć o projekcie 
grantowym „Łaskie nuty”, „Łaskim spacerze fotograficznym” i książce 
„Dwory, dworki oraz inne historyczne miejsca Łasku i okolic”. – Tak 
dobrego roku jak 2021 nie mieliśmy jeszcze, w czym pomogły instytucje 
i organizacje - stwierdził prezes S. Tralewski.

Rzeczywiście w minionym roku TPZŁ pozyskało sporo pieniędzy na 
działalność merytoryczną (15 działań), tradycyjnie Towarzystwo wsparł 
także łaski samorząd. Łącznie przychody wyniosły ponad 56 tys. zł. To-
warzystwo liczy 37 członków.

Jaki będzie 2022 rok? Z pewnością jeszcze bardziej owocny. Będą 
m.in. warsztaty linorytnicze w ŁDK pod kier. Aleksego Nowaka, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, wydana zostanie książka, poświęcona właści-
cielom i zarządcom Łasku, planowana jest kolejna kwesta na cmentarzu 

mImO pAnDemII – TO ByŁ DOBRy ROK DlA TpZŁ

i odnowienie starego nagrobka, Towarzystwo tradycyjnie sponsorować 
będzie konserwację starych dokumentów ze zbiorów Muzeum Historii 
Łasku.

Podczas dyskusji zastanawiano się m.in. nad tym, jak powiększyć 
szeregi członków Towarzystwa, pozyskując szczególnie młodych ludzi

(PO)

6 WeRSóW nA 600 lAT

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Okupie, a honorowym patronatem objęła go Jadwiga Kurkowska – 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych 

nr 1 w Łasku. Panie pracowały zdalnie i oceniały utwory młodych poetów 
według ustalonych kryteriów. Wyłoniono siedmioro finalistów w dwóch 
kategoriach wiekowych, a także przyznano jedno wyróżnienie. Wyni-
ki konkursu zostały ogłoszone 1 czerwca  - w Dniu Dziecka – na stronie 
szkoły, natomiast uroczyste rozdanie nagród odbyło się 15 czerwca 2022 r. 
o godz. 10 w szkole w Okupie. Uczestniczyli w tym spotkaniu laureaci 
wraz z opiekunami, był również burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek,  
naczelnik  Jadwiga Kurkowska oraz przedstawiciel Rady Miejskiej  
w Łasku Zbigniew Sowała, dyr. SP w Okupie Jolanta Wilczyńska oraz ko-
ordynatorki konkursu Marta Konieczna i Patrycja Pietrasik. 

W I kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
- I miejsce: Bartosz Orynycz, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Wojska 
Polskiego w Wiewiórczynie
- II miejsce ex aequo: Maria Fryze, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Bałuczu i  Alicja Świercz, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Łasku
- III miejsce: Piotr Kłos, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskie-
go w Wiewiórczynie.

W II kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
- I miejsce: Julia Warszawska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Wojska 
Polskiego w Wiewiórczynie
- II miejsce: Bożena Szanda, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Okupie
- III miejsce:
Natasza Góralczyk, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu. 
- Wyróżnienie: Zofia Peradzyńska, kl. VIII, SP nr 1  w Łasku. 

Laureaci konkursu podczas ceremonii wręczenia nagród dostąpi-
li zaszczytu publicznego odczytania swojej twórczości, a ich wiersze 
zostały zamieszczone w specjalnie wydanym przez szkołę biuletynie.  
Na zakończenie na wszystkich przybyłych gości czekał drobny poczęstu-
nek i chwila wytchnienia.

Marta Konieczna
Patrycja Pietrasik

Międzyszkolny konkurs literacki „6 wersów na 600 lat – wierszyk o Łasku” został zorganizowany w ramach obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich. Jego głównym celem – poza kształtowaniem wrażliwości na słowo poetyckie 
i rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień literackich uczniów – była promocja Łasku jako miasta z wielowiekową tradycją. 

Urzędu Miejskiego w Łasku. Każdy z uczestników konkursu miał za za-
danie samodzielnie napisać wiersz rymowany, składający się z sześciu 
wersów, którego tematem będzie Łask (jego kultura, tradycje, historia, 
klimat miasta, jego cechy szczególne). Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: uczniowie klas IV – VI i II 
kategoria: uczniowie klas VII – VIII. 

Do udziału w zabawie zaproszone zostały wszystkie szkoły w gminie 
Łask. Każda z nich mogła zgłosić sześcioro przedstawicieli – troje z I kate-
gorii i troje z II kategorii. Prace oceniało jury w składzie: Jadwiga Kurkow-
ska - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych 
UM,  Marta Tobiasz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli oraz Iwona Wutkow-
ska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
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Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Łasku zorganizował dla swoich członków w czerwcu br. 
12-dniowy wypoczynek letni nad morzem w OW „Panorama” w Ustro-
niu Morskim. 

Oprócz pogody i smacznych posiłków zapewniono seniorom m.in. wy-
cieczkę do Mielna i zabawę przy muzyce, a także pożegnanie z morzem przy 
lampce szampana i zachodzie słońca. W wyjeździe udział wzięły 54 osoby. 
Opiekunem grupy wyjazdowej była przewodnicząca związku Mirosława 
Klepczyńska, która już teraz zaprasza na podobny wyjazd w przyszłym roku.

(MK)

SenIORZy WypOCZyWAlI nAD mORZem

Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku i Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży. Odby-
wa się pod patronatem burmistrza Łasku  Gabriela Szkudlarka. W tym 
roku na konkurs wpłynęły haiku od 19 autorów. Utwory oceniało Jury 
w składzie: przewodnicząca - Azi Kuder, członkini Polskiego Stowarzy-
szenia Haiku, członkowie: Sława Sibiga, członkini Polskiego Stowa-
rzyszenia Haiku, Lena Pelowska, współredaguje i wydaje dwujęzyczny,  
internetowy magazyn artystyczny HAIKU PORT.

Podsumowanie konkursu: 
letnie trawy -
wszystko co pozostaje
z marzeń żołnierzy 

                  Basho 
 Jury dziękuje organizatorom za zaproszenie, a uczestnikom za udział 

w konkursie, gratulując serdecznie zwycięzcom oraz wyróżnionym. Na-
desłane haiku prezentują dobry poziom poetycki, wybór zwycięskiego 
tekstu nie był więc łatwy. Tegoroczna edycja zbiegła się z wydarzeniami 
na wschodzie, a choć wojna nie jest tematem wdzięcznym dla haiku, to 
zaznaczyła się boleśnie również i w nadesłanej na konkurs poezji. Do 
ścisłego grona zwycięskich utworów weszły aż trzy wiersze na ten te-
mat. Chłód, smutek i niepewność przygasiły nieco piękno otaczającej nas 
przyrody, co dobrze obrazują wyróżnione teksty.

Na podium znalazło się jednak wyjątkowe haiku w duchu klasycz-
nym lecz bez ścisłego przestrzegania reguł. Niech nie zwiedzie nas jego 

„RóżA W hAIKU” – VI eDyCjA OgólnOpOlSKIegO KOnKURSU pOeTyCKIegO
prosta forma. Poza pozornie sielskim obrazkiem wnosi ono intrygującą 
przestrzeń interpretacji. Zapach róż wypełnia odurzającą wonią uliczkę, 
zastanawiamy się kto usypia, mieszkańcy, czy może zmęczone upałem 
kamieniczki?... ale jak na dobry utwór przystało, obraz został ledwie na-
szkicowany, zatem czytelnik może do woli snuć fantazje na temat tego 
uroczego i zmysłowego haiku.

Jury przyznało trzy główne nagrody:
I miejsce – Anna Trybek (godło: córka młynarza), Cieśle, gm. Krasocin
II miejsce – Krzysztof Kokot (godło: BOLUŚ), Nowy Targ
III miejsce – Wiesław Karliński (godło: CHRYZANTEMA), Namysłów

  oraz trzy wyróżnienia:
- Teresa Grzywacz (godło: Wistaria), Łuków
- Henryk Czempiel (godło: stań z boku), Strzelce Opolskie
- Anna Plaskowska (godło: hana), Mińsk Mazowiecki.

W imieniu jury, organizatorów oraz patrona konkursu, burmistrza 
Łasku, dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

Haiku to nierymowana, trójwersowa miniaturka poetycka o układzie 
sylabicznym 5-7-5, rodem z XVII-wiecznej Japonii. Haiku składa się 
z dwóch zasadniczych elementów: opisu oglądanego fragmentu przyro-
dy (nie więcej niż dwa obrazy) oraz autorskiej refleksji, związanej z tym 
fragmentem. 

R.G.

R. Wasilewski jest skrupulatnym obserwa-
torem. Reaguje na takie zjawiska jak pandemia 
koronawirusa, ale też ze smutkiem spogląda 
na przemijanie i ulotność trwania, poszukując 
wciąż tego co uniwersalne i stanowi o naszym 
człowieczeństwie. Świat dla poety nie jest jed-
nak zbyt łaskawy, w jednym z wierszy pisze 
m.in.: 

wplątani w sieci globalnych połączeń
w kakofonii komunikatów
coraz mniej mamy sobie do powiedzenia
(…)
czekamy
co przyniesie przypływ
lub odpływ

Poeta, satyryk i aforysta z Kolumny jest 
coraz bardziej refleksyjny i jak wino smaku-
je coraz bardziej wraz z mijającym czasem. 
W jednym z utworów pisze o potrzebie poezji 
w naszym życiu:

pRZypŁyWy RySZARDA WASIleWSKIegO
Ryszard Wasilewski, którego życiowa łódź przed laty zacumowała w zielonej Kolumnie, wydał kolejny tomik 
swojej poezji. Nosi on znamienny tytuł „Przypływy” i zawiera ponad sześćdziesiąt utworów poetyckich 
stanowiących refleksyjne spojrzenie na otaczającą poetę rzeczywistość.

nie poganiajcie poetów
oni muszą mieć swój czas
na obcowanie
z najwierniejszą z muz – 
samotnością 

być może właśnie wtedy
echo wiersza
będzie głośniejsze
przeniknie bardziej - 
w szept
modlitwę
zabliźnienie rany

u tych którzy chcą więcej
bardziej
głębiej
pojawi się
potrzeba poematu

Wspomniany tomik jest 
inny w porównaniu z tymi, któ-
re trafiały w ostatnich latach do 
rąk czytelników. Jest bardziej 
refleksyjny i ponadczasowy. 
Może właśnie dlatego utwory 

poety znakomicie pasują do ilu-
stracji angielskiego artysty Ro-
berta Wooda (1889-1979), któ-
ry właściwie całe życie spędził 
w Stanach Zjednoczonych.

(PO)
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BarBara i Zenon BaraBasZ ewa i JóZef sacharewicZ

rysZarda i Jan frankowscy danuta i JóZef woJtcZakowie

Grażyna i Marek FurMankiewicz Halina i Jan Guzińscy wanda i stefan ryBiccy

medale dla małżonków
Dnia 28 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku siedem par małżeńskich 
zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez prezydenta 
RP, które otrzymać można wyłącznie we dwoje. To nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat 
temu przysiędze. 

Wręczenia Medali Jubilatom w imieniu prezydenta RP 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. 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni Państwo: Barbara i Zenon Barabasz, 
Ryszarda i Jan Frankowscy, Grażyna i Marek Furmankiewicz, Halina i Jan Guzińscy, Wanda i Stefan 
Rybiccy,  Ewa i Józef Sacharewicz oraz Danuta i Józef Wojtczakowie. 

Jubilaci, z rąk burmistrza Łasku, otrzymali również dyplomy i kwiaty.
   
Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze  

uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni swoich uczuć.
                                                   Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                               kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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„Śladami legend naszego regionu” – to tytuł spotkania w filii we 
Wrzeszczewicach. Bibliotekę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkol-
nego miejscowej szkoły podstawowej. Spotkanie poświęcone legendom 
o Łasku znakomicie wkomponowało się w obchody 600-lecia nadania 
praw miejskich. Dzieci wysłuchały opowieści o powstaniu Łasku, do-
wiedziały się skąd się wzięła nazwa miejscowości, a także jak za daw-
nych czasów wyglądał teren dzisiejszego miasta. Uczestnicy z ogrom-
nym zainteresowaniem oglądali zdjęcia starego Łasku. Na zakończenie 
dzieci wykonały prace plastyczne ilustrujące legendę o powstaniu nazwy 
naszego pięknego miasta.

Lato, wakacje, bibLioteka
Po raz kolejny zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszej wakacyjnej zabawie pt. „Pocztówka z wakacji”. Jej celem jest 
promowanie wysyłania pozdrowień z podróży w wersji papierowej. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez 
względu na wiek. Polega na przesłaniu na adres: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 
Łask, lub dostarczeniu osobiście tradycyjnej pocztówki z oryginalnymi pozdrowieniami z wakacyjnego wypoczynku (bez względu 
na to, gdzie spędzacie wakacje). Najciekawsze, najbardziej zabawne i niezwykłe teksty pozdrowień zostaną nagrodzone! Nadesłane 
pocztówki będą zaprezentowane na wystawie. Szczegóły na FB i w bibliotece. 

„Łask w biblio-
tece” – w ramach 
obchodów 600-le-
cia nadania praw 
miejskich Łaskowi 
w naszych filiach 
w Bałuczu i Wrzesz-
czewicach prezentu-
jemy wystawy publikacji poświęconych histo-
rii i współczesności miasta. Obie ekspozycje 
wzbudzają duże zainteresowanie czytelników, 
zarówno tych najmłodszych, jak i starszych. 
Dzieci i młodzież poznają historię Łasku pod-
czas spotkań w bibliotece. Eksponowane mate-
riały wykorzystywane są do zajęć plastycznych 
związanych z jubileuszem miasta. Dorośli czy-
telnicy również z zainteresowaniem przygląda-
ją się wystawom, korzystając z okazji, by lepiej 
poznać przeszłość Łasku. Wystawy będą do-

stępne do końca lipca. Zapraszamy do Bałucza 
i Wrzeszczewic.

Przypominamy, że w ramach „Aktywnych 
wakacji” w czytelni dla młodzieży i dorosłych 
oraz Filii dla dzieci można bezpłatnie wypo-
życzyć gry planszowe i audiobooki. Do koń-
ca lipca czynna jest wystawa pokonkursowa 
„Nasz Łask 2022” w Galerii pod Korabiem. 
Zapraszamy!

R.G.

Ogród Różany na osiedlu „Przylesie” wygląda bajecznie. 
Rozkwitły setki kwiatów i bylin. Wspaniałe pergole, urokliwe 
alejki i relaks na ławeczce. To trzeba zobaczyć!

Otwarty w 2019 r. ogród zaprojektowano głównie ze sprawdzonych 
odmian róż, które dostępne są u lokalnych hodowców i uzupełniono 
o nasadzenia krzewów i bylin. Mamy tu także odmiany od hodowców 
niemieckich.

Do nasadzeń wybrano róże, które dobrze sprawdzają się w przestrze-
ni miejskiej, zarówno pod względem obfitości kwitnienia, odporności na 
choroby grzybowe i warunki klimatyczne. Posadzone są róże rabatowe, 
wielkokwiatowe, okrywowe, pnące i pewna grupa róż parkowych.

Ogród różany w rOzkwicie

Koszt ogrodu różanego to niemal 1,2 mln zł w tym dofinansowanie 
z NFOŚiGW wysokości 745 438,40 zł. Dodatkowo w 2020 r. wykonano 
nawodnienie za kwotę 50 000 zł.

MJ
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W poprzednim numerze „Panoramy” opublikowany został ar-
tykuł Krzysztofa Petelczyca z Politechniki Warszawskiej poświę-
cony uczonemu. Wspomniany Krzysztof Petelczyc i Ewelina Kę-
dzierska są autorami książki wydanej w 2018 roku pt. „Mieczy-
sław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona… Biografia” wyda-
nej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. To nie-
zwykle cenna pozycja książkowa ukazująca wszechstronnie postać 
uczonego, bogato udokumentowana i ilustrowana, niestroniąca od 
kontrowersyjnych epizodów w życiu wielkiego fizyka. Właśnie 
tym mniej znanym fragmentom życiorysu M. Wolfkego poświęca-
my ten artykuł napisany w oparciu o wspomnianą książkę.

MARZYŁ O INNYCH PLANETACH

 Już w dzieciństwie Wolfke marzył o nawiązaniu kontaktu 
z innymi planetami. Wśród jego najbliższych taki pomysł nie był 
czymś nadzwyczajnym, bo chłopiec wychowywał się w atmosfe-
rze naukowej, w rodzinie zafascynowanej postępami nauki. Jego 
matka Lucyna, pochodząca z Łasku, siostra matematyka i fizyka 
Gustawa Kośmińskiego, choć żyła w czasach sprowadzających ko-
biety do roli gospodyń domowych i rodzicielek dzieci, interesowa-
ła się nauką. W 1879 roku wyszła za mąż za Karola, a ślub odbył 
się w miejscowej kolegiacie.

Z kolei ojciec Mieczysława był inżynierem drogowym z War-
szawy, wykształconym w Akademii Górniczej w Petersburgu. Peł-
nił obowiązki naczelnego inżyniera okręgu drogowego powiatu 
łaskiego, ale zajmował się też wieloma innymi sprawami, m.in. 
montażem oświetlenia naftowego w rynku, zaopatrzeniem miasta 
w wodę, odprowadzaniem nieczystości. Miasto przeżyło kolejny 
pożar, więc inżynier robił wszystko, by zniszczone przez ogień 
domy zastąpione zostały ceglanymi, co napotykało na wiele trud-
ności, bo mieszkańcy byli raczej biedni. 

75  lat  temu  zmarł  Mieczysław  Wolfke

wieLki MarzycieL rOdeM z ŁaSkU
Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne i Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet 
Fizyki PAN ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. Ten wielki uczony rodem z Łasku zmarł 75 lat 
temu. Obchody rocznicy odbywają się pod patronatem burmistrza Łasku.

W Łasku małżonkowie mieszkali w drewnianym domu u zbie-
gu ulic Warszawskiej i Kościuszki. Zapewne była tu biblioteka 
z niejednym opasłym tomiskiem dzieł naukowych, ale i powieścia-
mi rozbudzającymi fantazję autorstwa Juliusza Verne’a. Okazuje 
się, że do tego domu trafiała też ówczesna prasa warszawska po-
szerzająca znacznie wiedzę o świecie.

 Rodzice późniejszego uczonego byli gorącymi patriotami, 
ubolewali z powodu klęski Powstania Styczniowego i terroru ca-
ratu. Z niepokojem obserwowali wydarzenia w kraju, zmagając 
się jednocześnie z wieloma problemami w spauperyzowanym Ła-
sku. 29 maja 1883 roku o godz. 8 rano, we wtorek, jak odnoto-
wano w metryce, urodziło się jedyne dziecko małżonków - Mie-

czysław Władysław. Chrzest odbył się 
w świeżo wyremontowanej kolegiacie. 
W pamiętniku M. Wolfke zanotował: 
„Urodziłem się dnia 29-maja 8h rano, 
wtorek, w mieście powiatowem Łasku, 
gub. Piotrkowskiej Polski Kongresowej 
pod zaborem rosyjskim”.

 Nauka w łaskiej szkole elementar-
nej była na niskim poziomie, edukacją 
chłopca zajmowała się zatem bona Ma-
ria Schreiber, Niemka z pochodzenia, 
potem zastąpił ją guwerner z Francji. 
Ten ostatni poza językiem francuskim 
uczył Mieczysława hipnozy. Sześciola-
tek dzięki prenumeracie warszawskie-
go pisma „Przyjaciel Dzieci” wysyłał 
do redakcji starannie pisane listy, ukła-
dał też rebusy.

 Gdy Mieczysław miał 8 lat, rodzina 
opuściła Łask i przeniosła się do Czę-
stochowy, co było związane z awansem 
Karola Wolfkego i poprawą sytuacji 
materialnej. Tu talent chłopca zaczął 
wspinać się na wyżyny, zapowiadając 
późniejsze ważne odkrycia naukowe.

W głębi, przy kościele znajdował się dom, w którym urodził się 
M. Wolfke

Mieczysław Wolfke z rodziną, 1934 r., po prawej stronie profesora stoją: jego żona 
Agnieszka Eryka, córka Lucyna Janina i syn Stefan, po lewej stronie - syn Karol 

w mundurze Wojska Polskiego 20

Lato, wakacje, bibLioteka
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ŻYWIOŁOWY TEMPERAMENT WOLFKEGO

Podczas studiów w Paryżu Wolfke poznaje studentkę Sorbony 
Stanisławę Winawer, Polkę żydowskiego pochodzenia z Łowicza. 
W maju 1906 roku młodzi zawierają małżeństwo. Wkrótce mał-
żonka zostaje ochrzczona, a jej ojcem chrzestnym jest sam znany 
malarz Jan Styka. Małżonek zaś zafascynowany różnym problema-
mi naukowymi zaczyna mieć problemy ze studiami. Na szczęście 
szybko nadchodzi otrzeźwienie. Niestety, poświęcenie się nauce 
przez męża zaczyna ciążyć Stanisławie i po trzech latach dochodzi 
do rozwodu. Stanisława wyjeżdża do Włoch, gdzie zostaje aktorką 
i gra w filmach jako Soava Gallone.

 Po rozwodzie Wolfke wiąże się z Zofią Zborowska, poznaną 
jeszcze w Warszawie, ale i ten związek nie przetrwa próby czasu. 
8 marca 1912 roku młody uczony żeni się z 19-letnią Agnieszką 
Eryką, córką aptekarza i siostrą przyjaciela Karla Ritzmanna. Żona 
dba o dom i dzieci, troszczy się o finanse, bo uczony raczej nie 
zajmuje się tak przyziemnymi sprawami. 
Mieczysław Wolfke wielkie nadzieje po-
kłada w synu Karolu, który jednak wybie-
ra studia prawnicze, z kolei córka Lucyna 
zwana Niną, nie zalicza matury. W 1926 
roku na świat przychodzi drugi syn pań-
stwa Wolfków - Stefan Mieczysław.

 Wojna okazuje się bardzo trudnym 
okresem w życiu uczonego. Zostaje aresz-
towany przez Niemców, ale odzyskuje 
wolność z powodu choroby serca. Także 
syn Karol zostaje aresztowany i trafia do 
oflagów Laufen i Murnau. Mieczysław 
Wolfke w murach Politechniki współpra-
cuje z wywiadem Polski Podziemnej.

Podczas okupacji niemieckiej Wolfke 
poznaje studentkę humanistyki Krystynę 
Chądzyńską, która było młodsza o rok od 
najstarszego syna Karola. Na przełomie 
1943 i 1944 roku profesor wiąże się z Kry-
styną, opuszcza rodzinę i przeprowadza się 
do Grodziska Mazowieckiego. Niestety, 
pasmo okupacyjnych nieszczęść nie opuszcza uczonego. W maju 
1944 roku umiera jego córka Lucyna.

Wolfke ma trudny charakter. Jest wybuchowy, w wypowie-
dziach prostolinijny, ale i apodyktyczny. Jakiekolwiek dyskusje 
i podważanie jego decyzji jest niedopuszczalne.

wieLki MarzycieL rOdeM z ŁaSkU

Nekrolog

Zurich, cmentarz Sihlfeld i ławeczka obok miejsca, 
gdzie złożono prochy profesora

Jest zdyscyplinowany, precyzyjny i do-
kładny, ale niedziele są dla niego czymś 
wyjątkowym. Rodzinę wysyła do kina lub 
funduje jej inne atrakcje, a sam pozosta-
je w domu, wkłada stare kapcie oraz żół-
ty szlafrok i nastawia głośno radio, które 
staje się dla niego barierą oddzielającą go 
od świata zewnętrznego, i w fotelu po-
grąża się w myśleniu. Wakacje z rodziną 
spędza na Helu lub w Zawoi pod Białą 
Górą. W pociągu wynajmuje osobny prze-
dział, w którym pracuje, podczas gdy żona 
z dziećmi i gosposia tłoczą się w sąsied-
nim przedziale. Na urlop zabiera maszynę 
do pisania i codziennie stara się pracować, 
bowiem uważa, że nie można marnować 
czasu… Świetnie pływa, jest smakoszem. 
Jest ruchliwy, rzutki, choć cierpi na nad-
wagę – wbiega po schodach, bojąc się pa-
nicznie wind.

OTARŁ SIĘ O NAGRODĘ NOBLA

Wolfke już przed wojną należał do europejskiej i światowej 
elity nauki, zajmował się problemami, które nurtowały najtęż-
sze umysły. Mając liczne kontakty i współpracując z wieloma 
naukowcami i instytucjami na świecie, podejmował bardzo 
ważne badania. Jego umysł bezustannie pracował nad nowymi 
rozwiązaniami i wynalazkami. Jak zgodnie twierdzą przedsta-
wiciele nauki, wielokrotnie ocierał się o Nagrodę Nobla.

Zarówno wojna, jak i trudny charakter naukowca nie sprzy-
jały finalnym osiągnięciom i sukcesom. „Polskie piekło” nie-
jednokrotnie krzyżowało plany profesora. Wiedział on dosko-
nale, że w Polsce trudniej mu będzie prowadzić badania, dla-
tego myślał o współpracy i wyjeździe m.in. do USA. Dzięki 
młodzieńczemu entuzjazmowi podczas pobytu w Szwajcarii 
podejmował wiele nowatorskich badań. W jednym z listów 
z Zurichu pisał: „Tempo pracy tutaj jest wprost zawrotne i do-
piero w takiej pracy czuje się całą rozkosz życia i czynu”.

Po jednej z ulubionych wycieczek w Alpy, wieczorem  
4 maja 1947 roku poczuł się źle, jego serce odmówiło pracy… 
Jego ciało poddano kremacji, pochowany został na cmentarzu 
Sihlfeld w Zurychu. Nauka polska i światowa poniosła olbrzy-
mią stratę. 

(PO) 
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Podczas sesji absolutoryjnej radni, po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym za 
2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice, udzielili jedno-
głośnie Dariuszowi Cieślakowi, wójtowi gminy Sędziejowice absoluto-
rium za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopi-
niowała wykonanie budżetu gminy i na tej podstawie sformułowała 
wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Także RIO w Łodzi zaopi-
niowała pozytywnie przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykony-
wania budżetu gminy.

Kilka chwil wcześniej po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 
gminy Sędziejowice w roku 2021, radni – również jednogłośnie - udzieli 
wójtowi Cieślakowi wotum zaufania. 

wójt SędziejOwic z abSOLUtOriUM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach nawiązał 
współpracę z „Caritas Polska”, tym samym po raz pierwszy 
bierze udział w Programie „Na codzienne zakupy”. To już  
V edycja tego projektu.

„Na codzienne zakupy” to inicjatywa „Caritas Polska”, program, 
który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki, w okre-
sie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Ma na celu udziele-
nie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, 
niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie 
samotności seniorów. Osoba biorąca udział w Programie otrzymuje 
kartę przedpłaconą, umożliwiającą zapłatę za zakupy produktów do-
stępnych w sieci sklepów „Biedronka” oraz zostaje objęta indywidu-
alnym wsparciem wolontariusza.

Łączna wartość darowizny przekazanej uczestnikowi w ramach Pro-
gramu nie przekroczy kwoty 1.600 zł. Wolontariuszami zostali pracow-
nicy sędziejowickiego GOPS, którzy wyszukali osób najpilniej potrze-
bujących wsparcia czy pomocy w zrealizowaniu zakupów. Chętnych do 
wzięcia udziału w programie jest sporo, ale ilość kart jest ograniczona, 
„Caritas Polska” przekazał mieszkańcom parafii Sędziejowice na terenie 
gminy Sędziejowice 10 kart.

z „caritaS” na cOdzienne zakUpy

Dzięki programowi „Na codzienne zakupy” można zakupić: artyku-
ły spożywcze, tj. nabiał, mięso, owoce, warzywa, cukier, mąkę, a także 
kosmetyki do codziennej pielęgnacji, wykluczone są tekstylia, artykuły 
przemysłowe, alkohol i papierosy.

MŁ

Wcześniej wójt w ustawowym terminie przedstawił Radzie Gmi-
ny Sędziejowice Raport o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, 
który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego.

- To ważny dzień w pracy każdego samorządowca. Choć nieco stre-
sujący, to - dla mnie osobiście - mobilizujący do dalszej pracy na rzecz 
naszej gminy. Radni jednogłośnie udzielili mi wotum zaufania i abso-
lutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Dziękuję wszystkim za 
zaufanie oraz pozytywną ocenę pracy mojej i całego mojego zespołu. 
Poparcie wyrażone w dzisiejszych głosowaniach to efekt pracy wielu 
wspaniałych osób, z którymi mam przyjemność współpracować. To też 
ich wotum i ich absolutorium. Dziękuję, że mogę na nich liczyć – podsu-
mował głosowania wójt Dariusz Cieślak.

W ostatnim dniu czerwca radni gminy Sędziejowice jednogłośnie udzielili 
wotum zaufania i absolutorium wójtowi Dariuszowi Cieślakowi.
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Kadrę półkolonii stanowili nauczyciele ZSO nr 1 w Sędziejowicach: 
kierownikiem półkolonii był Janusz Kopka, wychowawcami: Kamila 
Andrzejewska, Elżbieta Kopka, Aleksandra Kosakowicz oraz Anna Ko-
walczyk.

Zajęcia półkolonijne realizowane były przez 10 dni od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8-14 (w przypadku wyjazdów godziny powrotu 
ulegały zmianie). W ramach półkolonii dzieci otrzymywały dwa posiłki 
oraz owoce i napoje.

Celem półkolonii było zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie zdrowego stylu życia, po-
pularyzacja i upowszechnianie wśród dzieci aktywności ruchowej, pod-
noszenie poziomu sprawności fizycznej oraz kształtowanie postaw wol-
nych od nałogów, budowanie relacji w grupie rówieśniczej. W ramach 
wypoczynku dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basen oraz do kina 
Ratusz w Zduńskiej Woli. Zwiedziły Ogród Botaniczny w Łodzi, zoo 
„Dobronianka”, Muzeum Marcepanów w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
Zamek Królewski w Łęczycy. Uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno- 
sportowych oraz plastycznych i muzycznych. Wzięły udział w zajęciach 
zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach. 
Uczestniczyły w wielu ciekawych wycieczkach po najbliższej okolicy. 

„wakacyjna SzkOŁa MiStrzów SpOrtU Xi”
Półkolonie  letnie  w  Sędziejowicach

Od 27 czerwca do 8 lipca br. trwały letnie półkolonie letnie zorganizowane dla 57 dzieci z gminy Sędziejowice. 
Organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, przy dofinansowaniu gminy Sędziejowice 
oraz wpłatach własnych rodziców. Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach, Renata Kowalczyk, na czas trwania 
półkolonii udostępniła pomieszczenia klasowe, kuchnię wraz z jadalnią, halę sportową, salę gimnastyczną oraz plac 
zabaw. Zapewniła również fachową pomoc pracowników administracji i obsługi. 

Tradycyjnie okres letni w gminie Sędziejowice to czas sprzątania 
przez mieszkańców najbliższej okolicy. Nie inaczej było i w tym 
roku. 

Już pod koniec czerwca zaczęły spływać pierwsze „komunikaty z te-
renu”, że np. mieszkańcy sołectwa Sobiepany w ramach akcji #sprza-
taMY gminę Sędziejowice wyzbierali śmieci w swoim najbliższym  
otoczeniu.

#sprzataMy gMinę SędziejOwice

Sprzątały i inne sołectwa, sprzątała cała gmina. Np. w Marzeninie 
pod okiem sołtysa Arkadiusza Kałuży i prezesa OSP Mariusza Perliń-
skiego mieszkańcy posprzątali swoją najbliższą okolicę, a po solidnie 
wykonanej robocie znaleźli również czas na odpoczynek i integrację. 

Wkrótce podsumowanie całej akcji #sprzataMY gminę Sędziejowice.

Z kolei w dniach 11-22 lipca 2022 r. w ZSO nr 1 w Sędziejowicach 
organizowany był drugi turnus półkolonii letnich dla 30 dzieci, których 
rodzice są płatnikami składki KRUS. Organizatorzy tych półkolonii to: 
ZSO nr 1 w Sędziejowicach, gmina Sędziejowice oraz Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego. Tutaj również na dzieci czekało wiele cieka-
wych zajęć i wycieczek. 

Janusz Kopka
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Serdecznie dziękuję za otrzymane zaufanie, jest to dla mnie ogrom-

nie ważne, że Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie ocenia moją pra-

cę, pani skarbnik Ewy Wartałowicz, pani sekretarz Agnieszki Galuś oraz 

wszystkich pracowników Urzędu Gminy Widawa oraz podległych jed-

nostek organizacyjnych. Dziękuję serdecznie wszystkim radnym, pra-

cownikom Urzędu Gminy Widawa, pracownikom podległych jednostek 

abSOLUtOriUM dLa wójta
23 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbyła się sesja Rady 
Gminy Widawa, podczas której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz 
absolutorium wójtowi gminy Widawa za działalność w 2021 roku. 

Gmina Widawa otrzymała dofinansowanie unijne z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych znajdujących 
się w gminie oraz na budowę ujęcia wody w miejscowości Widawa. 
Jesteśmy na bardzo wysokim 5. miejscu listy z dofinansowaniami. 
Na ponad 100 gmin z województwa łódzkiego, które złożyły 
wnioski, uzyskaliśmy 24,5 punktów na 26 możliwych, to świadczy 
o bardzo dobrze przygotowanym wniosku. 

inweStycja w ekOLOgię

28 czerwca br. wspólnie ze skarbnik Ewą Wartałowicz 
podpisałem umowę z łódzkim kuratorem oświaty Waldemarem 
Flajszerem na dofinansowanie remontu kuchni w Zespole Szkół 
w Widawie. Gmina Widawa złożyła stosowny wniosek w kwietniu 
br. i otrzymaliśmy 80.000 złotych dofinansowania, wkład własny 
gminy to 53.948 złotych. Całkowity koszt remontu wyniesie ok. 
134.000 złotych. 

reMOnt kUchni w widawSkiM zeSpOLe SzkóŁ
Cieszę się, że kuchnia zmieni swoje oblicze z węglowej na elektrycz-

ną z nowoczesnymi piekarnikami konwekcyjnymi. Pozwoli to na pewno 

urozmaicić jadłospis dla dzieci. 

Michał Włodarczyk

wójt gminy Widawa

Łączna suma dofinansowania to 2.974.412 złotych. Całkowita 
wartość projektu to ok. 3.600.000 złotych. Koszt budowy ujęcia wody 
w miejscowości Widawa to ok. 600.000 złotych. Niebawem zostanie 
podpisana umowa z marszałkiem województwa łódzkiego i wówczas 
gmina uruchomi procedurę przetargową na powyższe zadanie. Do pro-
gramu zgłosiły się 123 gospodarstwa domowe. Będziemy informować 
beneficjentów na bieżąco o dalszych krokach procesu inwestycyjnego.  

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

organizacyjnych oraz sołtysom za owocną współpracę i zaangażowanie 

na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Widawa. Dziękuję za życzenia. 

Będę dalej z jeszcze większą determinacją pracował dla dobra mieszkań-

ców, aby nasza gmina zmieniała się na lepsze.

Michał Włodarczyk

wójt gminy Widawa
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Uroczystego charakteru tego dnia dodała 
msza św. celebrowana przez proboszcza resta-
rzewskiej parafii Bartłomieja Lesiaka. 

Dla szkoły w Chociwiu 13. jubileusz 
nadania jej imienia Jana Pawła II to wyjątko-
wy czas sukcesów, bowiem placówka może 
poszczycić się budową nowoczesnej hali spor-
towej i wieloma osiągnieciami uczniów oraz 
absolwentów placówki, którzy zajmują miej-
sca na podium w konkursach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. 

Artystyczne występy uczniów pozwo-
liły zgromadzonym spojrzeć na świat przez 
„okulary wiary” i jeszcze lepiej poznać oso-
bę patrona szkoły - Jana Pawła II. Jego nauka 
i drogowskazy, które po sobie pozostawił, to-
warzyszą młodzieży w codziennym życiu. To 
nasz patron pokazuje nam jak żyć, by być sil-
nym, jak nieść radość i dobro, jak dzielić się 
nimi z innymi. 

w i wat  pat r O n !
21 czerwca br. mury Szkoły Podstawowej w Chociwiu rozbrzmiały pieśnią szkoły, ten utwór otworzył Święto Rodziny i Święto 
Patrona. Bardzo cieszymy się, że znów mogliśmy obchodzić tę uroczystość w szerszym gronie. Ten dzień na stałe wkomponował się  
w kalendarz szkolnych uroczystości, a cała społeczność szkolna i lokalna dumnie przeżywa to wyjątkowe święto. Tego dnia byli wśród 
nas m.in.: wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk oraz sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś, cieszymy się, że razem z nami byli 
też absolwenci, rodzice i dziadkowie naszych uczniów.

28 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk razem ze skarbnik Ewą Wartałowicz podpisali 
umowę z wicemarszałkiem Andrzejem Górczyńskim na dofinansowanie 
budowy nowej drogi w miejscowości Dąbrowa Widawska. Z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy na ten cel 190.000 złotych do-
finansowania. 

drOga z dOfinanSOwanieM
Długość odcinka to nieco ponad 0,5 kilometra. Całkowity koszt bu-

dowy wyniesie ponad 550.000 złotych. Droga zostanie wybudowana 
i rozliczona do końca października br. Remont zostanie przeprowadzony 
w okresie wakacji.

Kochamy i szanujemy go za to, że jest 
naszym przyjacielem i opiekunem każdej 
polskiej rodziny. Taki zwyczajny i niezwy-
czajny Ojciec, z zegarkiem na ręku, zdoby-
wający szczyty, jeżdżący na nartach, znający 
wiele języków, mający słabość do kremówek 
i wszystkich dzieci, już od 13 lat błogosławi 
naszej szkole, która z roku na rok rozkwita 
i sławi swoje imię w całej Polsce. Wierzymy, 
że dobra passa nie opuści naszej szkoły przez 
kolejne długie lata. Pamiętajcie! Trzynastka 
wcale musi być pechowa… Wiwat Patron!

Po części oficjalnej nie zabrakło miejsca 
na przekąski, które zapewniły przemiłe panie 
z GOK w Widawie. Wspaniałym dodatkiem 
były grillowane kiełbaski oraz przepyszne cia-
sta domowego wypieku przygotowane przez 
rodziców naszych uczniów. Smak dzieciństwa 
ukryty w wacie cukrowej przypomniał się 
wszystkim, bo w rytm skocznej muzyki pode-
rwaliśmy się do wspólnego tańca.
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Naszym przewodnikiem po Ponidziu był 
Dariusz Wiatrowski, który przybliżył nam 
związki, jakie łączyły Łask, szczególnie miej-
scową jednostkę wojskową z Nadleśnictwem 
Barycz. Opowiedział m.in. o dawnym Poli-
gonie Lotniczym Gowarczów, który służył ła-
skim lotnikom jako tzw. bombowisko, i trudnej 
historii okolicznych miejscowości. Przedsta-
wił również postać Jana Łaskiego Młodszego, 
patrona biblioteki w grodzie nad Grabią. Jan 
Łaski Młodszy, znany jako Joannes a Lasco, 
bratanek prymasa Polski Jana Łaskiego (Star-
szego), jest uznawany za najwybitniejszego 
polskiego działacza reformacji. Był humanistą, 
pisarzem, tłumaczem i dyplomatą. Organizo-
wał zbory ewangelickie w Anglii i wschod-
niej Fryzji, był twórcą Kościoła kalwińskiego 
w Polsce. Został jedynym polskim działaczem 

cO wSpóLnegO Ma ŁaSk z pińczOweM?
Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy podczas jednodniowej wycieczki w Świętokrzyskie, która odbyła się w sobotę, 
9 lipca br. Wyjazd zorganizowany został przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku – Punkt 
Informacji Turystycznej, w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich dla Łasku. 

Jan Łaski Młodszy urodził się w 1499 roku 
w Łasku, bratanek prymasa Jana Łaskiego 
zw. Starszym, gruntownie wykształcony. Po-
czątkowo był księdzem katolickim, następnie 
teologiem ewangelicko-reformowanym, naj-
wybitniejszym działaczem reformacji, zasłużył 
się też dla rozwoju polskiego języka literackie-
go i piśmiennictwa oraz dla rozwoju polskiego 
humanizmu i tradycji demokratycznych.
Jego działalność przerwała niespodziewa-
na śmierć 8 stycznia 1560 roku w Pińczowie, 
gdzie schorowany wcześniej osiadł i skąd 
kierował polską reformacją. Pochowano go  
29 stycznia w pińczowskim kościele kalwiń-
skim (wcześniej paulińskim), dziś kościół ka-
tolicki pw. św. Jana, pod głównym ołtarzem. 
Na marmurowej płycie umieszczono epigram 
autorstwa Andrzeja Trzecieskiego: „Tu leży 
Łaski; razem z nim złożono by tu i pobożność, 
gdyby i ona mogła kiedyś umrzeć”.

Tu pochowano Jana Łaskiego Młodszego

legendę. Podczas wizyty w Domu Ariańskim 
mieliśmy okazję obejrzeć wystawę „Zabawki 
mojego dzieciństwa” i przypomnieć sobie jak 
spędzaliśmy czas w okresie młodzieńczych lat, 
a najmłodsi uczestnicy wycieczki dowiedzieli 
się czym bawili się ich rodzice i dziadkowie. 
Odwiedziliśmy również Starą Synagogę, jed-
ną z najstarszych w Polsce i pierwszą, w której 
wszystkie pomieszczenia tworzą jednolitą bry-
łę przykrytą wspólnym dachem. Tutaj poznali-
śmy dzieje społeczności żydowskiej w Pińczo-
wie. 

Po smacznym obiedzie w Restauracji Kwa-
drans na uczestników wycieczki czekała kolej-
na atrakcja – wizyta w śliwkowej stolicy Pol-
ski, czyli Szydłowie. Miasto jest tak nazywane 
ze względu na powszechne w jego okolicy sady 
śliwkowe. Tutaj w Butiku Śliwkowym koszto-
waliśmy śliwki szydłowskie pod różnymi po-
staciami, m.in. suszone podwędzane, w czeko-
ladzie, powidła różnego rodzaju, keczup, a tak-
że piwo śliwkowe czy bezalkoholowy cydr 
śliwkowy. 

Ostatnim punktem wycieczki była wizy-
ta w Winnicy Avra, rodzinnej winnicy, w któ-
rej większość prac wykonywana jest ręcznie. 
Niezwykle gościnni właściciele gospodarstwa, 
państwo Elżbieta i Tomasz Woźniak, opowie-
dzieli o uprawie winorośli i tradycjach winiar-
skich w regionie świętokrzyskim. Zwiedzili-
śmy winnicę i winiarnię, w której poznaliśmy 

proces wytwarzania wina. Mieliśmy okazję 
skosztować wyjątkowych win produkowanych 
na miejscu.

Dziękujemy Dariuszowi Wiatrowskiemu - 
naszemu przewodnikowi pochodzącemu z Ła-
sku, obecnie mieszkańcowi woj. świętokrzy-
skiego, który uatrakcyjnił nam wyjazd liczny-
mi niespodziankami. 

B.T-D., R.G.

reformacji o znaczeniu europejskim, upamięt-
nionym na Pomniku Reformacji w Genewie. 
Więcej o działalności patrona biblioteki opo-
wiedziała Edyta Paw, przewodnik i pracownik 
Muzeum Regionalnego w Pińczowie. 

W muzeum poznaliśmy historię Pińczo-
wa – miasta, które w XVI wieku było głów-
nym ośrodkiem reformacji w Polsce. Zwiedzi-
liśmy kościół pw. św. Jana Ewangelisty, gdzie 
pochowany został Jan Łaski Młodszy (w tej 
chwili nie wiadomo, gdzie znajduje się jego 
grób) i poznaliśmy związaną z tym miejscem 
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Na 
OkieM kaMery Mirka zajdLera

Na 370 stronach „Słownik” zawiera 154 
biogramy przygotowane przez 50 autorów, 
którzy odpowiedzieli na apel W. Pawlaka do-
tyczący upamiętnienia ludzi zasłużonych dla 
strażactwa w Polsce. Czytelny układ prezenta-
cji poszczególnych życiorysów, wzbogaconych 
zdjęciami portretowymi, umożliwia zapozna-
nie się z różnorodnymi postaciami – od zwy-
kłych działaczy poczynając, a na wybitnych 
osobowościach kończąc. Autorzy poszczegól-
nych biogramów podają również pomocne dla 
czytelnika informacje bibliograficzne.

W pierwszym tomie „Słownika” znalazło 
się wielu zasłużonych działaczy z naszego re-
gionu, m.in.: Edward Boerner – pastor ewange-
licko-augsburski ze Zduńskiej Woli, założyciel 
i wieloletni prezes OSP w tym mieście, Tade-
usz Brzozowski - członek Zarządu Łódzkiej 
Straży Ogniowej, Henryk Folusiak – długo-
letni komendant powiatowy i rejonowy Straży 
Pożarnej w Sieradzu, Alfred Wilhelm Groh-

SŁOwnik biOgraficzny pOLSkich Strażaków
Ukazał  się  pierwszy  tom  pomnikowego  wydawnictwa

To dzieło witamy z zadowoleniem. Właśnie ukazał się drukiem pierwszy tom „Słownika biograficznego polskich 
strażaków” pod redakcją Mariana Zalewskiego i przy współpracy Rady Naukowej pod kierownictwem prof. 
dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika. Patronat honorowy nad tym pomnikowym wydawnictwem objął 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. Choć na temat straży ogniowych i ich aktywistów 
znalazło się sporo informacji w licznych artykułach i książkach, nie było dotąd jednego zbiorczego dzieła. 
Wspomniana inicjatywa wydawnicza i pierwszy tom wypełniają wstępnie lukę.

To zdjęcie wykonał jeden z najbardziej utalen-
towanych łódzkich fotografików drugiej poło-
wy XX wieku - Mirosław Zajdler (1947-1996). 
Przez wiele lat pracował jako fotoreporter, wy-
konując znakomite zdjęcia dla łódzkiej prasy, 
m.in. tygodnika „Odgłosy”. Odszedł z powo-
du choroby serca. Był nie tylko znakomitym 
artystą fotografikiem, ale i kolegą, na którego 
można było zawsze liczyć. To rzadki przypa-
dek, gdy w jednej osobie skumulowała się du-
sza artysty i zmysł reporterski, czego efektem 
były niepowtarzalne zdjęcia. Ówczesna tech-
nika druku gazet była dość ułomna i żal było 
patrzeć na zdjęcia Mirka drukowane na najgor-
szym gazetowym papierze, często mało czytel-
ne, a przecież wcześniej oglądałem je w ory-
ginale, jakże różniące się od tych na łamach 
prasy…

 Przemierzaliśmy wspólnie Ziemię Łódz-
ką, rejestrując - on okiem kamery, ja zaś pió-
rem - zmieniające się miasta i wsie ówczesnego 
woj. sieradzkiego. Oto jedno ze zdjęć wykona-
nych przez Mirka Zajdlera w centrum Łasku 
w 1980 roku.

(Saw.)

man – łódzki przedsiębiorca, filantrop i zasłu-
żony strażak, Jordan Władysław Kański – pe-
dagog, działacz społeczny, współorganizator 
OSP w Piotrkowie i jej długoletni prezes, An-
toni Kopka – strażak, pszczelarz, kolekcjoner 
i regionalista, założyciel jednostek OSP zwią-
zany m.in. z Piotrkowem, Łęczycą i Kutnem, 
Mąkowski Ignacy – burmistrz Sieradza, prezes 
OSP w tym mieście, Aleksander Murzynowski 
– lekarz, kolekcjoner, prezes i naczelnik OSP 
w Sieradzu, Bolesław Wróblewski – kapłan 
m.in. w Warcie i Wolborzu, prezes OSP w Wol-
borzu, poseł na Sejm Ustawodawczy w 1919 
roku, Napoleon Józef Wyssogota Zakrzewski 
– dziedzic Poddębic, założyciel Ochotniczej 
Straży Ogniowej w tym mieście. 

Mamy nadzieję, że w kolejnych tomach 
tego cennego wydawnictwa znajdą się także 
zasłużenie działacze i strażacy OSP ziemi 
łaskiej.

(RP)
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Poznałem go wiele lat temu w Łodzi, 
w Studium Dziennikarskim, które prowadził 
z dr Elżbietą Strzelecką. Po jakimś czasie znik-
nął, słuch o nim zaginął. Niepodziewanie los 
nas zetknął właśnie w Łasku, z którego pocho-
dził i w ostatnich latach jakby znów „powrócił 
na ojczyzny łono”. Obserwowałem go z zain-
teresowaniem, bo sporo pisał o mieszkańcach 

Był człowiekiem niezwyczajnym. Scenarzysta filmowy, poeta, a przede wszystkim 
człowiek. Trochę nie pasujący do tego świata, ekscentryczny, jakby stąpający trochę 
nad ziemią. Z nieodłącznym oryginalnym rowerem na ulicach kochanego Łasku.

Urodził się 26 września 1956 roku w Ła-
sku. Był absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi oraz Międzynarodowego Studium 
Dziennikarskiego w Poznaniu. Pracował jako 
scenarzysta filmowy, dziennikarz, nauczyciel. 
Przez pewien czas był dyrektorem programo-
wym wspomnianego Studium Dziennikarskie-
go w Łodzi. Dzięki wsparciu Ośrodka Badań 
Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go tworzył niepubliczne szkoły dziennikarskie 
m.in. właśnie w Łodzi, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach i Poznaniu. A że miał duszę niespo-
kojną i twórczą, współtworzył Stowarzyszenie 
Klub Liderów oraz Stowarzyszenie Autorów 
Programów Edukacyjnych. To była jego pasja, 
tworzenie czegoś nowego.

Jednocześnie cały czas pracował nad sło-
wem. W 1978 roku zadebiutował jako poeta 
w czasopiśmie „Radar”. Nie rozpychał się łok-
ciami, nie walczył o łamy innych pism, ot – 
robił swoje, co sprawiało mu radość i dawało 
satysfakcję. Potem przyszły książki: „Zezowa-
ty duet”, „Mroki”, „Nauka latania”, „Frajer”, 
„Jak ładnie pachniesz Łaseczkiem”. Tworzył 
też scenariusze filmowe, które trafiały do Te-
lewizji Polskiej lub innych producentów i nie 
zawsze urzeczywistniały się na ekranie. Był 
autorem musicalu „Łaski bez”, który pokazany 
został na scenie Łaskiego Domu Kultury, wyre-
żyserowanego przez Elżbietę Wojtacką-Ślęzak, 
długoletnią dyrektor wspomnianej placów-
ki, choreografię do tego widowiska stworzył  

ły stworzył nawet projekt. Niektórzy uważali 
ten pomysł za szalony, inni dostrzegali w nim 
szansę dla Łasku owianego legendą wielkich 
twórców tej ziemi z prymasem Janem Łaskim 
na czele. W pomyśle poety była rzeczywiście 
nuta czegoś nierealnego, ekscentrycznego, ale 
jednocześnie i ożywczego, nowatorskiego. 
Zresztą Borszewicz wniósł powiew świeżości 
do grodu nad Grabią, co chyba najszybciej po-
jęła młodzież chętnie z nim współpracująca. 

grodu nad Grabią, drukował w prasie artyku-
ły, wydał tomik kolejny poezji, współpracował 
z łaskim Liceum. I miał wiele planów, o któ-
rych opowiadał w Wydawnictwie „Intrograf”, 
z którym współpracował podobnie jak i ja. 
Mieliśmy o czym rozmawiać, zamierzaliśmy 
bliżej współpracować na łamach „Panoramy”.

Żył jakby w kilku światach. W jednym był 
zagoniony i zapracowany, w drugim – reflek-
syjny jakby tylko częściowo obecny, zamyślo-
ny, pracujący twórczo nad kolejnym projek-
tem. Gdy spotykaliśmy się, chętnie rozmawiał, 
ale cały czas odnosiłem wrażenie, że się spie-
szy, jest w jakimś innym swoim świecie.

Marek Wróbel, czło-
wiek niezwykle za-
służony dla łaskiej 
kultury, podobnie 
zresztą jak i Elżbieta 
Wojtacka-Ślęzak.

Nie wszyscy wie-
dzą, że J. Borszewicz 
marzył o stworzeniu 
w Łasku wyższej 
szkoły - „Akademii 
Łaskiej”, nawiązując 
zapewne do znanej 
przed wiekami „Aka-
demii Widawskiej”. 
Dla tej swojej szko-

Borszewicz był członkiem Związku Litera-
tów Polskich i innych organizacji oraz stowa-
rzyszeń, miał też na koncie sporo nagród przy-
znanych za twórczość filmową, radiową i tele-
wizyjną, ale nie obnosił się nimi. Jako twórca 
znał doskonale ból tworzenia, na który godził 
się z pełną świadomością.

Odszedł nagle w dniu 1 czerwca 2016 
roku, pogrzeb odbył się 8 tegoż miesią-
ca na łaskim cmentarzu. Nie mówił wcze-
śniej o chorobie, ale zdawał sobie sprawę 
z tego, że nieuchronnie prowadzi do śmier-
ci. „A śmierć - jak pisał - jest koniecznością, 
obowiązkiem, za to życie, ho, ho, ho… życie 
to nie lada zuchwałość”.

(PO) 
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Gorczyn na przełomie XIV i XV wieku 
był związany z rodem Łaskich. Począwszy od 
Wojciecha, który przepisał ją po 1400 roku sy-
nowi Mojkowi, kolejno wchodzi w jej posiada-
nie Jan Łaski (Łopatecki), który zaczął się tak 
pisać (protoplasta tego odłamu). Potem wieś 
jest własnością jego syna Marcina z Łopatek 
i Elżbiety. Następnie przechodzi w ręce rodzi-
ny Jana Burzeńskiego, przez ożenek z Elżbie-
tą Łaską po śmierci męża. Osada ta wchodzi 
wówczas w dobra Łopatek i Czestkowa A. 
Następni właściciele to Gomolińscy, po nich 
Bykowscy. Należy dodać, że Jan Olbracht Ła-
ski, syn sławnego Olbrachta Łaskiego, pojął 
za żonę Barbarę Bykowską z Jaksów. History-
cy podają, że w 1750 roku Wiktor Bykowski 
sprzedaje dobra Chabielskiemu. Faktycznie to 
Wiktoria Petronela Walewska z Bykowskich 
sprzedaje dziedziczony po mężu podłaski ma-
jątek Aleksandrowi Walewskiemu. Walewski 
nabywa Łopatki z Gorczynem od Kazimie-
rza Sokołowskiego - miecznika płockiego.  
Od właściciela ojca Brunona Chabielskiego 
i Anny z Kołdawskich w 1787 roku kupuje po-
siadłość Julian Chabielski z żoną Teklą Angelą 
Walewską wywodzącą się z parafii Wrzeszcze-
wice. Zamieszkują w Łopatkach, a po pewnym 
czasie ojciec zapisuje majątek synowi. Około 
1805 roku od Łukasza Chabielskiego kupuje 
posiadłość Józef Zdzieniecki, ale i on ją zbywa 
pięć lat później ponownie Julianowi Chabiel-
skiemu z żoną Wiktorią z Sucheckich. Praw-
dopodobnie ojciec z synem byli w konflikcie. 
Później Łukasz w dobrach ojca Juliana już się 
nie pojawia. W Gorczynie mieszka Marcin 
Chabielski z żoną Marianną Krobańską (Kro-
banowską), chrzcili tam swoje dzieci, między 
innymi w 1778 roku syna Michała.

Były to czasy wielkich wzlotów i upadków 
wielu fortun, aby utrzymać duże majątki i czer-
pać z nich zyski, dzierżawiono je, zastawiano 
i zapożyczano się na ich konto. Niejednokrot-
nie jeden majątek posiada kilkunastu posesorów 
(udziałowców). Folwark Gorczyn dzierżawi 
wtedy Jan Wolski, który umiera w 1811 roku. Po 
nim dzierżawę do 1815 roku przejmuje jego brat 
Józef. Kolejny dzierżawca to Jan Wata Kosic-
ki herbu Samson, syn Jakuba Wata Kosickiego 
z Kosieczyna. Żona jego to Katarzyna Sokołow-
ska, córka Kazimierza i Marianny Nowickiej. 
Jan Wata Kosicki umiera w 1821 roku, a ich syn 
w wieku 38 lat rozstaje się z życiem cztery lata 
wcześniej (22.07.1817 roku) w Gorczynie. 

W roku 1822 wzmiankowany jest posesor 
Gorczyna Mikołaj Łaskowski, a w 1831 r. - 

gOrczyn - znany i nieznany
Miejscowość Gorczyn zapewne istnieje od zamierzchłych czasów, może nawet od narodzin państwa polskiego. 
Usytuowana dziś w gminie Łask (powiat łaski), na Wysoczyźnie Łaskiej. W różnych okresach należała do parafii 
w Łasku, albo Buczku. Nazwa „Górczyn” prawdopodobnie powstała od niewielkiego wzniesienia, górki, która tam się 
znajduje. Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1327 roku. Miejscowość nazywano Górcin, Górczyn, Gorczyno i Gorczyn. 
Nie ma informacji o odkryciach archeologicznych, więc naszą wiedzę czerpiemy ze skromnych źródeł pisanych. 

Antoni Roztowski. W 1846 roku drogą ożenku 
z wdową Wiktorią Chabielską majątek prze-
chodzi w ręce Feliksa Przeradzkiego. Kolejno 
w Gorczynie zamieszkuje jeden z jego synów 
- Józef z żoną Marianną ze Słodkowskich. Po 
1880 roku przenoszą się do probostwa Łask. 
W 1873 roku trzech synów i córka Przeradz-
kiego (zmarłego w 1863 roku) sprzedają zadłu-
żoną współwłasność drogą licytacji sądowej. 
Następuje rozdzielczość majątku, Łopatki tra-
fiają do rodu Pruskich. 

Kolejnym właścicielem Gorczyna zostaje 
Antoni Klemens Chodkowski, herbu. Pielesz, 
syn Walentego i Salomei ze Strzyżewskich, 
dziedziców Patok, umiera w Gorczynie w 1891 
roku w wieku 46 lat. Następni właściciele fol-
warku to Kosińscy. Włodzimierz Józef Kosiń-
ski, syn Józefa, umiera w 1923 r. Po nim wła-
ścicielem dworu i folwarku zostaje syn Antoni 
Kosiński. Przed II wojną światową dwór kupu-
ją Ignacy i Zofia Jabłońscy. Ignacy - właściciel 
części dóbr Gorczyna, umiera 25 maja 1937 r. 

W 1827 r. odnotowano w Gorczynie  
15 domów i 89 mieszkańców, pół wieku póź-
niej było tu 20 domów i 234 mieszkańców. 
Włościanie posiadali 139 mórg ziemi a 401 
mórg należało do zagrody folwarcznej, przy 
której stał dwór. Rolnicze życie toczyło się 
w folwarku, jak i w części zamieszkałej przez 
gospodarzy „włościan”. Pracowali na swoim 
lub na pańskim, jak to wtedy mówiono. Prze-
żywali nieszczęścia, tragedie, choroby, pożary, 
ale też chwile radosne i szczęśliwe.

W Gorczynie mieszkała jedna z bardziej 
znanych rodzin Gaspar i Gertruda Kowalscy, 
przodkowie mojej babci. W 1810 roku wój-
tem wsi był Andrzej Werner, który pojął za 
żonę Juliannę z Grabarczyków. Wówczas we 
wsi znajdowała się gospoda, w której gościn-
nym był Jacenty Pawłowski, wzmiankowany 
w dokumentach kościelnych w 1814 roku. 
W Gorczynie był też i folusz. Mieszkańcy 
zakładali hodowle, znany owczarz Tomasz 
Pawlik, znacznie się zadłużył u Józefa Ko-
pla, pożyczając pieniądze na zakup owiec. 
Pobliskie lasy były pilnowane przez borowe-
go Wojciecha Koniecznego odnotowanego 
w 1831 roku. 

W latach poprzedzających Powstanie 
Styczniowe włodarzem Gorczyna był Bogu-
mił Książczyk, który dozorował robotników 
podczas pracy. Na takiego urzędnika szlachta 
przeważnie wybierała biednego, ale najuczciw-
szego mieszkańca. Fornalem był Adam Szcze-
paniak, szynkarzem Piotr Piechociński. W tam-

tych latach mieszkańcy byli już na tyle oświe-
ceni, że niektórzy swoje pociechy kształcili 
w łaskiej szkole, na którą wieś płaciła skład-
ki. W 1862 roku wynosiła ona 1 rubel srebrny  
i 68 kopiejek. 

Po I wojnie światowej w majątku miesz-
kali Kosińscy. W 1910 roku jest wymieniany 
na służbie w Gorczynie Stanisław Kosiński, 
żonaty z Marianną Puciłowską. Jest on potem 
w Łodzi stangretem (powożącym bryczką lub 
karetą), a potem ponownie pisarzem prowento-
wym w Gorczynie. Syn ich Bolesław Kosiński, 
urodzony w 1915 roku w Gorczynie, zawiera 
związek małżeński z Anną Olejnik w Pabiani-
cach w 1946 roku. 

W okresie międzywojennym na polach 
w Gorczynie lądują aeroplany. Jest to wiel-
ka atrakcja dla mieszkańców z całej okolicy. 
Wszyscy oglądają ten cud techniki - pierwsze 
samoloty. Może był to zwiastun przyszłego 
lotniska w Łasku? Jeszcze do niedawna starsi 
mieszkańcy opowiadali o tamtym wydarze-
niu. Po II wojnie światowej, gdy nastał czas 
upaństwowienia majątków ziemskich, powsta-
ją PGR-y. Po zmianie ustroju w gorczyńskim 
folwarku powstaje zakład przetwórstwa owo-
cowo-warzywnego wytwarzający m.in. napoje 
pod znaną w Polsce marką „Frugo”, pulpety, 
gołąbki i inne konserwy mięsne. Obecnie znaj-
duje się tu zakład stolarski. 

Niegdyś okolica słynęła z sadów oraz plan-
tacji truskawek, które przynosiły rolnikom nie-
małe dochody. We wsi istniał też prężnie dzia-
łający POM, który dopiero po upadku komuni-
zmu został rozwiązany i zlikwidowany. Kilka 
lat temu miała ruszyć wytwórnia oleju rzepa-
kowego, ale z powodu protestów mieszkańców 
ją zamknięto. Za to powstała sortownia śmieci. 
Na skraju od strony południowej wybudowano 
trasę szybkiego ruchu S-8.

Do dziś pozostał dwór (postawiony za-
pewne na miejscu starego dworu) wzniesio-
ny w końcu XVIII stulecia, a przebudowany 
w XIX wieku. Jest nadzieja na jego odrestauro-
wanie, bo właśnie trafił w ręce prywatne. 

Sołtysem w kadencji 2015-2019 był Da-
riusz Miszalski, obecnie funkcję tę pełni Mo-
nika Kowalczyk. Miejscowość zmieniła się nie 
do poznania, liczba domów ciągle wzrasta, się-
ga już 200 numerów. Na początku 2019 roku 
żyły tu 453 osoby, w tym 230 kobiet i 223 męż-
czyzn. To oni nadal wzbogacają historię Gor-
czyna i ziemię łaską - naszą małą ojczyznę.

 Grzegorz Groblewski
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Ponad 550 zapisanych dorosłych w kategoriach biegowych 5 i 10 km 
oraz 5 km nordic walking, stanowią wielkie wyzwanie logistyczne dla lo-
kalnej społeczności. Niemniej, coroczny trening organizacyjny z udzia-
łem aktywnych mieszkańców przynosi dodatkowe korzyści w podejściu 
do pozytywnego załatwienia większości spraw i poświęcenia prywatne-
go czasu na przygotowanie miejsca zawodów i tras biegowych w lesie. 
Cykliczne wydarzenia odbiera się tutaj ze zrozumieniem i troską. To nie 
są utrudnienia, a wręcz przeciwnie - imprezy masowe stały się dla nas 
okazją do wspólnej społecznej pracy i dzielenia się gościnnością, co wy-
rażone zostało w wielu pochlebnych opiniach.

Prolog zawodów to Bieg Rodzinny dla ponad 120 maluszków 
i ogromna radość jego uczestników. Jest o co walczyć, medal gwaranto-
wany! Dystans 800 metrów pokonują nawet trzylatki! Rodzice zaanga-
żowani w doping i pełni dumy. Wielu towarzyszyło pociechom w poko-
naniu odległości, ale i młodzi zostawiali daleko w tyle swoich rodziców 

Vi bieg Leśny „teOdOry 2022”
To nie przypadek, że do tej niewielkiej miejscowości w gminie Łask po raz kolejny przybyły setki zwolenników aktywnego spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu. To najlepsze miejsce by podjąć niełatwe wyzwanie pokonania piaszczystych tras i duktów leśnych 
otaczających sołectwo Teodory. Świadomi swoich słabości, a może zbudowani wiarą własnego dobrego przygotowania i odpowiedniej 
kondycji, uczestnicy podejmują walkę. Co najważniejsze, to oni sami budują niepowtarzalną, pozytywną atmosferę tego wydarzenia! 
Niedzielne przedpołudnie 3 lipca w promieniach słońca stopniowo podnosiło temperaturę imprezy. Każdy czuł, że łatwo nie będzie!

swojego organizmu. Można powalczyć i uzyskać lepszy czas niż w ze-
szłym roku. Przeklinają i kochają to miejsce jako nieliczne w okolicy, 
aby doznać przypływu takiej adrenaliny, która wystarczy do pokonania 
własnych słabości pomimo morderczego wysiłku.

Bieg w Teodorach ma już swoją renomę, a pośród biegaczy ma opi-
nię najbardziej wymagającego biegu przełajowego w centrum kraju. 
Wiele rzeczy musi się złożyć, by osiągnąć sukces organizacyjny, więc co 
roku wkładamy bardzo dużo społecznej pracy, aby nasi goście, którymi 
są biegacze i nordicy, byli usatysfakcjonowani i chcieli wracać.

z trudnym pytaniem: gdzie kondycja, mamo, tato? Dla zainteresowanych 
cenna informacja, trasy biegowe dostępne przez cały rok i trwale ozna-
kowane. Nie można się zgubić!

Uczestnicy z odpowiednim już przygotowaniem zmagali się na trasie 
5 km, która jest wypłaszczona bez podbiegów, więc sprzyja miłośnikom 
szybkiego biegania. Jest ona wykorzystywana również przez miłośników 
chodzenia z kijami, których przybywa z roku na rok. Ta forma aktywno-
ści przeżywa bardzo burzliwy rozkwit, więc też gorąco ją polecam!

Trasa biegu głównego 10-kilometrowego ściąga co roku twardzieli 
szukających ekstremalnych wyzwań na bardzo urozmaiconej trasie peł-
nej malowniczych niespodzianek. Dla nowicjuszy to ogromny wysiłek 
zarówno fizyczny, jak i mentalny. Zmieniające się warunki podłoża, za-
kręty i podbiegi sprawiają wrażenie niekończącej się drogi przez mękę. 
Wielu jest tutaj po raz kolejny, właśnie po to, żeby sprawdzić możliwości Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymali przygotowane specjalnie na 

tę okazję ręcznie wykonane w pracowni artystycznej Art-Mess Agnieszki 
Majewskiej, medale z motywem jelenia. To bardzo majestatyczna postać 
więc i wizerunek okazały.

Za okazałą pomoc i wsparcie w organizacji VI Biegu Leśnego-Teo-
dory 2022, składam należne słowa podziękowania dla: Urzędu Mar-
szałkowskiego, powiatu łaskiego, gminy Łask, Nadleśnictwa Kolumna 
i leśniczego z Teodorów, Rajsport Active, Wiejskiego Stowarzysze-
nia „Nasze Sprawy”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach 
z personelem Szkoły, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Teodorów, 
Gucina i Bilewa, pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Teodorów, Kolum-
na Park-Hotel Konferencje Restauracja, Tabor Janeczek, Fundacji Udar 
Mózgu, Bo Lubię Moje Ciało - Gabinet Refleksologii. Ponadto, dziękuję 
lokalnym mieszkańcom i wszystkim, którzy mają w sercu dobro tego 
wyjątkowego wydarzenia.

Sławomir Sobór 
sołtys sołectwa Teodory
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1. Wystawa „O mieście Łasku” sierpień MHŁ MHŁ,  

BP w Łasku 
2. Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego, 
Piknik Rodzinny 

1 
godz. 17 
godz. 17.45 

pl. Szarych 
Szeregów - 
Kolumna 

gmina Łask, ŁDK, 
BP w Łasku, ZHP 

3. BIBLIOWAKACJE 2022  
Filia dla dzieci 

„Wakacyjne bingo Książkowe” – 
konkurs czytelniczy  
Od początku lipca do końca sierpnia  
w godzinach pracy biblioteki będzie 
możliwość wypożyczenia na 2 dni dla 
Czytelników audiobooków oraz  gier 
planszowych. 

Filia w Bałuczu  
– „Z biblioteką jeszcze więcej” 

(liczba uczestników ograniczona, 
wymagana zgoda rodziców) 
„Wakacyjne łamigłówki” - gry  
i zabawy planszowe, zręcznościowe  
i plastyczne  połączone  
z poczęstunkiem. 
        Filia we Wrzeszczewicach   
- „Z biblioteką jeszcze więcej”  
(liczba uczestników ograniczona, 
wymagana zgoda rodziców) 

 „Wakacyjne łamigłówki” - gry                   
i zabawy planszowe, zręcznościowe                
i plastyczne połączone                                       
z poczęstunkiem. 

 
 
sierpień 
godz. 9-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
każdy 
wtorek 
sierpnia,  
godz. 14-16 
 
 
 
w każdą 
środę  
sierpnia  
w godz.  
14-16 
 

BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filia w Bałuczu 
 
 
 
 
 
 
Filia  
we 
Wrzeszczewicach 
 
 
 
 
 

BP w Łasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP, Filia  
w Bałuczu 
 
 
 
 
 
 
 
BP, Filia  
we 
Wrzeszczewicach 
 
 

4. WAKACJE z DJ’ami 20 teren rekreacyjny 
przy 
ul. Narutowicza 28 

ŁDK 

5. 80. rocznica likwidacji getta 
żydowskiego w Łasku 

21 
godz. 15 

pl. przed kolegiatą 
łaską, cmentarz 
żydowski na 
Podłaszczu, SP nr 1, 
ul. Narutowicza 28  

gmina Łask 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Dzień Wojska Polskiego – 
Festyn połączony z zawodami 
strzeleckimi 

15 strzelnica 
„SHOTBOM”, Łask, 
ul. Wrzosowa 35 

Klub Strzelecki Kruk, 
Firma „SHOTBOM” 

2. XXV Łaskie Święto Latawca  27 pl. 11 Listopada KMLiK, ŁDK 
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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 sierpniu
kulturalne

sportowe

Co jest motywem tworzenia w przypad-
ku poetki? Okazuje się, że najważniejsze jest 
samo tworzenie i potrzeba zgłębiania proble-
mu. „Słowo ma naprawdę moc”  - dzieli się 
refleksją z czytelnikami  D. Kmiecik. I dodaje, 
że twórcy wolą początek pracy, a nie jej finał, 
który zwykle oznacza niedosyt.

Tomik poezji D. Kmiecik to intymny ob-
raz jej życia i przeżywania. Nie ukrywa zauro-
czenia wieloma twórcami, jak choćby zmarłym 
przed paroma laty poetą Jarosławem Borsze-
wiczem czy laureatką Nagrody Nobla Wisła-
wą Szymborską. Jeden z wierszy o urzędniku 
wyraźnie naśladuje dowcip i sarkazm noblist-
ki. Jednak w tomiku dominują refleksje egzy-

Kąpielisko miejskie na zalewie nadzorowane przez ratowników WOPR 
w godz. 11-18 do 28 sierpnia 2022 r.

z dOrOtĄ kMiecik w drOdze
Dorota Kmiecik z Łasku wydała  trzecia 
książkę pt. „Póki jesteśmy w drodze”. 
Blisko 100-stronicowy tomik, wydany 
starannie w Wydawnictwie „Intrograf” 
Ewy i Jarosława Bussów, to kolejny 
intymny zbiorek utworów poetki, która 
- można odnieść takie wrażenie - żyje 
na obrzeżach  codzienności, rejestrując 
oraz komentując jej różnorodne zjawiska 
i oczekując tego, co nieuniknione.

stencjonalne, pełne ludzkich obaw, gorzkich  
przemyśleń i szacunku dla tworzenia i Twórcy. 
Jedną z tajemnic, która budzi szacunek poetki, 
jest wiara w Boga, łącząca się z nieograniczo-
ną nadzieją. W jednym z utworów D. Kmiecik 
pisze o zmarłym bliskim, który…

zostawił wiernych przyjaciół dzieci żonę
książki ukochane buty nieschodzone
porzucił marzenia radości drobne w portfelu
zostało miejsce wgniecione w fotelu

Warto zaprzyjaźnić się ze słowem łaskiej 
poetki, podążyć jej tropem myślenia o zielonej 
Grabi czy koronawirusie, który

Zamknął nas w domu 
i rozpoczął odliczanie
A potem raczej zechce go przejąć.

(PO)
Fot: ŁDK
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Archiwalne materiały kartograficzne w łaskim muzeum obejmują zale-
dwie kilka map i planów, a jeden z nich można obecnie oglądać na par-
terze, gdzie uzupełnia wystawę „O mieście Łasku”. Plan Łasku w ska-
li 1:7500 wykonany został w 1936 r. w Biurze Planu Regionalnego  
m. Łodzi wg fotoszkicu z października 1934 r. Zaznaczone są na nim 
projektowane arterie komunikacyjne, tereny przeznaczone pod zabu-
dowę, tereny wyłączone spod zabudowy, lasy, parki, cmentarze, tereny 
PKP, tereny przeznaczone pod zabudowę zakładów przemysłowych. 
Plan o wymiarach 75x60 cm oprawiony w ramę przyciąga uwagę odwie-
dzających muzeum. 

Prezentowanie tak cennego eksponatu stało się możliwe dzięki prof. 
Jackowi Kuśmierkowi, który przekazał na konto Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej darowiznę z przeznaczeniem na konserwację właśnie tego 
planu Łasku. Serdecznie dziękujemy!

L. Olszewska
Muzeum Historii Łasku

Rajd rowerowy miał dystans 35 kilome-
trów i przebiegał wzdłuż Grabi do Marzenina, 
później odbił do Borszewic, następnie przez 
Anielin, Wronowice, Kolumnę doprowadził 
na metę. Łącznie było 50 cyklistów. Kolejna 
grupa rajdowa uczestniczyła w spływie kaja-
kowym, malowniczym odcinkiem Ldzań - Ba-

V dzień pOdróżnika iM. tOMaSza drOnki
W dniu 18 czerwca odbył się V Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki. Organizatorem rajdu było Wojskowe Koło PTTK przy Klubie 
32. BLT w Łasku. Tradycyjnie dzielił się na rajdy, które spotkały się na wspólnym ognisku przy ulicy Plażowej w Łasku. Przy ognisku 
było podsumowanie rajdu, posmakowano wojskowej grochówki, pieczono kiełbaski. 

rycz - Łask przepłynęło 56 kajakarzy. Cieszy-
my się, że mogliśmy gościć turystów z Łodzi, 
Pabianic, Sieradza, Zduńskiej Woli, Zgierza, 
Warszawy, Konstantynowa Łódzkiego i wielu 
innych miejscowości. 

Impreza była dotowana z budżetu gminy 
Łask. 

Wojskowe Koło PTTK Łask

W sobotę, 16 lipca br., b. prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz 
z Pierwszą Damą Jolantą Kwaśniewską odwiedzili plantację róż rodziny 
Sobieszków. Gmina Łask jest różanym zagłębiem, a „Roza Sobieszek”  
należy do czołówki lokalnych producentów.

Tego dnia para prezydencka gościła również w pabianickim  
„Afloparku”, gdzie odbył się „II Obiad Charytatywny”. Podczas spotka-
nia Jolanta Kwaśniewska nadała swoje imię nowej róży, której twórcą 
jest Łukasz Rojewski, który wcześniej wyhodował m.in. różę „Czesław 
Miłosz”. Róża „Jolanta Kwaśniewska” hodowana jest właśnie na planta-
cji rodziny Sobieszków.

MJ

para prezydencka na różanej pLantacji



 

KRAJOWE  ŚWIĘTO  TRUSKAWKI  W  BUCZKU
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