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ODSŁONIĘCIE POMNIKA

Dnia 21 września 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Łasku małżonkowie Jolanta i Marian Kubiakowie oraz 
Janina i Grzegorz Goździkowscy zostali odznaczeni Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za Długoletnie Pożycie 

M E DA L E  D L A 
M A Ł ż ON K Ó W

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. 

Uroczystego aktu dekoracji dokonał burmistrz Łasku Gabriel  
Szkudlarek, gratulując parom małżeńskim pięknego jubileuszu oraz ży-
cząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu i miłości. Gratu-
lacje i życzenia złożyła także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lilia 
Ślusarczyk-Grącka. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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ODSŁON I Ę C I E  POMN I KA

W uroczystości w centrum miasta oprócz 
żołnierzy 9. ŁBOT wzięli udział weterani 
AK, poseł Marek Matuszewski, wicewojewo-
da łódzki Karol Młynarczyk, burmistrz Łasku  
Gabriel Szkudlarek, starosta łaski Piotr Wo-
łosz, a także przedstawiciele służb munduro-
wych, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz 
duszpasterze różnych wyznań. W uroczystej 
żołnierskiej przysiędze uczestniczyli również: 
dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen bro-
ni Wiesław Kukuła, dowódcza 9. ŁBOT - płk 
Paweł Wiktorowicz oraz dowódca utworzone-
go w sierpniu br. w Łasku 93. Batalionu Lek-
kiej Piechoty ppłk Przemysław Kornacki.

Żołnierze składający przysięgę mają już 
za sobą podstawowe przeszkolenie. W obec-
ności mieszkańców i licznych gości żołnie-
rze przysięgali „…w potrzebie krwi własnej 
i życia nie szczędzić”. Rota przysięgi i prze-
mówienia gości wielokrotnie nawiązywały do 
aktualnej sytuacji związanej z wojną na Ukra-
inie. Z kolei dowódca WOT gen broni W. Ku-
kuła gratulował żołnierzom służby, dziękując 
rodzinom żołnierzy za patriotyczne wychowa-
nie, jednocześnie zachęcał do dalszego szko-
lenia.

Burmistrz Łasku G. Szkudlarek, również 
w imieniu starosty P. Wołosza, powitał w gro-
dzie nad Grabią kolejną formację wojska i za-
chęcił żołnierzy, by takie jak dziś uroczystości 
odbywały się odtąd zawsze właśnie na zrewita-
lizowanym rynku, życzył jednocześnie żołnie-
rzom szczęścia i wytrwałości w służbie i aby 
zdobytych kwalifikacji nie musieli sprawdzać 
w praktyce, jak to jest obecnie na Ukrainie. 

W  sierpniu  br.  powstał  93.  Batalion  Lekkiej  Piechoty  Obrony  Terytorialnej

PIERWSZA żOŁNIERSKA PRZYSIĘGA NA ŁASKIM RYNKU
Po raz pierwszy na łaskim rynku 100 żołnierzy nowo utworzonego łaskiego 93.  Batalionu Lekkiej Piechoty WOT złożyło przysięgę  
(17 września). To historyczne wydarzenie w dziejach Łasku, który odtąd oprócz lotników z 32. BLT i Żandarmerii  będzie miał 
dodatkową formację - 93. Batalion Lekkiej Piechoty, wchodzący w skład 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. 
Stanisława Sojczyńskiego. Miał rację burmistrz Łasku, mówiąc podczas uroczystości, że „Łask wojskiem stoi”.

Pani
Zenonie Romankiewicz

Sekretarz Gminy Buczek
wyrazy głębokiego współczucia

i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Wójt Gminy 
wraz z pracownikami

Urzędu Gminy 
oraz

Przewodniczący Rady i Radni
Gminy Buczek

O uhonorowaniu wielkiego łaskowianina pomnikiem mówiło się już 
dawno, jednakże dopiero teraz, z okazji 600-lecia nadania praw miej-
skich Łaskowi, udało się urzeczywistnić to zamierzenie. Prymas jak 
żywy spogląda na swoje dzieło – zabytkową dziś kolegiatę.

W dniu odsłonięcia nowego pomnika dopisała pogoda, na ten uroczy-
sty moment przybyło wielu mieszkańców grodu nad Grabią, a także gości: 
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, posłowie Marek Matuszewski i Piotr 
Polak, senator Maciej Łuczak, abp senior archidiecezji łódzkiej Władysław 
Ziółek i metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, a także proboszcz kolegiaty 
w Łasku ks. kan. Piotr Pirek i wielu innych kapłanów, byli radni miejscy  
i powiatowi oraz przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek powitał wszystkich uczestników 
uroczystości, następnie podziękował twórcy pomnika prof. K. Badynie,  
a także firmie, która zrewitalizowała teren, na którym stanął monument.

Ten dzień przejdzie zapewne do historii Łasku - 25 września 2022 roku odsłonięto w centrum miasta pomnik 
wielkiego łaskowianina, męża stanu, prymasa Polski Jana Łaskiego. Pomnik dłuta krakowskiego profesora Karola 
Badyny stanął naprzeciwko kolegiaty, która powstała dzięki Janowi Łaskiemu, a w jej murach znajduje się cudowny 
wizerunek Matki Bożej Łaskiej, podarowany miastu i świątyni także przez wielkiego prymasa.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
ŚP. 

ZYGMUNTA GRZESIAKA
Wieloletniego Zastępcę Prezesa 

Izby Rzemieślniczej w Łodzi 
oraz wieloletniego Starszego Cechu  

Rzemiosł im. Jana Łaskiego w Łasku
Rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy 

głębokiego współczucia składają:
Burmistrz wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Łasku
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ZDANIEM bURMISTRZA

ZATEM CO DALEJ

Do tej trudnej sytuacji musimy się dosto-
sować. Podczas odstatniej sesji Rady Miejskiej 
niezależnie od barw politycznych radni za-
chęcali do niezwłocznego opracowania planu 
oszczędnościowego, w tym wyłączenia, wzorem 
innych gmin, przynajmniej części oświetlenia 
ulicznego. Do tej pory takiego rozwiązania nie 
brałem od uwagę. Niestety, nie można wyklu-
czyć, że to radni mają rację i wkrótce trzeba bę-
dzie to uczynić. Już dziś wiele gmin z uwagi na 
radykalny wzrost cen energii elektrycznej wyłą-
cza oświetlenie w godzinach nocnych. Gmina 
Łask jest jedyną gminą w powiecie łaskim, która 
w godzinach nocnych nie wyłącza oświetlenia 
ulicznego. Wkrótce przystąpimy do wymiany 
(pisałem o tym wcześniej) lamp na oświetlenie 
ledowe, w czym upatruję znacznych oszczędno-
ści. Warto podkreślić, że inwestycję realizujemy 
zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gm. 
Łask, ale nie wiadomo czy będziemy w stanie 
w dalszych miesiącach i w roku przyszłym tak 
postępować. Inwestycje są ważne, nawet bar-
dzo ważne, ale ja muszę najpierw zabezpieczyć 
pieniądze na funkcjonowanie szkół, przedszkoli 
i innych gminnych jednostek. Zabezpieczenie 
pieniędzy dla jednostek oświatowych to bez-
względny priorytet.

RESTRYKCYJNE DZIAŁANIE 
W ZAKRESIE GOSPODARKI 

ŚCIEKAMI 

8 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 
7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wod-
ne oraz niektórych innych ustaw. Zagadnieniu 
temu poświęcony jest odrębny artykuł (str. 5). 
Wymieniona ustawa jest kolejną przypisującą 
gminie działania restrykcyjne wobec miesz-
kańców, wójt (burmistrz, prezydent miasta) bę-
dzie miał obowiązek kontroli w zakresie zago-
spodarowywania ścieków sanitarnych. Kontro-
la Najwyższej Izby kontroli wykazała bowiem, 
iż w niektórych gminach nawet 80% ścieków 
z szamb nie trafiało do oczyszczalni ścieków.

W ostatnim numerze Panoramy swój tekst rozpocząłem od przywołania trudnej sytuacji finansowej, 
w jakiej – wśród wielu innych podmiotów - znalazły się samorządy lokalne. Sytuacja, niestety, nie poprawia 
się. Ceny za energię elektryczną zaproponowane w przetargach są 5 – 10 razy wyższe od dotychczasowych. 
Z ofertami złożonymi w naszym przetargu zapoznamy się 7. 10. 2022 r. 

KOLEJNE WNIOSKI 
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

23 sierpnia br. gmina Łask złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg zadania pod nazwą 
Przebudowa układu dróg gminnych ulic Gdań-
skiej, Torowej i Łanowej w Łasku (ul. Torowej 
do cmentarza). Wybierając te drogi kierowa-
łem się wyłącznie szansą na pozyskanie dofi-
nansowania, innymi słowy spełnieniem w jak 
największym stopniu kryteriów, od spełnienia 
których zależy dofinansowanie. Podpisałem 
także specyfikacje istotnych warunków zamó-
wienia na inwestycje finansowane z „Polskiego 
Ładu”, tj. Kompleksowa modernizacja systemu 
oświetlenia drogowego wraz z jego rozbudową 
w gminie Łask i drugi Rozbudowa sieci dróg 
gminnych wraz z infrastrukturą wodno-kana-
lizacyjną zlokalizowanych pomiędzy drogami 
wojewódzkimi 473 i 738 w gminie Łask.

WSPANIAŁY JUBILEUSZ

9 września br. odbyły się uroczystości 
jubileuszowe 600-lecia łaskiego rzemiosła. 
Zawsze podkreślam, że poza parafią, któ-
ra została powołana w 1366 r., to najstarsza 
funkcjonująca nieprzerwanie w Łasku jed-
nostka czy instytucja. Historycy przyjmują, 
że łaskie rzemiosło w zorganizowanej for-
mie istnieje od 1422 r., czyli od momentu 
nadania grodowi nad Grabią praw miejskich. 
Z dokumentu Jana z Łasku wystawionego 
w 1424 r. wynika, że już w tym czasie dzia-
łała grupa rzemieślników. /.../ Członkowie ła-
skich cechów pochodzili głównie z ludności 
miejscowej oraz z okolicznych osad. W Ła-
sku rzemieślnicy odgrywali bardzo ważną 
rolę. Stanowili patrycjat miejski i decydo-
wali o wyborze burmistrza, radnych i ławni-
ków. /.../ Łask zaliczał się do jednego z naj-
większych ośrodków rzemiosła na ziemiach 
środkowej Polski w XVIII w. Działało tutaj 
przeszło dwustu rzemieślników należących 
do cechów – 71 chrześcijan oraz 131 Żydów. 

Niezależnie od tej grupy, warsztaty prowadzi-
ło około 10 wytwórców niezrzeszonych: 5 go-
rzelników, 2 piwowarów, mechanik 1 jubiler,  
1 hafciarz złotem i srebrem. W latach 1793-
1794 liczba rzemieślników wynosiła oko-
ło 212. Cytaty pochodzą z 600 lat rzemiosła 
w Łasku 1422-2022, Łask 2022, pozycji wy-
danej przez Cech Rzemiosł, str. 3 – 5. Rze-
miosło to nie tylko wytwórczość - to także na-
uka uczniów i wychowanie młodzieży.

Uroczystość prowadził Adam Krawiec - 
starszy Cechu. Rys historyczny przedstawił 
Marian Dobosz. Wśród gości byli: Stanisław 
Syguła - prezes Izby Rzemieślniczej w Ło-
dzi, ks. kanonik Piotr Pirek - proboszcz kole-
giaty, Piotr Wołosz - starosta łaski. Zabierając 
głos podziękowałem rzemieślnikom za wieki 
współpracy z władzami miasta, za ich aktyw-
ność, za troskę na rzecz rozwoju naszej gmi-
ny, ale także za udział – często ze sztandarami 
- w uroczystościach zarówno religijnych, jak 
i patriotycznych. Życzenia złożyłem nie tylko 
od siebie, ale także od wszystkich mieszkań-
ców gminy Łask. 

Były dyplomy i odznaczenia, w tym jedno 
wyjątkowe. Szablę im. Jana Kilińskiego, naj-
wyższe rzemieślnicze wyróżnienie jako pierw-
szy łaskowianin otrzymał Zygmunt Grzesiak, 
w uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła oraz 
małej i średniej przedsiębiorczości. Zygmunt 
Grzesiak to człowiek niezwykle zasłużony dla 
łaskiego rzemiosła. Śmiem twierdzić, że to jed-
na z najwybitniejszych postaci w całym sześć-
setleciu naszego rzemiosła. 

Niestety, 20 września 2022 r. Zygmunt 
Grzesiak zmarł. Jak podkreślano w czasie po-
grzebu, był człowiekiem dobrym, szlachetnym, 
odpowiedzialnym, dobrym organizatorem. To 
prawda. Z jego inicjatywy, przy wsparciu gmi-
ny Łask, po dziesięcioleciach zostało uregulo-
wane prawo własności gruntu, na którym stoi 
budynek Cechu.

23 września 2022 r.     
Gabriel Szkudlarek

ODSŁONIĘCIE POMNIKA
Następnie wojewoda łódzki T. Bocheń-

ski, burmistrz Łasku G. Szkudlarek i ks. kan.  
P. Pirek odsłonili Pomnik Kanclerza Wielkie-
go Koronnego, Prymasa Polski Jana Łaskie-
go. Arcybiskup G. Ryś poświęcił monument. 
Potem głos zabrał wojewoda łódzki, a po nim 
Honorowy Obywatel Łasku profesor Marian 
Marek Drozdowski, który nakreślił dzieje 
Rzeczypospolitej w czasach Jana Łaskiego 
i dzisiejsze znaczenie Łasku na mapie Polski. 
Na koniec profesor zaapelował do rodaków, 

by się bardziej szanowali z myślą o Łasku 
i kraju. Podobny był sens wypowiedzi abp. 
G. Rysia, który zaapelował, byśmy nie żyli 
nienawiścią, jednocześnie przypomniał kró-
la Władysława Jagiełłę, który nadał Łaskowi 
prawa miejskie i stoczył z Krzyżakami bitwę 
pod Koronowem, z punktu widzenia korzyści 
Polski ważniejszą od tej pod Grunwaldem, ale 
mniej znaną i opisaną.

Parlamentarzyści złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Jana Łaskiego, następnie w kolegiacie 

3 odbyła się msza dziękczynna za 600 lat Łasku 
jako miasta, koncelebrowana przez abp. seniora 
W. Ziółka i metropolitę łódzkiego abp. G. Rysia. 
Goście i mieszkańcy Łasku modlili się w kapli-
cy Matki Bożej Łaskiej.

Na zakończenie uroczystości związanych 
z odsłonięciem pomnika Jana Łaskiego w mu-
rach sędziwej kolegiaty odbył się koncert Ze-
społu Kameralnego „No-Net” (9 muzyków) pt. 
„Fantazje Maryjne”.

(MJ, RP)



USZCZELNIAMY GOSPODARKĘ 
ŚCIEKOWą W GMINIE
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Nowelizacja przepisów to między innymi: 
- dostosowanie przepisów prawa krajowego 
do wymagań dyrektywy ściekowej 
- wprowadzenie administracyjnych kar pie-
niężnych za naruszenie obowiązków aglome-
racji w zakresie dostosowania do wymogów 
dyrektywy (między innymi za nieprzyłączo-
nych mieszkańców do wybudowanych syste-
mów kanalizacji sanitarnej) oraz w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązku w zakresie 
sprawozdawczości z realizacji Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK) 
- doprecyzowanie obowiązków gmin w zakre-
sie gospodarowania nieczystościami ciekłymi 
polegający na monitoringu ścieków wytwarza-
nych w gminie oraz ich oczyszczania – 100% 
ścieków z szamb oraz osad z przydomowych 
oczyszczalni ścieków winno trafić na oczysz-
czalnię ścieków
- doprecyzowanie obowiązkowej ewidencji 
zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) 
w gminie, jak i zawartych umów mieszkańców 
z przewoźnikami na odbiór i transport ścieków 
do punktów zlewnych na oczyszczalni
- prowadzenie przez organy gminy obowiąz-
kowej kontroli wywozu ścieków z szamb z bi-
lansowaniem pod kątem zużytej wody w nieru-
chomościach oraz raportowanie o przeprowa-
dzonych kontrolach do PGW „Wody Polskie” 
oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska
- uregulowanie kwestii dotyczących opróż-
niania osadników w instalacjach przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i transportu tych 

9 sierpnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549). Głównym 
celem nowelizacji ustawy Prawo wodne jest dostosowanie przepisów krajowych 
do wymagań unijnych, które narzuca dyrektywa ws. oczyszczania ścieków 
komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku). 

nieczystości do oczyszczalni ścieków (umowa 
z przewoźnikiem zapewniająca systematyczny 
odbiór i dostarczanie osadu do punktów zlew-
nych na oczyszczalniach)
- wykonanie wniosków Najwyższej Izby Kon-
troli (kontrole w wielu gminach w Polsce wy-
kazały, iż nawet 80% ścieków z szamb nie tra-
fiło na oczyszczalnię ścieków).

Nowelizacja to wiele zmian i nowych obo-
wiązków uszczelniających systemy dystrybucji 
ścieków z naszych nieruchomości z szamb, jak 
i przydomowych oczyszczalni ścieków (osad), 
które będą szczegółowo monitorowane i rapor-
towane do organów ochrony środowiska. Bi-
lans ścieków wytworzonych w naszych gospo-
darstwach w gminie będzie musiał się zgadzać 
z ilością ścieków oczyszczonych w lokalnych 
przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz 
gminnej oczyszczalni ścieków (ścieki komu-
nalne z sieci + ścieki dowożone z naszych nie-
ruchomości).

Dlatego jeśli mamy taką możliwość to naj-
prościej przyłączmy swoje nieruchomości do 
sieci kanalizacji sanitarnej - tak będzie najpro-
ściej, najtaniej i w pełni pozwoli na spełnienie 
wymogów przez gminę Łask stawianych w dy-
rektywie ściekowej, a nasze nieruchomości nie 
będą kontrolowane w zakresie wywozu i ilości 
wytwarzanych ścieków. 

Zapraszamy do kontaktu. Sztab naszych 
inżynierów zaprojektuje, doradzi i wykona 
przyłącze kanalizacyjne, a płatność za usługę 
w uzasadnionych przypadkach rozłożymy na 
dogodne raty. 

Mariusz Sowiński 
prezes Zarządu MPWiK w Łasku

SESJE - Rada Miejska w Łasku obrado-
wać będzie prawdopodobnie w ostatniej deka-
dzie października, wcześniej być może odbę-
dzie się sesja nadzwyczajna. 

Rada Powiatu Łaskiego obradowała  
29 września. Radni zajmowali się m.in. pod-
sumowaniem działalności łaskiego szpitala 
w II kwartale 2022 roku, raportem o ochro-
nie środowiska za okres 30 marca 2020 -  
30 marca 2022, a także zmianami w tegorocz-
nym budżecie.

NOWY DOWÓDCA - dotychczasowy 
dowódca komponentu lotniczego Aviation  
Detachment stacjonującego w 32. BLT przeka-
zał obowiązki swojemu następcy - jest to ppłk. 
Sean Murphy. W uroczystym przekazaniu do-
wództwa uczestniczyli: dowódca 2. Skrzy-
dła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Ireneusz  
Nowak i dowódca 32. BLT płk pil. Piotr Ostro-
uch, a także dowódca 52nd Fighter Wing Tho-
mas Graham. 

NAJLEPSZE ekologiczne gospodarstwo 
w województwie - taki tytuł otrzymała firma 
pochodzącej z gminy Łask Moniki Mrowiń-
skiej od Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Bratoszewicach. Wyróżnienie i gratu-
lacje na ręce pani Moniki złożył poseł na Sejm 
RP Marek Matuszewski. 

DOTACJE DLA OSP - prawie 160 jed-
nostek OSP z woj. łódzkiego otrzymało finan-
sowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, 
m.in.: Chociw - 20 000 zł, Łask - 19 983 zł, 
Pruszków - 20 000 zł, Widawa - 20 000 zł.

KORONAWIRUS w powiecie łaskim -  
od początku roku zachorowało prawie 4 tys. 
osób, zaś przegrało walkę z chorobą - prawie 
100. Na przykład 21 września odnotowano  
5 nowych zachorowań, tego dnia nie było ani 
jednego zgonu. Rośnie zainteresowanie szcze-
pieniami, także tymi przeciwko grypie.

SREBRO dla łaskiej policjantki -  
asp. sztab. Katarzyna Staśkowska w zawo-
dach kulturystyki i fitness Festiwalu Sportów 
Sylwetkowych rozgrywanych w podwarszaw-
skich Markach wystartowała w trzech kate-
goriach i po zaciętej rywalizacji zajęła II, IV  
i V miejsce. Gratulujemy!

AURA we wrześniu – jesienne ochłodze-
nie przyszło szybciej niż się spodziewano,  
ale meteorolodzy nie tracą nadziei i zapowia-
dają jeszcze ocieplenie i złotą polską jesień.  
Ze względu na niskie temperatury, uruchomio-
no co. Choć ruszają rządowe dopłaty do węgla, 
brakuje go na składach opału, a jeśli już jest 
- jego cena kształtuje się na poziomie 3 tys. zł  
za tonę. Rośnie zainteresowanie drewnem 
z lasu. 

GRZYBY - wydawać się mogło, że aura 
sprzyja wysypowi grzybów, lecz nic takiego 
nie nastąpiło. Latem grzyby pojawiły się na 
krótko, we wrześniu było ich jak na lekarstwo. 
Czy jesienny wysyp nastąpi w październiku?

DWORZEC kolejowy w Łasku nie może 
doczekać się remontu i otwarcia. Tymczasem 
podobny obiekt w Zduńskiej Woli remontowa-
ny jest kosztem ok. 4,5 mln zł.
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3 „Dziś ojczyzna zyskała nowych obrońców” – mówił dowódca garnizonu 
płk pil. Piotr Ostrouch.

Podczas uroczystości przypomniano także przysięgę, nawiązując do 
rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, a liczni goście mogli 

PIERWSZA żOŁNIERSKA PRZYSIĘGA NA ŁASKIM RYNKU

Idea „Pociągu do Kolumny” narodziła się parę lat temu w głowach 
miejscowych społeczników, którzy po prostu zapragnęli mieć festyn 
w Kolumnie, dający możliwość integracji społecznej, pokazania walo-
rów architektonicznych, przyrodniczych i kulturowych zielonej dzielni-
cy Łasku, zaprezentowania dzieł lokalnych artystów. Po nitce do kłębka, 
w 2018 r., z ogromną pomocą Łaskiego Domu Kultury, organizacji, firm 
lokalnych oraz przychylnie nastawionych do całego pomysłu ludzi, od-
była się pierwsza edycja festiwalu. Wydarzenie wzbudziło dużo emocji, 
wyzwoliło pozytywną energię i przychylne komentarze.

W tym roku Społeczny Komitet Organizacyjny, złożony z mieszkań-
ców, sympatyków i miłośników Kolumny, zebrał się ponownie, aby zor-

POCIąG DO KOLUMNY PO RAZ TRZECI
W weekend, 10-11 września br., odbyła się długo wyczekiwana, trzecia już, edycja Festiwalu Sztuki „Pociąg  
do Kolumny”. Jest to cykliczne wydarzenie, organizowane głównie przez mieszkańców i sympatyków urokliwej 
dzielnicy Łasku – Kolumny. Niestety przez pandemię, przez 2 lata festiwal ten nie był organizowany, toteż  
w tym roku powrócono do niego z podwójną siłą i wydarzenie trwało aż 2 dni. 

ganizować kolejną edycję festiwalu. Do współpracy zaproszono ŁDK 
oraz Łaskie Towarzystwo Kulturalne, patronat nad wydarzeniem objęli 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz starosta łaski Piotr Wołosz, za-
równo gmina, jak i powiat zostały też partnerem finansowym tegorocznej 
edycji „Pociągu do Kolumny”. 

Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna również odbyła się na 
ulicy Piotrkowskiej i w okolicy Leśnego Skweru. Drugi dzień festiwalu, 
zorganizowany przez ŁDK, zaplanowano na wyremontowanym niedaw-
no placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Atrakcji w pierwszym dniu 
było mnóstwo, imprezę podzielono na strefy: art, gastro, chillout i scenę 
- w każdej ze stref można było znaleźć coś dla siebie.

 Sobota zaczęła się od spaceru sentymentalnego po Kolumnie, który 
prowadzony był przez Wojciecha Pardałę, kolumieńska młodzież przy-
gotowała też super zabawę w podchody, która była na tyle innowacyjna, 
że wzbudziła duże zainteresowanie. Można było wygrać mnóstwo na-
gród na stoiskach wystawców, odbywały się warsztaty i konkursy. Kolo-
rowe stoiska rękodzielników zapraszały do zakupów, całość dopełniały 
namioty przeróżnych organizacji i instytucji, smakowite jedzenie gospo-
dyń wiejskich z okolicznych kół, parada motocykli i ciekawe występy 
na scenie, na której mogliśmy zobaczyć między innymi występy dzieci 
z przedszkola w Kolumnie „Leśne Skrzaty”, dzieci i młodzież z ZSO 
w Kolumnie, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”, zespoły Oddwill, Planety, 
M. Dybalskiego/P. Orlewskiego/K. Straburzyńskiego, studio tańca Gos-
sip oraz gwiazdę wieczoru – Witka Muzyka Ulicy. Wydarzenie trwało do 
późnych godzin wieczornych, a zakończyło się dyskoteką.

 W drugim dniu  na placu Szarych Szeregów atrakcje zapewnił ŁDK. 
Był teatrzyk uliczny dla dzieci, gry, zabawy i konkursy. 

Anna Robak

W łaskim ratuszu nauczyciele placówek oświatowych z gminy Łask 
otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31 sierpnia br. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wręczył akty 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego 4 nauczycielom. Zgodnie 
z Kartą Nauczyciela, podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowa-
nie według roty zawartej w tej ustawie.

Według dotychczasowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela, sto-
pień nauczyciela mianowanego uzyskuje nauczyciel kontraktowy, który 
po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 
2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez bur-
mistrza Łasku. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu pro-
wadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrud-
niony i 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez ministra eduka-
cji i nauki.

W sierpniu br. do egzaminu przystąpiło 4 nauczycieli - wszyscy zda-
li egzamin. Po spełnieniu wymienionych wymogów, awans nauczyciela 
mianowanego zdobyli i akty otrzymali:
-  Małgorzata Makowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego 

oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w grupach in-
tegracyjnych - zatrudniona w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne 
Skrzaty w Łasku

AWANS NAUCZYCIELI

-  Justyna Kmiecik-Pasternak - nauczyciel języka angielskiego – zatrud-
niona w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie

-  Małgorzata Wiśnik - nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz na-
uczyciel języka angielskiego - zatrudniona w Przedszkolu Publicznym 
nr 1 w Łasku

-  Karol Jabłoński - nauczyciel religii oraz WOS – zatrudniony w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ła-
sku (Kolumnie).

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to prestiż, możliwość 
uzyskania zatrudnienia na podstawie mianowania, ale również wiąże się 
ze wzrostem od 1 września 2022 r. wynagrodzenia zasadniczego.

JK

spróbować żołnierskiej grochówki. Tego samego dnia na placu przez sie-
dzibą OSP odbył się piknik strażacki z licznymi atrakcjami i stoiskami, 
m.in. grami planszowymi o tematyce patriotycznej i wydawnictwami IPN.                                       

 (P) 
Patrz fotoreportaż: str. 28
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Starostwo Powiatowe w Łasku na bie-
żąco reaguje na potrzeby szpitala, których 

każdego roku jest bardzo dużo. Niestety, nie zawsze udaje się wszystkie 
z nich zaspokoić. W obecnej kadencji na bieżące doposażenie wydat-
kowano już ponad 1 200 000 złotych. Wśród najbardziej potrzebnych 
urządzeń kupionych w ostatnim czasie znalazły się: system do próby wy-
siłkowej BTL, aparaty do EKG, masażu pneumatycznego, gastroskop, 
lampy zabiegowe, lasery, respiratory, pompy infuzyjne, myjnia endosko-
powa oraz aparat do znieczulenia. Laparoskop to ostatnie urządzenie, 
które stanowi bardzo ważne wyposażenie placówki. Znacząco skraca 
on niektóre procedury medyczne, a także wspomaga diagnostykę jamy 
brzusznej i pozwala na przeprowadzenie niektórych zabiegów w obrębie 
jamy brzusznej.

LAPAROSKOP OD POWIATU
Zakupu laparoskopu na rzecz spółki Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. w Łasku dokonał Powiatowy Zespół 
Poradni w Łasku Sp. z o.o., którego właścicielem jest powiat łaski. Na nowy laparoskop przeznaczono 
ponad 200 tysięcy złotych. To nie jedyny taki wydatek w ostatnich latach.

12 sierpnia br. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbył się uro-
czysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego. 

Podczas zbiórki z rąk pełniącego obowiązki dowódcy Bazy ppłk. 
Krzysztofa Bienia oraz dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. 
pil. Tomasza Jatczaka, żołnierze otrzymali akty mianowania na kolejne 
stopnia wojskowe oraz zostali odznaczeni medalami resortowymi. Do-
wódca pogratulował wszystkim awansowanym żołnierzom oraz złożył 
życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. W obchodach uczestniczyły 
również władze powiatu łaskiego, przedstawiciele lokalnego samorządu 
oraz służb mundurowych. Powiat łaski reprezentował starosta łaski Piotr 
Wołosz. Starosta w krótkim przemówieniu złożył życzenia żołnierzom 
i pracownikom oraz podziękował za trud włożony w wykonywanie swo-
ich obowiązków.

Zbiórkę zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska pol-
skiego oraz defilada pododdziałów.

APEL Z OKAZjI ŚWIĘTA WOjSKA POLSKIEGO

83 LATA TEMU…

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem burmistrza Łasku  
Gabriela Szkudlarka. Następnie głos zabrał senator Maciej Łuczak, a po 
nim ks. kpt. Mateusz Korpak odmówił modlitwę w intencji wszystkich 
poległych w czasie II wojny światowej. Odczytano również apel pamięci 
i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty 
na grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

W obchodach udział wzięli: parlamentarzyści, lokalni samorządow-
cy, przedstawiciele służb mundurowych, a także delegacje szkół oraz 
mieszkańcy Łasku. Władze powiatu łaskiego reprezentowali: wicestaro-
sta Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grze-
gorz Dębkowski oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert 
Szczepaniak.

W piątek, 1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy 
rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny  
w dziejach ludzkości – II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad 
60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków. W dniu 1 września br. 
na cmentarzu parafialnym w Łasku obchodzono 83. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Uroczystość została poświęcona 
pamięci wszystkich poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie 
w braterskiej walce z najeźdźcą.
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Obchody rozpoczęto od mszy dziękczynnej za tegoroczne plony, 
której przewodniczył ks. arcybiskup Wacław Depo, metropolita często-
chowski. We mszy świętej brali udział m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych województwa łódzkiego oraz zaproszeni goście. W uro-
czystościach dożynkowych uczestniczyli również: starosta łaski Piotr 
Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski.

Powiat łaski na tegorocznych dożynkach reprezentowały panie z kół 
gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie „Łódzkie smakuje” 
składającym się z dwóch kategorii:

I kategoria: „Wytrawne smaki Łódzkiego” - dla potraw o charakterze 
wytrawnym

II kategoria: „Słodkie smaki Łódzkiego” - dla wyrobów cukierni-
czych, ciast, deserów.

Do konkursu w kategorii „Wytrwane smaki Łódzkiego” przystąpiły: 
- KGW „Leśnica” w Leśnicy (z daniem „Gęś duszona z czerwoną ka-
pustą”)
- KGW „Sięganowianki” w Sięganowie (z daniem „Policzki wieprzowe 
z warzywami w sosie pomidorowym”)

bYLIŚMY NA DOżYNKACh WOjEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RADOMSKU
W niedzielę,  21 sierpnia br. ,  w Radomsku odbyły się Dożynki Województwa Łódzkiego połączone  
z diecezjalnymi i  powiatowymi. Organizatorami dożynek byli  m.in.:  marszałek województwa 
łódzkiego Grzegorz Schreiber,  miasto Radomsko oraz powiat radomszczański.

- KGW Teodory (z daniem „Golonka pod pierzynką z ziemniakami”)
- KGW w Luciejowie (z daniem „Kluski na firance po luciejowsku”).

Do drugiej kategorii konkursowej dla wyrobów cukierniczych, ciast 
oraz deserów przystąpiło KGW Wola Bałucka „Ptasica” i Przyjaciele 
- serwując „Serniczek z twarożku od szczęśliwej krówki”, oraz KGW 
„Gorczynianki” z Gorczyna, które przygotowało „Tartę z konfiturą ró-
żaną i mascarpone”, otrzymując za nią wyróżnienie od marszałka woje-
wództwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Powiat łaski również miał swoje stoisko, na którym można było 
otrzymać broszury informacyjne o regionie, gadżety promujące powiat 
oraz skosztować świeżych jabłek i śliwek. Dla dzieci były m.in. lizaki 
oraz balony lub wiatraczki z logo powiatu łaskiego.

Pragniemy podziękować wszystkim kołom gospodyń wiejskich oraz 
Stowarzyszeniu Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia” za udział i promowa-
nie powiatu łaskiego w Święcie Plonów Województwa Łódzkiego Ra-
domsko 2022. Dziękujemy za wspólny udział w dożynkach oraz krze-
wienie rękodzieła na terenie naszego regionu.
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Uroczyste obchody zainaugurowa-
ła msza, która odbyła się już w sobotę,  
27 sierpnia, w kościele parafialnym 

w Buczku, z udziałem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz stra-
żaków ochotników i ich rodzin z całej gminy. 

W niedzielę po uroczystym przemarszu pocztów sztandarowych, 
MDP oraz ochotników z gminy i zaprzyjaźnionych jednostek meldu-
nek o gotowości do obchodów jubileuszu 100-lecia złożył dowódca ob-
chodów dh Sławomir Ziętala członkowi Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP dh Janowi Rysiowi. Następnie zgodnie z ceremoniałem obcho-
dów orkiestra zagrała hymn państwowy, a poczet sztandarowy wciągnął 
flagę na maszt.

Wśród zaproszonych gości byli posłowie: Cezary Grabarczyk, 
Piotr Polak i Tadeusz Wożniak, członek Prezydium Zarządu Głównego  
ZOSP RP dh. Jan Ryś, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkie-
go Iwona Koperska, radna Sejmiku Dorota Więckowska, zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty, za-
stępca prezesa Wojewódzkiego ZOSP RP dh Wojciech Pokora, starosta 
łaski Piotr Wołosz, wicestarosta łaski Teresa Wesołowska, prezes LGD 
„Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa, komendant powiatowy PSP w Łasku 
st. bryg. Piotr Rudecki, zastępca komendanta powiatowego Policji mł. 
insp. Robert Krawczyk, a także przedstawiciele jednostek OSP, samorzą-
dowych jednostek gminnych i licznie zgromadzeni mieszkańcy. 

Na początku uroczystości historię jednostki i jej najważniejsze osią-
gnięcia przedstawił prezes OSP Buczek, a zarazem komendant gminny 
dh Włodzimierz Czech. Przedstawiciele fundatorów wbili symboliczne 
„gwoździe” w drzewce sztandaru. Poświecenia sztandaru dokonał kape-
lan strażaków powiatu łaskiego ks. kanonik Jarosław Wojtal.

Po uroczystym wręczeniu sztandaru i dekoracji jednostki OSP 
w Buczku Złotym Znakiem Związku w rytmie fanfar orkiestry nastąpiła 
prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy wszystkim druhom, go-
ściom i mieszkańcom. 

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie odznaczeń, wy-
różnień i medali druhom ochotnikom. Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali druhowie: Maciej  
Zawiasa i Łukasz Krakowski. Złotym Znakiem Związku uhonorowano 
dh Edmunda Grzelaka, a medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza 
– dh. Wacława Pniewskiego. 

Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zosta-
li druhowie: Witold Zawiasa, Tadeusz Pęciak i Marian Boruń, Srebr-
nym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - Jacek Tyluś, Roman  
Kaźmierczak, Arkadiusz Gawlik, Grzegorz Skrzypczyński, zaś Brązo-
wym Medalem - Kamila Cebulska, Michał Bogulak, Michał Jakóbczak, 
Jerzy Gawlik, Marek Ratajczyk, Aleksandra Grzelak, Grzegorz Goździk, 
Tomasz Kaczmarek. 

jUbILEUSZ 100-LECIA OSP W bUCZKU
Strażacy ochotnicy z Buczku od wieku są w ciągłej gotowości niesienia pomocy będącym 
w potrzebie. 28 września br. jednostka świętowała jubileusz 100-lecia istnienia. 

Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej 
Województwa Łódzkiego” Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP 
nadało druhom: Bronisławowi Węglewskiemu, Wojciechowi Sikorze, 
Włodzimierzowi Czechowi, Jerzemu Pniewskiemu i ks. kanonikowi  
Jarosławowi Wojtali.

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczono druhów: Bartłomieja Pająka, 
Wiktora Krakowskiego, Łukasza Maciąga i Michała Zajączkowskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Buczku przy-
znało też odznaki „Za Wysługę Lat” dla: dh. Zygmunta Soleckiego -  
60 lat, dh. Jana Jersaka - 55 lat, dh. Włodzimierza Ratajczyka - 50 lat, 
dh. Jana Zatorskiego - 35 lat, dh. Dariusza Bandzierza - 30 lat,  
dh. Andrzeja Tobjańskiego - 30 lat, dh. Jacka Tylusia - 20 lat,  
dh. Łukasza Krakowskiego - 20 lat, dh. Andrzeja Zielińskiego - 20 lat, 
dh. Włodzimierza Czecha - 20 lat, dh. Romana Kaźmierczaka - 20 lat 
i dh. Grzegorza Goździka - 10 lat.

Drużyna piłki nożnej OSP w Buczku zajęła w 2020 roku I miejsce 
w VI Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych województwa łódzkiego, który odbył się w Szczercowie 
i miała reprezentować województwo łódzkie na szczeblu ogólnopolskim 
w Gąsawie. Ze względu na pandemię zawody się nie odbyły. Drużyna 
została uhonorowana przez prezesa ZOW ZOSP RP w Łodzi Jana Rysia 
dyplomami, a w jej składzie byli druhowie: Bartłomiej Pająk, Damian 
Cieplucha, Michał Jakóbczak, Mateusz Głowiński, Jakub Faryś, Michał 
Bogulak, Piotr Głowiński, Wojciech Buczkowski, Piotr Czech i Dawid 
Maciejewski.

Listem gratulacyjnym za zasługi dla rozwoju jednostki w Bucz-
ku uhonorowany został też wieloletni prezes OSP i komendant gminny  
dh Wiktor Papuga.

30 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Buczku nastąpiło wręcze-
nie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wręczenia 
aktów dokonał wójt gminy Bronisław Węglewski. Nauczyciele, 
którzy otrzymali akty, to: Agnieszka Walczak - nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego, zatrudniona w Gminnym Przedszkolu 
w Buczku, i Ewelina Pacholczyk - nauczyciel wychowania wcze-
snoszkolnego i biblioteki w Szkole Podstawowej w Czestkowie.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to kolejny szczebel 
w awansie nauczyciela, który daje możliwość zatrudnienia na podstawie 
mianowania, jak również otrzymanie wyższego wynagrodzenia. 

Składamy serdeczne gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego 
w pracy z uczniami i wychowankami.

AKTY MIANOWANIA
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9 Decyzją Zarządu OSP w Buczku i Społecznego Komitetu Obcho-
dów Jubileuszu fundatorom sztandaru i gościom wręczono pamiątkowe 
statuetki.

Nie zabrakło również listów gratulacyjnych z okazji pięknego jubi-
leuszu, podziękowań zgromadzonych gości za ciężką pracę strażaków 
oraz życzeń bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych. Poczęstunek 
dla gości i druhów ochotników przygotowały panie ze Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk.

jUbILEUSZ 100-LECIA OSP W bUCZKU

Po części oficjalnej przyszedł czas na świętowanie obchodów 100-le-
cia istnienia buczkowskiej jednostki. Warto wspomnieć, że strażacy za-
dbali o wyjątkową atrakcję dla najmłodszych – dmuchańce, z których 
pod opieką rodziców korzystali najmłodsi.

W imieniu samorządu gminnego i mieszkańców jednostce OSP 
w Buczku dziękujemy za codzienną gotowość do niesienia pomocy 
i wspaniałe wzorce działań społecznie użytecznych dla najmłodszych.

„Ocalić od zapomnienia – 
tradycyjne wieńce dożynkowe” 
dofinansowany ze środków  pro-
gramu „Działaj Lokalnie „Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz Stowarzysze-
nie Dobroczynne „Razem” na 
kwotę 7.910 zł (w tym 5.790 zł 
dotacja + 500 zł wkład własny 
– finansowy Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Bacho-
rzynie  + 1.620 zł wkład własny 
niefinansowy – praca wolonta-
riuszy).

Zadaniem tego  projek-
tu było przeprowadzenie dla 
mieszkańców sołectwa warszta-
tów wyplatania wieńca dożyn-

DObRA WSPÓŁPRACA
Sołectwo Bachorzyn wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń 
Wiejskich realizuje kilka projektów. W 2022 roku sukcesem SGW 
i mieszkańców z Bachorzyna było pozyskanie środków  na dwa 
projekty w formie dotacji, które obecnie są w trakcie realizacji. 

Pierwszy projekt pod nazwą:

Drugi projekt pod nazwą:

kowego z zastosowaniem technik i materiałów tradycyjnych wykorzy-
stywanych na ziemiach polskich.  Celem warsztatów jest kultywowanie 
pięknej tradycji tworzenia wieńca dożynkowego, będzie to budowa toż-
samości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z poko-
lenia twórców na dzieci i młodzież. W ramach  tego projektu zakupiono 
namiot, który będzie niezbędny do organizowania uroczystości w ple-
nerze.

Głównym celem w/w projektów jest wspieranie działalności wspo-
magającej rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzy-
mywanie tradycji kulturalnej. Realizacja projektów spowoduje zwięk-
szenie aktywności społeczności lokalnej i podniesienie jego potencjału. 
Główną potrzebą jest integracja różnych grup wiekowych, reprezentują-
cych społeczność lokalną. 

„Bachorzyńska Ostoja”  –  wspólne miejsce spotkań - realizowany 
jest w ramach grantu „Sołectwo na plus”, współfinansowanego z budżetu  
samorządu województwa łódzkiego, na kwotę 14.000 zł (w tym 12.000 zł 
dotacja + 2.000 zł wkład własny - finansowy gminy Buczek).

Celem  projektu jest bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie 
dzieci uczestniczących w różnych organizowanych imprezach okolicz-
nościowych. Ogrodzono teren od strony ulicy.  W ramach  projektu  za-
kupiono stoły  i  ławki z myślą  o  wykorzystaniu ich w przyszłości do 
organizowania uroczystości, warsztatów w plenerze. W ostatnim etapie 
realizacji projektu  przeprowadzone zostaną  warsztaty wykonywania 
świec z węzy pszczelej, które spalając się  mają szereg właściwości zdro-
wotnych.
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Na trasie, jak zwykle, była dłuższa przerwa na regenerację sił przy 
kawie, herbacie i przepysznych domowych wypiekach, a na mecie czekał 
mistrzowsko doprawiony żurek. Dla najmłodszych rowerzystów przygo-
towaliśmy dmuchane zamki i dyplomy ukończenia rajdu. Niewątpliwą 
atrakcję dla wszystkich, stanowił rower ufundowany przez wójta gminy 
Buczek, który szczęśliwym trafem przypadł w udziale Zuzi, małej miesz-
kance Buczku. Nagrodę w imieniu Bronisława Węglewskiego wręczył 
inspektor Wojciech Sikora. Ślicznie dziękujemy panu wójtowi za miłą 
niespodziankę. 

W tym miejscu, składamy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy 
wsparli nas przy organizacji rajdu. Dziękujemy gminie Buczek, Pieczar-
karni Rofungo, Intermarche Pabianice i firmie Tabor za finansowe ce-
giełki, które nam dołożyli. Druhom z OSP KSRG Malenia, OSP KSRG 
Buczek, OSP Czestków, OSP Brodnia oraz funkcjonariuszom z Komen-
dy Powiatowej w Łasku i z Żandarmerii Wojskowej z Łasku, dziękujemy 
za zaangażowanie i poświęcony czas w usprawnienie logistyki przedsię-
wzięcia. Rodzinom strażaków z Woli Buczkowskiej oraz zaprzyjaźnio-
nym z naszą strażą paniom, dziękujemy za wszystkie pyszne kulinaria, 
które przygotowały.

Z WAMI ZAWSZE jEST PIĘKNIE! 
Wspaniali, uśmiechnięci ludzie, pogoda i trasa w sam raz na rowerowe wycieczki, niepowtarzalna, rodzinna 
atmosfera, którą znamy z poprzednich lat, złożyły się na kolejny udany Rajd Rowerowy organizowany przez 
OSP Wola Buczkowska wraz z gminą Buczek. Po raz czwarty już, spokojnym tempem objechaliśmy malownicze 
wioski naszej gminy, tym razem w 168-osobowej grupie, pokonując łącznie 35 km. 

W pierwszy weekend września po 3-letniej przerwie wójtowi 
gminy Buczek udało się ponownie zorganizować dla mieszkańców 
gminy wyjazd do Wrocławia, Karpacza i Pragi. 

Pierwszy dzień zwiedzania rozpoczął się we Wrocławiu, gdzie była 
możliwość zobaczenia „Panoramy Racławickiej”, a następnie wraz  
z przewodnikami podczas spaceru poznawano historię miasta. Następ-
nego dnia z samego rana grupy udały się wraz z przewodnikami na ca-
łodzienne zwiedzanie  Pragi. Każdy pełen wrażeń dzień był zwieńczony 
uroczystą kolacją z wieczorkiem tanecznym. 

KIERUNEK: WROCŁAW - PRAGA - KARPACZ

W ostatnim dniu zwiedzano Karpacz, a w drodze powrotnej - hutę 
szkła „Julia” w Piechowicach. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć bardzo 
ciężką i precyzyjną pracę przy wyrobie kryształowych produktów. Wy-
cieczka okazała się wspaniałą okazją do integracji. 
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9 września w Łasku po raz jedenasty odbyło się Narodowe Czyta-
nie pod patronatem pary prezydenckiej. Lekturą tegorocznej edycji były 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydany w 1822 r. w Wilnie 
zbiór 14 utworów stanowi symboliczny początek romantyzmu. Poetycki 
tom, opublikowany 200 lat temu, był artystycznym manifestem i prze-
łomowym dziełem w historii polskiej literatury. Czerpiąc z ludowej wy-
obraźni i legend, w „Balladach i romansach” Mickiewicz połączył świat 
realny z nadprzyrodzonym, magicznym. Zawierające w sobie elementy 
grozy i humoru utwory niosą też przesłanie moralne. Apelują do uczuć, 
wrażliwości odbiorców oraz do ich wyobraźni. 

W 2022 roku, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Pol-
skiego, dzięki Narodowemu Czytaniu mieliśmy szansę na nowo odczy-
tać dzieło rozpoczynające tak ważny okres w polskiej kulturze i historii.

NARODOWE CZYTANIE 2022
„Narodowe Czytanie to piękna idea, piękna akcja. (…) To jedno z wielu wydarzeń, które ma na celu 
propagowanie czytelnictwa, ponieważ czytanie jest jak chleb i jak woda – jest nam niezbędne do życia” – 
powiedział wicepremier Piotr Gliński w przededniu 11. edycji Narodowego Czytania.

To tutaj spędzamy najwięcej czasu po pracy. To tutaj nabieramy sił 
witalnych do działania i szukamy dystansu do codziennego życia. Czy-
ste i zadbane otoczenie sprawia, że obcowanie z naturą wprowadza nas 
w niepowtarzalny stan wyciszenia, odprężenia i radości. Urokliwe miej-
sca za domem, to często oazy dla rodzinnego wypoczynku i przytulne 
miejsca na poranną kawę lub dokończenie ulubionej książki.

 Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali Beata i Jacek Piwo-
cha. Świadomy wybór miejsca zamieszkania w Teodorach, kilkanaście 
lat temu, to nowe możliwości do wspólnego rozwijania pasji w tworze-
niu swojego urokliwego miejsca na ziemi. Posadowiony z drewnianą ele-
wacją parterowy dom, stanowi idealne tło dla brzóz i sosen, a to właśnie 
tworzy iście bajkową scenerię. Oczkiem w głowie pani Beaty są nasa-
dzenia roślin z rabatami kwiatowymi, które w okresie kwitnienia ukazują 
nowe wielobarwne miejsca. Codziennie należy wygospodarować chwil-
kę, żeby wprawnym okiem ocenić i odpowiednio zasilić rośliny, nawod-
nić, przyciąć. Ukończony kurs florystyczny, to kolejny krok w rozwoju 
i realizacji praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w swoim 
ogrodzie. Stroiki z kwiatów i roślin, zdobią otoczenie wejścia do domu 
i strefy odpoczynku za domem. Każdy centymetr działki został perfek-
cyjnie rozplanowany i spełnia walory użytkowe. Front posesji i teren 
przed działką to ulubione miejsce pracy ogrodniczej pana Jacka. Traw-
nik zawsze przystrzyżony, pozbawiony chwastów i obsadzony rabatami 
z kwiatów to najbardziej zadbany teren wzdłuż chodnika. Tak pięknie 

NAjPIĘKNIEjSZY OGRÓD W TEODORACh
Zapoczątkowany cztery lata temu konkurs na „Najpiękniejszy ogród w Teodorach” już na stałe wpisał się do kalendarza corocznych 
wydarzeń sołectwa. Konkurs to świetna okazja do wyróżnienia tych wszystkich, dla których piękno przyrody stanowi wartość 
nadrzędną. Bycie miłośnikiem pięknego otoczenia własnego domu to także bardzo wymagające zajęcie.

utrzymany ogród w swojej okazałości jest właśnie najlepszym przykła-
dem dla innych jak pomysłami i własną pracą można stworzyć niepowta-
rzalne pełne harmonii miejsce zielonej przestrzeni. 

  Ponadto w konkursie przyznano wyróżnienie dla Urszuli Starosty. 
Oprócz wielu miłych konkursowych chwil, zawsze niezawodni przedsta-
wiciele lokalnej branży ogrodniczej Market Mrówka, Centrala Nasienna 
Łask, ufundowali niezbędne w każdym ogrodzie narzędzia i akcesoria 
ogrodnicze. Ponadto laureaci konkursu zostali obdarowani voucherem na 
uroczysty obiad/kolację do Restauracji w Hotelu Kolumna Park w pięk-
nym otoczeniu przyrody.

Sławomir Sobór
sołtys sołectwa Teodory

W przepięknej scenerii Ogrodu Różanego wybrzmiały utwory nasze-
go narodowego wieszcza odczytane przez przedstawicieli Urzędu Miasta 
i Starostwa Powiatowego, nauczycieli i uczniów łaskich szkół, bibliote-
karzy, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, służb mundurowych 
i harcerzy. Dziękujemy Łaskiemu Domowi Kultury, Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, Łaskim Amazon-
kom za wsparcie techniczne naszej inicjatywy, KGW „Gorczynianki” 
za ugoszczenie uczestników słodkim poczęstunkiem, oraz Małgorzacie 
Szynce za fotorelację z wydarzenia.

Już planujemy kolejną edycję, podczas której będziemy wspólnie 
czytać „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Magdalena Płosa
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Charakterystyczne cechy dziadurzenia to m.in. uproszczony język, 
zbyt częste używanie zdrobnień, posługiwanie się frazami typu „Jak 
się dzisiaj czujemy” lub „czy zjedliśmy już obiadek” zamiast „jak się 
pani czuje”, „czy zjadł pan obiad”. Jakże często do osób niespokrew-
nionych zwracamy się: „ty”, „babcia” lub „dziadek”. Dziadurzenie jest 
zjawiskiem powszechnym i wiele osób nawet nie zastanawia się nad nim. 
Chyba najczęściej spotykamy się z tym zjawiskiem w placówkach służby 
zdrowia, domach opieki, urzędach.

Małgorzata Magdalena Skrzydlewska z „Forum 4 Czerwca” nie 
ukrywa, że ten specyficzny język jest przejawem naruszania praw czło-
wieka, jego godności. Młodzi traktują wielu seniorów jak małe dzieci 
wymagające prowadzenia za rączkę, w komunikowaniu stosują uprosz-
czenia, skracanie wypowiedzi, nadużywanie zdrobnień, poufały sposób 
zwracania się. To nic innego jak lekceważenie ludzi starszych. Skąd to 
się bierze? Ze stereotypowego myślenia – starsi są ludźmi jakby niższej 
kategorii, bo działają nieco wolniej, wymagają więcej czasu i uwagi, a je-
śli starość to nic innego jak powrót do dzieciństwa – to za seniora trze-
ba myśleć i decydować. Korzenie takiego podejścia tkwią zapewne we 
wciąż modnym „kulcie młodości”. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, 
że w ten sposób pogłębiają apatię u niejednego seniora, że w gruncie rze-
czy stosują swoistą formę przemocy.

Dlaczego pozbycie się tego specyficznego języka jest tak ważne? 
Przede wszystkim niszczy on godność człowieka. A zjawisko nie ma cha-
rakteru marginalnego, bo dotyczy już dziś prawie 40 proc. społeczeństwa 
w wieku 60+, a za kilka czy kilkanaście lat seniorów będzie jeszcze wię-
cej. Należyte traktowania ludzi starszych to także przejaw naszej kultury 
osobistej.

Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” zajęło się tym problemem w ra-
mach projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce”. Celem 
projektu realizowanego od stycznia ubiegłego roku w 7 gminach woj. 
łódzkiego (Drzewica, Inowłódz, Łask, Łowicz, Opoczno, Uniejów i Żar-
nów) jest przeciwdziałanie dyskryminującemu sposobowi zwracania się 
do osób starszych (ang. elderspeak). Warto o tym mówić głośno, warto, 
by problemem zajęli się też np. seniorzy innych miast. – Mamy nadzie-
ję, że działania w ramach projektu przyczynią się do ograniczenia dzia-
durzenia, uświadomią jego negatywne skutki dla funkcjonowania ludzi 

NIE DZIADURZMY – CZYLI SZACUNEK DLA SENIORA
DZIADURZYĆ – słowo znane zaledwie od dwóch lat. Wybrano 
je w drodze konkursu w celu określenia specyficznego języka, 
jakiego młodzi ludzie używają w kontaktach z osobami starszymi. 
Dziadurzenie, określane też jako gerontomowa, przypomina 
mowę do małych dzieci. 

starszych, nauczą młodszych niedyskryminujących form językowych. 
Krótko mówiąc – chodzi o przeciwdziałanie dziadurzeniu - mówi koor-
dynatorka projektu Magdalena Małgorzata Skrzydlewska.

(PO)
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Za nami kolejna edycja „Bitwy DJ-ów”. Ponieważ pierwsza 
odsłona wydarzenia (która odbyła się 2021 roku) spotkała się 
z pozytywnym przyjęciem, Łaski Dom Kultury postanowił 
kontynuować tę formułę. Po to żeby być bliżej mieszkańców 
Łasku, cała impreza została przeniesiona w okolice terenu 
rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Organizatorzy postawili w tym roku na różnorodność. 20 sierpnia 
można było usłyszeć cały przekrój muzyki klubowej. Drum’n’bass, ho-

bITWA… Dj-ÓW W ŁDK
use, techno, breakbeat, dubstep, każdy miłośnik muzyki elektronicznej 
znalazł coś dla siebie.

Zaczęło się bardziej rokendrolowo i hip-hopowo. Te gatunki z powo-
dzeniem łączy ze sobą (i nazywa to szamańskim rap’n’rollem) zaprzy-
jaźniony z ŁDK Maciej Szustak, czyli Stellarnotes. Jego występ można 
było traktować jako rodzaj performance’u połączonego z warsztatami 
beatboxu, czyli formą rytmicznego tworzenia dźwięków – np. perkusji, 
linii basowej za pomocą narządów mowy. W pewnym momencie na sce-
nę wkroczył i wspomógł artystę Rafał Stasiak, na stałe związany z ŁDK.

Po ich występie na scenie pojawił się łaski reprezentant dobrych, klu-
bowych dźwięków, DJ Adek. Następnie wkroczyli DJ Felix Oyer razem 
z saksofonistą, Kubą Matusiakiem. To było bardzo ciekawe i oryginalne 
muzyczne połączenie. Po nich na scenie pojawił się DJ Onex, który za-
prezentował dłuższą, mocną i ekscytującą porcję drum’n’bass. DJ John 
Melts natomiast wszystkich wciągnął do wspólnej, tanecznej zabawy, 
a na koniec stoczył muzyczną bitwę (tytuł wydarzenia „Bitwa DJ-ów” 
przecież zobowiązuje) z Felixem Oyerem.

W ramach całego wydarzenia dodatkową atrakcją był Zlot Foodtruc-
ków. Do Łasku zawitali goście reprezentujący kuchnie z całego świa-
ta. Nie zapomniano również o najmłodszych, czekały na nich specjalne 
atrakcje, stoiska z zabawkami, balonami i watą cukrową.

Wydarzenie „Bitwa DJ-ów” sfinansowane zostało ze środków gminy 
Łask w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Łask 
na 2022 rok.

Michał Jędrasik

20 września 2022 r. zmarł Zygmunt 
Grzesiak, znakomity łaski fryzjer, 
długoletni działacz cechowy, człowiek 
skromny i przyjazny ludziom. Pogrzeb 
Z. Grzesiaka odbył się 23 września 
na łaskim cmentarzu. Choć znałem 
Go kilkadziesiąt lat, niechętnie mówił 
o swoim życiu i dokonaniach, więcej 
dowiadywałem się od Jego znajomych 
i przyjaciół.

Urodził się 12 kwietnia 1949 roku w Ła-
sku. Naukę zawodu rozpoczął w 1964 roku 
u mistrza Stefana Grabskiego. Na wybór 
zawodu - jak wspominał po latach - duży 
wpływ miała mama, która czesała się wła-
śnie u mistrza Stefana. „Pamiętam - wspo-
minał - że już jako dziecko podziwiałem te 
fryzury i kunszt mistrza Stefana, gdy mama 
wracała do domu z nową koafiurą”.

Jako uczeń zaczynał od sprzątania za-
kładu i dbania o porządek. Potem pracował 
w dziale damskim. Po latach porównywał 
tamte prymitywne sposoby wykonywania 
fryzur z tymi współczesnymi, wspomagany-
mi różnymi płynami i żelami wzmacniający-
mi włosy. W Łasku wzorował się na nowa-
torskim fryzjerze Henryku Wesołym. Gdy 
już sam miał niezłe doświadczenie, wielkim 
szacunkiem darzył Zbigniewa Radke z Ło-
dzi, słynnego „Zbyszka”, który wprowadzał 
u siebie różnorodne fryzjerskie nowinki  

ZMARŁ ZYGMUNT GRZESIAK
ze świata, wspomagając je kreatywnością 
i … odwagą.

Jak wspominał, w swojej prawie pół-
wiekowej karierze przeżył kilka rewolucji. 
Pierwsza w latach sześćdziesiątych związa-
na była z zastępowaniem ręcznych narzędzi 
elektrycznymi, potem pojawiły się nowe 
generacje kosmetyków, zupełnie odmienne 
wykonywanie trwałych ondulacji, zmieniał 
się też gust klientów. A ci byli bardzo różni: 
najmłodszy miał 9 miesięcy, zaś najstarszy 
- 95 lat.

W 1999 roku wystartował w międzyna-
rodowym Konkursie Fryzjerskim w Łodzi. 
Potem był rzeczoznawcą fryzjerskim przy 
Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, przez wie-
le lat należał do Klubu Kreatorów Mody 
Fryzjerskiej. Był jurorem w wielu konkur-
sach. W Sądzie Koleżeńskim przy Izbie był 
wiceprezesem - tu przydawało się jego do-
świadczenie, wiedza i opanowanie. Współ-
uczestniczył w Konkursie Uczniów Fry-
zjerskich w ramach Open Hair w Sieradzu, 
ciesząc się szczególnie z talentów młodych 
łaskowian.

W łaskim Cechu Rzemiosł od 1997 
roku pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, 
m.in. skarbnika (2001-2005) i starszego ce-
chu (2005-2021), a także przewodniczącego 
Sądu Cechowego (od 2021), był też zastępcą 
prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Ło-
dzi (2018-2021). Uhonorowano Go wieloma 

odznaczeniami i medalami, m.in. Honorową 
Odznaką Rzemiosła, Złotym oraz Platyno-
wym Medalem im. Jana Kilińskiego, a także 
Honorową Odznaką „Szabla Kilińskiego”.

Odszedł na zawsze znakomity człowiek, 
fachowiec i społecznik. Mawia się zwykle 
w takich chwilach, że trudno będzie wypeł-
nić powstałą po nim pustkę, i z pewnością 
jest to prawda, cała nadzieja w tym, że ro-
śnie nowa generacja znakomitych fryzje-
rów, czerpiąca z dorobku takich mistrzów 
jak Zygmunt Grzesiak. Jeden z jego synów 
jest fryzjerem…

(P)
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W istocie święci są wyłącznie geniuszami wzbogacającymi swo-
je dzieło cnoty wszelką wspaniałością, oryginalnością, wysiłkami i po-
święceniem. Są kobietami i mężczyznami opętanymi dobrocią i Bogiem. 
Jak inni geniusze posługiwali się śmiertelnymi sposobami, aby stworzyć 
swoje nieśmiertelne dzieło. Byli znani za życia lub odkrywani dopiero po 
śmierci. Wyniesieni na ołtarze, by wstawiać się u Boga za tymi, którzy 
o to proszą lub cierpliwie czekają, by ktoś ich odkrył, przyjrzał się ich 
życiu i rozpoczął starania o uznanie ich przez Kościół za godnych wspo-
możycieli. Kościół bowiem od setek lat posiada aparat kanonizacyjny 
składający się z petycji i poręczycieli oraz wielbicieli zmarłych kandy-
datów, akta opisujące ich dobre uczynki, ale i adwokata diabła, którego 
rola polega na wynajdywaniu słabych punktów w rozpatrywanej spra-
wie. Zdarzało się i tak, że Kościół uznawał ostatecznie świętość ludzi, 
którzy za życia wydawali się w jego oczach podejrzani.

Zdając sobie sprawę z tego jak długa i pracochłonna jest droga, by 
doprowadzić do uznania przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych he-
roiczności cnót i życia ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego, ale i mając 
głębokie przekonanie, że są one tożsame z wyżej określonymi kryteriami 
dr hab. Jan Rodak zaproponował, by sprawę oddać w ręce Pana Boga. 

Dlatego z radością przyjął decyzję burmistrza Wilamowic Maria-
na Treli, by pielgrzymować do Łasku, miejsca narodzin świątobliwego 
kapłana. 27 czerwca  2022 r. grupa parafian z Wilamowic, Starej i No-
wej Wsi, z Kęt, z Czechowic-Dziedzic i Międzybrodzia Bialskiego wraz  
z duszpasterzami - ks. prał. Michałem Bogutą, ks. Grzegorzem Thenem  
i ks. dr Robertem Niedzielą podczas mszy w kolegiacie Niepokalane-
go Poczęcia NMP oraz przed cudami słynącą płaskorzeźbą Matki Bożej 
Łaskiej modliła się o rychłe rozpoczęcie diecezjalnego procesu, w celu 
oficjalnego uznania przez Kościół ks. Grzegorza Zdziewojskiego „Czci-
godnym Sługą Bożym”. 

Spotkali się także z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem, 
by nakreślić harmonogram wspólnych działań na rzecz realizacji tego 
pragnienia. Ponad 25-letnie badania prowadzone przez dr Rodaka dot. 
działalności duszpasterskiej i administracyjnej tego księdza wydają się 
po ludzku wskazywać, że zasługuje on na taki tytuł. 

Urodził się 10.03.1609 r. Po ukończeniu elementarnego kształcenia 
w Łasku, Kurzelowie i Sieradzu kontynuował naukę w kolegiach jezu-
ickich w Lublinie oraz Kazimieńcu Podolskim, a następnie studiował 
w Akademii Krakowskiej. Ukończył je w 1631 r. z tytułem bakalarza 
sztuk wyzwolonych i filozofii. Został przełożonym szkół w Kurzelowie 
i Pilicy, ale coraz bardziej odkrywał w sobie, za sprawą Maryi, powoła-
nie kapłańskie. Wyświęcony 3.03.1635 r. rozpoczął posługę duszpaster-
ską w Łasku, by po półtora roku powrócić do Krakowa w celu kontynu-
owania studiów. Ukończył je z wyróżnieniem jako „mąż niezwykłego 
talentu, obyczajności, bogaty w przeczytane i napisane dzieła”. Dał się 
poznać jako znakomity kaznodzieja rozumiejący i wyczuwający potrze-
by warstw ludowych. Gdy ks. Piotr Skarga był nadwornym kaznodzieją 
królewskim, to ks. Zdziewojski głosił słowo Boże ludziom prostym. Bez 
względu na ich stan pochodzenia był wrażliwy na każdego człowieka. 
Wspierał potrzebujących, szczególnie chorych i najbiedniejszych. W Ła-
sku i Oświęcimiu opiekował się szpitalami i przytułkami dla nich. Fun-
dował też stypendia dla ubogiej uczącej się młodzieży. Kupował im ubra-
nia i przybory szkolne oraz łożył na wyżywienie i utrzymanie w krakow-
skich bursach. Dlatego Akademia Krakowska zaświadczyła o nim: „Naj-
ukochańszy mąż Akademii”. Dzięki zdolnościom naukowym w 1654 r. 
uzyskał stopień doktora teologii w Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. 
Po powrocie do kraju w tym samym roku zrezygnował jednak z kariery 
akademickiej i oddał się pracy duszpasterskiej. 

Kiedy w 1640 r. przybył do Wilamowic, zastał ogołoconą i sprofano-
waną przez kalwinów świątynię. Za własne pieniądze wyposażył kościół 
w niezbędne sprzęty liturgiczne, ufundował ołtarz pw. bł. Jana Kantego, 

NA TROPIE ŚWIĘTEGO
Amerykańska poetka Phyllis McGinley „Podpatrując Świętych” (wyd. PAX 1972) doszła do wniosku, że świętość jest nieskończenie 
różnorodna, ma rozmaite oblicza. Jednak święci, a przyjrzała się ponad pięćdziesięciu, posiadają wspólną cechę odróżniającą ich 
od innych ludzi: są geniuszami i są niepohamowani oraz dosłowni. Dosłownie biorą Ewangelię, mocne, jasne słowo, które wzywa - 
pielęgnuj chorych, przyodziej nagich, pocieszaj w smutku pogrążonych, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, idź przed siebie 
i przemawiaj do wszystkich ludzi, nadstaw drugi policzek, odpłać dobrem za zło, kochaj Boga i bliźniego jak siebie samego. 

wzniósł wieżę kościelną, reaktywował szkołę parafialną. Dość powie-
dzieć, że gdy po 4 latach przeniósł się do Pisarzowic, wśród wilamowi-
czan nie było już protestantów. Po pożarze w 1657 r. kościoła św. Krzyża 
w Kętach odbudował go, partycypując w kosztach. W roku 1660 oka-
zał się sprawnym organizatorem i hojnym fundatorem nowego kościoła 
w Wilamowicach. Cztery lata później wybudował kościółek wotywny 
w Tłuczani, gm. Brzeżnica, który zachował się do dziś i jest pieczoło-
wicie konserwowany. W Kętach, w miejscu urodzenia Jana Kantego, 
współfundował budowę kaplicy oraz upowszechniał jego kult w ziemi 
oświęcimskiej jeszcze przed jego beatyfikacją. Obok kaplicy wybudo-
wał domek dla każdorazowego jej opiekuna, w którym sam na starość 
zamieszkał. Tam około 1685 r. znaleziono go martwego. Uznano, że po-
pełnił samobójstwo i dlatego został pochowany w niepoświęconej ziemi. 
Dopiero po kilkunastu latach okazało się, że został zamordowany. Do 
zabójstwa przyznał się człowiek schwytany podczas kolejnej kradzieży 
w Kaliszu. 

Zwłoki wydobyto z pierwotnego grobu i uroczyście złożono w kryp-
cie pod kościołem parafialnym w Kętach. Legenda, która głosiła,  
że zwłoki były nienaruszone, została potwierdzona w 1895 r. przez Sta-
nisława Jarząbka, który zszedł do krypty: „Zobaczyłem trumnę, w której 
spoczywają zwłoki księdza jeszcze w całości żyłami trzymane i mani-
pularz na ręce cały. Pocałowałem rękę, gdyż mi się wydały te relikwie 
święte”.

Ważny wpływ na życie ks. Zdziewojskiego miała Maryja, której 
czcicielem był od dzieciństwa w rodzinnej parafii, a której kult szerzył 
pracując w różnych parafiach. 

Jako wytrwały Sługa Słowa Bożego pozostawił po sobie wiele ręko-
piśmiennych kazań w języku staropolskim i łacińskim. Część z nich zdo-
łał już przetłumaczyć, edytorsko opracować i udostępnić czytelnikom  
dr Jan Rodak. Wydał je w trzech tomach - Kazania za kolędę /1643-1644/, 
Kazania Wilamowickie /1640-1644/, Kazania Pisarzowickie /1643-1646/. 
Stanowią one wraz z pozostałymi jego publikacjami – „Grzegorz Jan 
Zdziewojski z Łasku, Człowiek - dzieło - recepcja Studium biograficz-
ne”, „Stanisława Osędowskiego - Laury dla Zdziewojskiego”, „Podzię-
kowanie - Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku’, „Kościółek pw. Na-
wiedzenia Najświętszej Panny Maryi w Tłuczani” itd., przebogate żródło 
informacji o osobie i dokonaniach ks. Zdziewojskiego i będą niezbędne 
przy badaniu jego świętości. 

Jak widać pierwsze kroki zostały zrobione. Dalsze zależeć będą od 
woli Bożej i determinacji diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej oraz 
łódzkiej.

Edward Szpoczek
                      (na podstawie prac Jana Rodaka)
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Z okazji jubileuszu do siedziby koła - do domku myśliwskiego we 
Wrzeszczewicach, 3 bm. zjechali przedstawiciele władz i przyjaciele 
„Ponowy”, m.in.: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, starosta łaski 
Piotr Wołosz i wójt Wodzierad Renata Szafrańska, Zarząd Okręgowy 
PZŁ reprezentował łowczy Piotr Kalus, nie zabrakło też przedstawicie-
li Nadleśnictwa Kolumna i zaprzyjaźnionych leśników, a także gości 
z różnych firm i organizacji, m.in. PSP. Byli też zasłużeni działacze PZŁ, 
m.in. były poseł Władysław Tomaszewski. Wszystkich gości powitał 
prezes „Ponowy” Jerzy Skorek, który jednocześnie przedstawił obszerną 
historię koła i jego zasłużonych członków.

Początki „Ponowy” sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia. 
Przez cały okres istnienia myśliwi nie tylko polowali, ale też troszczy-
li się o zwierzynę, dokarmiając ją w najtrudniejszych okresach, wiele 
uwagi poświęcali też ochronie środowiska i edukacji młodego pokolenia 
(szerzej na ten temat można przeczytać w artykule zamieszczonym także 
w tym numerze). Przekonać się o tym można zwiedzając izbę tradycji 
„Ponowy”, urządzoną w domu należącym niegdyś do nieżyjącego już 
Jana Kuleszy z Wrzeszczewic, upamiętnionego tu drewnianą rzeźbą po-
kazującego myśliwego.

Burmistrz Łasku nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 
600-lecia nadania grodowi nad Grabią praw miejskich i Sienkiewiczow-

Jubileusz  koła  PZŁ  związanego  z  ziemią  łaską

STO LAT ŁOWIECKIEj TRADYCjI „PONOWY”
Sto lat Koła Łowieckiego „Ponowa” to piękny jubileusz tym bardziej cenniejszy, że mamy do czynienia z myśliwymi, którzy 
wbrew obiegowym opiniom swoją przynależność do tego elitarnego środowiska traktują jako misję. A za tym niemodnym dziś 
określeniem kryje się przede wszystkim umiłowanie przyrody, troska o środowisko i praca na rzecz „Ponowy”.

- Jednak nie na 100, a na 50 lat zakopana zostanie w ziemi kapsuła 
czasu w Łasku. Skąd ta zmiana decyzji? Pomyśleliśmy o tych,  
od których wyszedł ten pomysł, czyli uczniach. Po 50 latach będą 
mogli być świadkami wykopania kapsuły. Z pewnością będzie to 
dla nich wyjątkowe przeżycie i niezapomniana pamiątka z lat 
młodości. Zamówiliśmy większą kapsułę, aby zmieścić w niej 
jeszcze więcej pamiątek dla przyszłych pokoleń. W środku 
znajdzie się m.in. informacja z prośbą, aby otwierający kapsułę 
w 2072 r. stworzyli własną i zakopali ją na kolejne 50 lat. Mamy 
nadzieję, że zapoczątkujemy w ten sposób nową tradycję – mówi 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 

Kapsuła zostanie zakopana przy Urzędzie Miejskim w Łasku  
14 października o godz. 9.00, w Dniu Edukacji Narodowej. W tym miej-
scu stanie głaz z pamiątkową tablicą i informacją o kapsule. Wydarzeniu 
będzie towarzyszyć uroczyste podniesienie flagi na maszt, który stanie 
przed miejskim ratuszem. Zakupu dokonano dzięki dotacji celowej w ra-
mach projektu „Pod biało-czerwoną”. Pomysł zakłada sfinansowanie 

CZAS ZAKLĘTY W KAPSULE 

skiej Trylogii, składając jednocześnie członkom „Ponowy” najlepsze 
życzenia z okazji ich święta. Gratulacje i życzenia przekazał również 
starosta łaski i liczni goście. Spotkanie we Wrzeszczewicach uświetnił 
Zespół Sygnalistów „Daniel”, prezentując kilka oryginalnych utworów 
związanych z myślistwem i lasem.

Okręg sieradzki Polskiego Związku Łowieckiego liczy 428 tys. ha 
i dzieli się na 80 obwodów administrowanych przez 59 kół zrzeszających 
ponad 120 myśliwych, wśród których jest ok. 20 pań. Koło „Ponowa” 
(nr 127) posiada obwód o powierzchni 8069 ha (w 2 powiatach), z czego 
prawie 2100 ha stanowią lasy. Obecnie koło, na którego czele stoi prezes 
Jerzy Skorek, liczy 28 myśliwych.

Jak na jubileusz przystało, wielu zasłużonych członków koła otrzy-
mało medale. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej uhonorowano Jacka 
Rędzikowskiego, Srebrnym - Jerzego Skorka, zaś Brązowym - Wojcie-
cha Damasa, Kamila Smolarka i Marka Wlazło. Medale „Za Zasługi Dla 
Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej” otrzymali: Jan Damas, Jarosław Fąko-
wicz, Alan Kielanowicz, Remigiusz Ludwisiak, Wojciech Marianowski 
i Cezary Pyra. 

(P)

przez rząd Rzeczypospolitej masztów i flag w każdej gminie w Polsce 
dla uczczenia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

MJ
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Po uroczystościach ruszyła biesiada przy 19 stołach wiejskich, wy-
stępy zespołów folklorystycznych. Swoje talenty zaprezentowały: Gmin-
no-Strażacka Orkiestra Dęta „Druh”, Młodzieżowa Kapela Skrzypcowa 
„Młodzi Grabianie”, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci z doli-
ny Grabi”, Grupa Mażoretkowa „Szyk”, Zespół Tańca Nowoczesnego 
„Kontra”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Mała Kontra”, Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, Grupa folklorystyczna „Rajka”.

Najliczniejsze tłumy pod marzenińską scenę przyciągnął zespół „Ło-
buzy”. Publiczność bawiła się i tańczyła do takich hitów jak „Piniądz”, 
„Pinć złotych”, „Spodnie”, czy „Zbuntowany anioł”. Po nich wystąpił 
Maciej Szustak z projektem Stellar Notes, czyli jednoosobowy zespół, 
a imprezę zakończyła grając do tańca Kapela Podwórkowa „Sędziej”.

Organizatorem MotoFolk 2022 był Gminny Ośrodek Kultury w Sę-
dziejowicach, współorganizatorami - gmina Sędziejowice oraz powiat 
łaski, a partnerami - Grupa Motocyklowa „Forever Young”, Stowarzy-
szenie Sędziejowice na Plus, Gminna Jednostka Usług Komunalnych 
w Sędziejowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie oraz Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach. 

DOżYNKI W MARZENINIE
Część obrzędową tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna msza, korowód dożynkowy oraz prezentacja i przekazanie 
wieńców dożynkowych przez sołectwa. Wśród gości dożynek byli parlamentarzyści: senator Maciej Łuczak, 
posłowie Piotr Polak, Dariusz Joński i Paweł Rychlik, a także przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Iwona Koperska oraz samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych regionu.

Cała gmina rozbrzmiała w sobotę, 3 września, rykiem 
motocyklowych silników. To za sprawą dorocznego pikniku 
motocyklowego i parady, która przetoczyła się przez drogi gminy 
Sędziejowice.

Parada była w tym roku rekordowa. Po pierwsze ze względu na licz-
bę uczestników. Organizatorzy, Grupa Motocyklowa Forever Young, 
szacują, że na trasie pojawiło się około 500 motocykli. Drugim rekordem 
była długość trasy – ponad 40 kilometrów.

MOTOFOLK 2022 W MARZENINIE

Po powrocie z parady na motocyklistów czekała darmowa grochów-
ka przygotowana przez sołectwo i OSP Bilew. Poza strawą dla ciała było 
też coś dla duszy, czyli koncerty muzyczne. Tę część wydarzenia rozpo-
czął Sidney Polak utworem „Skuter”. Artysta wykonał swoje najwięk-
sze przeboje jak „Otwieram wino” czy „Chomiczówka”. Następnie na 
scenie pojawił się sieradzki zespół „After Hours”, w którym frontmenką 
jest marzeninianka Małgorzata Fraszka. Zespół zagrał popularne piosen-
ki innych wykonawców oraz autorskie utwory. Na koniec grał DJ Qbix, 
akompaniując do tańca uczestnikom imprezy do późnych godzin.
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Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowi-
cach wrócili do zajęć po 3-tygodniowej przerwie wakacyjnej. 

Oferta ośrodka wsparcia jest bardzo szeroka, dlatego każdy znajduje 
coś dla siebie. Zajęcia i treningi odbywają się głównie w pracowniach, 
jakimi dysponuje ŚDS, m.in. krawieckiej, kulinarnej, rehabilitacyjnej 
i komputerowej. Jednak, korzystając z uroków pięknej złotej jesieni, 

UCZESTNICY ŚDS POżEGNALI LATO
uczestnicy ŚDS chętnie biorą też udział w zajęciach plenerowych. Dobra 
pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym czy też ćwiczeniom na siłow-
ni zewnętrznej. Zorganizowano również piknik pod hasłem „Żegnaj lato  
na rok”, którego uczestnicy rywalizowali w grach i zabawach, przy 
akompaniamencie śpiewali piosenki biesiadne i plenerowe.

Chętnych do udziału w zajęciach ŚDS zapraszamy do kontaktu pod 
nr 43 677-15-86 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30. 

Po wakacyjnej przerwie w Przedszkolu Publicznym 
w Sędziejowicach „Misiowa Kraina” rozpoczął się nowy rok 
szkolny. 

W ramach zajęć dodatkowych przy współpracy licencjonowanych 
instruktorów Przedszkoliada.pl oraz szkoły języka angielskiego „An-
glosfera” zaproponowano dzieciom zajęcia ruchowe oraz naukę języka 
angielskiego metodą Teddy Eddie. Podczas dni otwartych przedszkola 
odbyła się prezentacja zajęć, która wzbudziła uznanie i zainteresowanie 
dzieci oraz ich rodziców. Główną ideą programu „Przedszkoliada” Dru-

NOWY ROK SZKOLNY W „MISIOWEj KRAINIE”

żyny Kangura jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej opartej na 
ćwiczeniach z piłkami oraz kształtowanie u przedszkolaków zaintereso-
wania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej 
aktywności fizycznej, a także przygotowanie do regularnego podejmo-
wania ruchu.

Z kolei lekcje języka angielskiego umożliwiają dzieciom poznanie 
języka poprzez połączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Stoso-
wana metoda, zakłada, naukę języka angielskiego poprzez gry, piosenki, 
opowiadania, słuchowiska, a także wykorzystanie kart obrazkowych.

DOżYNKI W MARZENINIE
17
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Święto plonów rozpoczęło się od zbiórki przy budynku OSP w Wida-
wie, skąd korowód przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Widawy wyruszył 
do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odprawiona zo-
stała uroczysta msza w intencji wszystkich rolników, następnie uczest-
nicy w korowodzie dożynkowym przemaszerowali na teren targowiska, 
gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Na wstępie, po krótkim koncercie orkiestry, rolnikom za trud ich 
pracy w ciepłych słowach podziękował gospodarz dożynek, wójt gminy 
Widawa Michał Włodarczyk. Swoją obecnością uroczystość zaszczyci-
li także senator Maciej Łuczak, posłowie Paweł Rychlik, Marek Matu-
szewski oraz Piotr Polak, a także wielu innych gości. 

W trakcie części obrzędowej starostowie dożynek: Emilia Bartczak 
oraz Witold Pabisiak wraz z wójtem i proboszczem podzielili się chle-
bem z uczestnikami święta plonów. Następnie wszystkie sołectwa za-
prezentowały swoje piękne wieńce dożynkowe i przekazały je na ręce 
zaproszonych gości. Oprawę muzyczną części obrzędowej zapewnił Ze-
spół Śpiewaczy „Widawianki”, który został w tym roku doceniony przez 
władze gminy, w związku z 10-leciem istnienia. 

Wyjątkowo dużą popularnością cieszyła się tegoroczna impreza do-
żynkowa, na placu targowym zgromadziła ogromną rzeszę mieszkańców 
i gości. Na 16 stołach dożynkowych do późnych godzin wieczornych 
nie zabrakło jadła. Nawet pogoda była tego dnia wyjątkowo łaskawa dla 
uczestników, a ciepły letni deszcz tylko jeden raz delikatnie ostudził go-
rące nastroje panujące podczas tegorocznych dożynek. Nie zabrakło tak-
że innych atrakcji dla dzieci i dorosłych, takich jak wesołe miasteczko 

WIDAWSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
Dożynki gminno-parafialne w Widawie zorganizowano w niedzielę, 21 sierpnia. Po mszy 
i przemarszu barwnego korowodu dożynkowego przyszedł czas na część obrzędową  
i dobrą zabawę. Organizatorzy zadbali o to, by atrakcji nie brakowało.

oraz dmuchańce czy stoiska z lokalnymi wyrobami rękodzielniczymi. 
Jednym słowem, każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Po zakończeniu części obrzędowych i przemówieniach okoliczno-
ściowych, przyszedł czas na zabawę. W tym roku gwiazdami wieczoru 
była Kapela Podwórkowa „Fakiry” oraz zespół „Andre”, które zgroma-
dziły przed sceną niezliczoną ilość fanów. Do późnych godzin nocnych 
trwała zabawa dożynkowa.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w orga-
nizację tegorocznych dożynek. 

Na widawskim cmentarzu w 83. rocznicę na-
paści hitlerowskich Niemiec na naszą ojczyznę 
pod pomnikiem żołnierzy poległych w wojnie 
obronnej 1939 roku złożyliśmy kwiaty i zapa-
liliśmy znicze. Wraz z ks. proboszczem Jaro-
sławem Leśniakiem odmówiliśmy modlitwę 
w intencji bohaterów tamtych dni.

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

PA M I Ę T N Y 
W R Z E S I E ń

Z początkiem września dokonaliśmy uroczystego otwarcia 
nowo wybudowanego parkingu i odcinka drogi gminnej przy 
widawskim cmentarzu, na ulicy Rocha. Koszt budowy to ok. 
860.000 złotych. Dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 735.300 
złotych. Inwestycję wykonała firma „Martom” ze Zduńskiej 
Woli. 

Dziękuję serdecznie pracownikom Urzędu Gminy Widawa za prze-
prowadzenie inwestycji. Mam nadzieję, że w tym godnym miejscu nowa 
droga i parking na 75 miejsc postojowych dla pojazdów będą służyć 
mieszkańcom przez długie lata.

Michał Włodarczyk
wójt gminy Widawa 

NOWA DROGA I PARKING Z „POLSKIEGO ŁADU” 
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Półkolonie na sportowo zorganizowane zostały przez 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne sołtysów gminy Widawa, 
gminę Widawa, Szkołę Podstawową w Chociwiu oraz GOK 
w Widawie (8-12 sierpnia br.). Pozyskano na ten cel grant 
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 złotych. Gmina 
Widawa wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przeznaczyła na ten cel dodatkowo ok. 15.000 
złotych. 45 dzieci w ciągu pięciu dni skorzystało z licznych 
atrakcji i wycieczek. 

W pierwszym dniu półkolonii dzieci uczestniczyły w zajęciach na 
korcie tenisowym w Rogóźniu. W drugim dniu zorganizowany został 
wyjazd na termy w Uniejowie. Trzeci dzień to pobyt w ZOO w Boryse-
wie. W czwartym dniu dzieci spędziły czas w parku trampolin w Łodzi. 
Piątego dnia Sylwester Morawski i opiekunowie na czele z Bogusławą 
Krysiak zorganizowali zajęcia na widawskim stadionie. Na koniec pół-
kolonii uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzieci 
były zachwycone licznymi atrakcjami.

PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO

VI WIDAWSKIE SPOTKANIA Z hISTORIą

Na widawskim stadionie zorganizowano Międzysołecki Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa (14 sierpnia). 
Stawiło się sześć drużyn wystawionych przez sołectwa: Widawa, 
Osieczno, Józefów Widawski, Podgórze, Restarzew, Rogoźno/
Wola Kleszczowa.

Dziękuję bardzo Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Widawie, UKS 
Libero, Team-GOK-Widawa za pomoc w organizacji turnieju. Dziękuję 
radnemu Sylwestrowi Morawskiemu za pomoc w organizacji, Mirosła-
wowi Szkudlarkowi za sędziowanie meczy. Dziękuję Środowiskowemu 
Domu Samopomocy za ugotowanie pysznego żurku, którym wszyscy 
częstowaliśmy się podczas imprezy. 

Turniej odbył się w duchu fair play. Dziękuję wszystkim drużynom 
za piękną postawę sportową i dostarczenie wielu ciekawych wrażeń. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z sołectwa Restarzew, drugie - sołec-
two Podgórze, trzecie - Rogoźno/Wola Kleszczowa, czwarte - sołectwo 
Józefów Widawski, piąte miejsce - Widawa, szóste - sołectwo Osieczno. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Krzysztof Skała z sołectwa Resta-

ZAGRALI O PUChAR WÓjTA

rzew. Najlepszym bramkarzem turnieju został Krystian Janeczek z sołec-
twa Podgórze. 

Na koniec imprezy wspólnie wręczyliśmy puchary i dyplomy za-
wodnikom. 

Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa 

Tematem tegorocznych Widawskich 
Spotkań z Historią był jarmark z lat 20-tych  
i 30-tych. Można było zobaczyć na żywo jak 
wyglądały słynne widawskie targi końskie, 
stragany z warzywami, koszykami czy narzę-
dziami, spotkać babę z jajami, druciarza i pu-
cybuta. Pośród kramów był również gołębiarz, 
piekarz i zakonnicy oferujący specyfiki opar-
te na swoich tradycyjnych recepturach. Moż-
na było skosztować chleba ze smalcem, żuru 
z kiełbasą oraz ciast domowego wypieku. Dla 
amatorów wyszukanego smaku znalazł się na-
wet śledź z beczki. 

Partnerami tegorocznego wydarzenia byli: 
marszałek województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber oraz wójt gminy Widawa Michał 
Włodarczyk.

W niedzielne popołudnie, 14 sierpnia br., na Starym Rynku w Widawie odbyły się 
VI Widawskie Spotkania z Historią, których organizatorem było stowarzyszenie 
Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej, proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża św. ks. Jarosław Leśniak oraz stowarzyszenie IKAR.
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Pierwszymi i głównymi wnioskodawcami 
założenia Koła Łowieckiego na ziemi łaskiej 
byli koledzy: Stanisław Piasecki, Józef Nie-
miec, Michał Jakubczak, Wawrzyn Borowiecki 
i Józef Gorządek, którzy dzierżawili 3 Czest-
kowy. Wymienieni koledzy postawili w 1922 
roku wniosek zorganizowania „Towarzystwa 
Łowieckiego” i wydzierżawione przez siebie 
tereny przekazali do wspólnego polowania.

Wiosną 1923 roku Towarzystwo zostało 
oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Okręgowym 
w Łodzi oraz Starostwie Powiatowym w Łasku 
jako Koło Łowieckie „Rolnik” w Czestkowie. 
W jego skład wchodziło już wówczas 14 człon-
ków, przeważnie rolników, którzy połączyli 
swoje prywatne tereny z dzierżawionymi two-
rząc wspólny obwód łowiecki.

Pierwszym prezesem Koła został wybrany 
Stanisław Piasecki zamieszkały w Czestkowie, 
sekretarzem - Jan Oleszczak z Gorczyna, łow-
czym – Ignacy Bartuzel z Gorczyna i skarbni-
kiem – Józef Niemiec z Czestkowa. Rejestracji 
i zatwierdzenia statutu w Sądzie Okręgowym 
w Łodzi dokonał prezes. Zgodnie ze statutem 
zarząd koła był wybierany na jeden rok, nie-
mniej jednak w praktyce do zarządu wybiera-
no, z małymi wyjątkami, te same osoby.

Działalność finansową w tamtych czasach 
opierało Koło wyłącznie na składkach człon-
kowskich, bowiem upolowana zwierzyna była 
własnością myśliwego. 

Z każdym rokiem powiększała się liczba 
członków koła, a tym samym i wielkość terenów 
łowieckich. W latach 1925-1935 Koło dzierża-
wiło już poza Czestkowami tereny wsi Mau-
ryca, Brodnia, Wilkowia, Wola Buczkowska, 
Gucin, Luciejowy, Rokitnica, Gorczyn, Podule 
i Rusiec, a liczba członków wzrosła do 22. 

W 1925 roku na walnym zebraniu nastę-
puje pierwsza zmiana na stanowisku prezesa 
zarządu koła - prezesem zostaje Antoni Ślęzak 
z Łopatek, a pozostali członkowie Zarządu po-
zostają bez zmian.

Pierwsze wzmianki o planowej hodowli 
pochodzą z 1927 roku, kiedy to dla tzw. od-
miany krwi koło sprowadziło 3 zające z terenu 
Wielkopolski, a wypuszczono je w Czestkowie 
jako środku obwodu łowieckiego.

Jako ciekawostkę warto przypomnieć,  
że ówczesne polowania odbywały się w tzw. 
kotły, czyli okrążano zwierzynę i strzelano do 
środka kręgu myśliwych. W tamtych czasach 
co roku wyłączano już jednak z polowań część 
terenu tzw. matecznik, który nie podlegał opo-
lowaniu przez trzy lata z rzędu.

W 1928 roku na walnym zebraniu prezes 
koła A. Ślęzak złożył rezygnację ze względu na 
wiek i stan zdrowia, a na jego miejsce wybrano 
cieszącego się dużym zaufaniem wśród kole-
gów zasłużonego myśliwego Zygmunta Czaj-
kowskiego z Łasku. Pełnił on swoją funkcję aż 
do wybuchu II wojny światowej. 

ZACZĘŁO SIĘ OD TOWARZYSTWA ŁOWIECKIEGO
Umiłowanie przyrody, praca i pasja przed 100 laty, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, połączyła grupę ludzi , którzy 
postanowili założyć w Czestkowie, na terenie ziemi łaskiej „Towarzystwo Łowieckie”. A czasy były trudne, bo większość pól i lasów 
stanowiły majątki obszarnicze, w których właściciele sami urządzali polowania i wejście na ich teren było kłusownictwem. Dlatego 
w tamtych właśnie czasach zaczęły się tworzyć na wsiach spółki łowieckie, które wydzierżawiały tereny wiejskie w celu polowań.

Jak podaje kronikarz, stan zwierzyny 
w tym czasie znacznie się poprawił, w związku 
z czym odstrzał kuropatw i cietrzewi odbywał 
się bez ograniczeń. Odnotowano jednak małą 
liczebność bażantów.

Wybuch wojny w 1939 roku przerwał 
działalność koła. Na polecenie okupanta 
większość myśliwych zdała broń w depozyt 
na posterunku policji. Wojna rozproszyła 
kolegów po świecie. Ci, którzy pozostali na 
miejscu, od czasu do czasu zbierali się i pla-
nowali działania po wyzwoleniu. Sześciolet-
nia niewola załamała niektórych kolegów, po 
wojnie nie wrócili już do łowiectwa, ale na 
ich miejsce przyszli nowi.

I tak w 1945 roku zebrało się grono my-
śliwych i zwolenników łowiectwa w Ła-
sku celem reaktywowania Gminnego Koła 
Łowieckiego „Rolnik” w Czestkowie. Na 
zebraniu powołano zarząd tymczasowy, 
w skład którego weszli: prezes Tadeusz 
Kulesza, wiceprezes Ignacy Gwis - obaj 
zamieszkali w Łasku, sekretarz Bronisław 
Gabryjączyk z Gorczyna, skarbnik Leszek 
Kubicki z Maurycy i łowczy Józef Niemiec 
z Czestkowa. Grupa ta doprowadziła do re-
aktywowania wiejskich spółek łowieckich 
na terenach, które przed wojną były przez 
koło dzierżawione. Reaktywowane koło li-
czyło 15 członków.

W 1947 roku Zarząd Powiatowy Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” próbuje unieważ-
nić zawarte przez koło umowy dzierżawne ze 
spółką łowiecką w Gorczynie, jednak nieustę-
pliwość zarządu koła i powołanie się na obo-
wiązujące i niezmienione przedwojenne prze-
pisy prawa łowieckiego, pozwala obronić za-
warte umowy.

W sierpniu 1949 roku wychodzi za-
kaz polowania „na pomyka” (myśliwy nie 
może sam chodzić z bronią), odtąd wol-
no jedynie urządzać polowania zbiorowe 
z nagonką. 

W tym samym czasie na terenie powiatu ła-
skiego działa równolegle drugie koło pod nazwą 
Powiatowe Towarzystwo Łowieckie w Łasku.

W 1951 roku Urząd Bezpieczeństwa przy-
stępuje do masowej likwidacji broni myśliw-
skiej. Myśliwych poddano weryfikacji. Prowa-
dzona przez UB akcja doprowadza do połącze-
nia obydwu kół. Nawe koło przyjmuje nazwę 
Koło Łowieckie „Rolnik” w Łasku. Powołany 
zostaje nowy zarząd w składzie: prezes - Bro-
nisław Gabryjączyk, sekretarz - Józef Górski, 
skarbnik - Ignacy Gwis i łowczy – Jan Grobel-
ny.

W 1952 roku wchodzi w życie dekret o pra-
wie łowieckim, który m.in. porządkuje tworze-
nie obwodów łowieckich. W tym samym roku 
prezes B. Gabryjączyk - jako pierwszy w kole 
zostaje odznaczony Brązowym Medalem Za-
sługi dla Łowiectwa.

W 1953 roku Naczelna Rada Łowiecka za-
twierdza program szkolenia i przeprowadzania 
egzaminów dla ubiegających się o przyjęcie 
na członka PZŁ dla wszystkich członków kół 
łowieckich. Rok później Krajowy Zjazd De-
legatów Kół Łowieckich podejmuje uchwałę 
zakazującą polowania na zające w tzw. kotły. 
Odtąd polowania mogą się odbywać tylko tzw. 
pędzeniami.

W 1955 roku Ministerstwo Leśnictwa roz-
poczyna na szeroką skalę odławianie zajęcy na 
eksport za pośrednictwem spółdzielni „Las”. 
W tym samym czasie w naszym kole rozpoczę-
liśmy zasiedlanie łowisk bażantem. Koło przy-
stępuje również do sadzenia w czynie społecz-
nym drzew i krzewów, tworząc tzw. śródpolne 
remizy łowieckie.

W 1956 roku rusza współpraca z młodzie-
żą szkolną ze szkól zlokalizowanych na terenie 
działania koła - pod hasłem „Młodzież Sojusz-
nikiem Łowiectwa”. 

Jerzy Skorek
ciąg dalszy w następnym numerze
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Na 
TYSIąCE PRZESIEDLEńCÓW W KOLUMNIE

Wspomniane Stowarzyszenie od lat organi-
zuje konkurs im. Ignacego Jana Paderewskiego 
na najlepsze prace licencjackie, magisterskie 
czy doktorskie poświęcone historii i współcze-
snym problemom Kolumny. Książka K. Błasz-
czyk uhonorowana została główną nagrodą 
w drugiej edycji konkursu. Wersja książkowa 
jest skrócona w stosunku do oryginalnej pracy 
magisterskiej. 

Przed kilkoma laty studenci architektury 
Politechniki Łódzkiej dokonali inwentaryzacji 
części tzw. willi w Kolumnie. Autorka książ-
ki wykorzystując ten bogaty materiał propo-
nuje wykorzystać drewniane domy letnisko-
we przez młodych ludzi, za niewielki czynsz, 
podkreślając walory tego miejsca. Jej zdaniem 
wcześniej drewniane wille powinny być pod-
dane remontowi i zaopatrzone w to wszystko, 
co jest niezbędne we współczesnym domu, 
łącznie z pompami cieplnymi.

Autorka przypomina, że od lat toczy 
się dyskusja, co zrobić z drewnianym dzie-
dzictwem Kolumny, jakie podjąć działania,  
by to miejsce nadal było atrakcyjne dla współ-
czesnych mieszkańców, a także przybyszów. 
Wbrew pozorom sprawa jest trudna, bo zmie-
niły się czasy, a także funkcja drewnianej 
architektury i nie można dziś przywrócić jej 
dawnej roli. Propozycja autorki, by zachowa-
no dawny klimat miejscowości i wprowadzo-

KOLUMNA - PROjEKT DLA PRZYSZŁOŚCI
Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” firmuje najnowszą książkę poświęconą dawnej miejscowości, a dziś dzielnicy Łasku pióra Katarzyny 
Błaszczyk pt. „Kolumna - projekt dla przyszłości”. To cenna pozycja wydawnicza, ponieważ Kolumna z jej unikalnym charakterem 
nie została dotąd dogłębnie przebadana i opisana, a autorka koncentruje się na przyszłości przedwojennej architektury, którą jeszcze 
można oglądać i podziwiać. Jak pisze we wstępie Krystyna Politańska, „Te drewniane domy, o charakterystycznej architekturze są 
częścią historycznej tożsamości Kolumny. Ich rewitalizacja to nasze marzenie od lat”.

no do obiegu nowych pełnowartościowych 
mieszkań jest z pewnością sensowna, ale 
mało realna. Dlaczego? Podniesienie stan-
dardu i dostosowanie tych domów do współ-
czesnych potrzeb wymaga olbrzymich nakła-
dów, a takowych nie ma w kasie miejskiej. 
Już sensowniejsze byłoby zbycie tych domów 
nowym właścicielom, by to oni sfinansowali 
rewaloryzację drewnianych willi, ale i takie 
rozwiązanie nie jest łatwe, bo samorząd mu-
siałby sfinansować mieszkania dla wyprowa-
dzonych lokatorów.

Zatem w Kolumnie mamy swoisty klincz, 
który będzie dawał o sobie znać jeszcze długo. 
Oby tylko do lepszych czasów dla starej Ko-
lumny doczekała owa przedwojenna architek-
tura, która przegrywa walkę z czasem i ubożeje 
z roku na rok…

Czy zatem propozycja autorki nie zasługu-
je na szerszą uwagę? Zasługuje, bo pokazuje 
jeden ze sposobów ratowania architektury sta-
rej Kolumny, prezentując przy okazji wartość 
tej cennej zabudowy. A to już dużo, bo przez 
dziesięciolecia nie doceniano tych letnisko-
wych willi i wykorzystywano je do śmierci 
technicznej, nie zajmując się nawet sensowną 
bieżącą konserwacją. To dlatego tych domów 
ubywa, choć autorka przypomina, że wciąż 
jeszcze możemy oglądać dwie trzecie tej drew-
nianej willowej architektury. 

Jak na architekta 
przystało, K. Błaszczyk 
ukazuje nie tylko walory 
tej starej zabudowy, ale 
i jej sposoby moderniza-
cji oraz adaptacji. Nawet 
jeśli ani jeden z dawnych 
domów wczasowych nie 
zostanie zmodernizowa-
ny zgodnie z propozy-
cjami autorki, to dla przyszłych pokoleń pozosta-
nie bezcenna dokumentacja.

A swoją drogą, może w przyszłości znajdą 
się środki na ratowanie drewnianej architektu-
ry Kolumny i warto byłoby wówczas zrobić 
wszystko, by te domy nie tworzyły swoistego 
skansenu, a włączone zostały w krwiobieg ory-
ginalnego założenia miasta – ogrodu.

Lektura książki sprowokowała mnie do 
przemyśleń na temat architektury współczesnej 
Kolumny, tej powstającej obecnie, jakże innej 
od tej z czasów Szweycera i niejednokrotnie 
zupełnie nie przystającej do drewnianych willi 
letniskowych. Niejednokrotnie podejmowałem 
ten temat publicystycznie, ale nie spotkał się 
on z pozytywnym odzewem ani mieszkańców, 
ani służb architektonicznych. To z pewnością 
temat do przemyśleń nie tylko dla fachowców, 
ale i społeczników.

(PO)

To jedna z cenniejszych fotografii okresu okupacji niemieckiej 
w Kolumnie. Zjechało wówczas do tej podłaskiej miejscowości 
wiele rodzin niemieckich ze Wschodu, które tutaj zatrzymywały 
się na dłużej, korzystając z odpoczynku w podróży i oczekując na 
przydział gospodarstwa odebranego Polakom.

Adolf Hitler Platz widoczny na zdjęciu zaludnił się przesiedleńca-
mi z Wołynia i Besarabii. Przybywali oni w systemie rotacyjnym, by po 
pewnym okresie zajmować gospodarstwa odbierane polskim właścicie-
lom w Kraju Warty lub udawać się w głąb Rzeszy. Przesiedleńcy zaj-
mowali kolumnieńskie pensjonaty i w okresie czasowego pobytu korzy-
stali ze zorganizowanych form pomocy świadczonej przez III Rzeszę. 
Przebywając w Lager Waldhorst otrzymywali nawet posiłki w specjalnie 
przygotowanej dla nich kuchni. W wolnych chwilach korzystali z kina 
mieszczącego się w domu propagandy, gdzie „karmiono” ich głównie 
kronikami wojennymi prezentującymi sukcesy i męstwo niezwyciężonej 
armii Hitlera… 

Mieszkańcy Kolumny i okolicznych wsi, m.in. Wierzchów czy Przy-
gonia, zmuszeni zostali do pracy na rzecz „rasy panów”, obsługując 
wspomnianą kuchnię, sklepy czy stajnie dla stu koni. Widoczne na zdję-
ciach z tego okresu wozy konne służące do transportu dobytku przesie-
dleńców zgrupowane w rejonie dzisiejszego pl. Szarych Szeregów. Do 
najcięższych prac na rzecz przybyszów i miejscowych Niemców kiero-
wano ludność żydowską. Okres ten charakteryzował się m.in. dewastacją 

wielu domostw i masową wycinką drzew. Wraz z zakończeniem działań 
wojennych na tym terenie w styczniu 1945 roku do historii przeszedł 
niechlubny okres okupacyjnej Kolumny.

 Prezentowana fotografia pochodzi ze zbiorów nieżyjącego już Zbi-
gniewa Tobjańskiego, pasjonata dziejów regionu i autora wielu artyku-
łów oraz większych opracowań.

(Saw.) 
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NIE ZAPOMNIELI O ŁASKU (10)

Jednym z takich zapomnianych łaskowian 
jest Leonard Bugajski - księgarz, prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej, działacz społeczny. Uro-
dził się 6 lutego 1888 roku w Łasku, w czasach 
carskiej niewoli i zaborów. Były to czasy nisz-
czenia polskości, ale i ratowania tego wszyst-
kiego, co mogło przetrwać dla przyszłych po-
koleń i stanowić fundament Odrodzonej. Nie 
było chyba przypadkiem, że zawodową karierę 
rozpoczął w firmie wydawniczej i księgarskiej 
Gebethnera i Wolffa, wielce zasłużonej właśnie 
dla polskiej kultury. To w tym wydawnictwie 
niemal jakimś cudem ukazywały się książki 
wchodzące w skład klasyki literatury polskiej, 
od Henryka Sienkiewicza poczynając, a na  
Marii Konopnickiej i Elizie Orzeszkowej koń-
cząc. A wszystko to, o dziwo wychodziło dru-
kiem w języku polskim, w czasach wszech-
władnej carskiej cenzury i zaborczego ucisku. 

Wspomniane wydawnictwo nie dość że wy-
dawało książki znakomitych polskich pisarzy, to 
jeszcze oferowało czytelnikom takie czasopisma 
jak „Kurier Warszawski”, „Tygodnik Ilustrowa-
ny” czy „Kurier Codzienny”. W tych periody-
kach, kolportowanych również na prowincji, 
drukowali swoje utwory nasi najwięksi pisarze 
i poeci. Ze względów bezpieczeństwa autorstwo 
ukrywali często pod fikcyjnymi nazwiskami 
lub pseudonimami, bo cenzura i policja mogły 
zniszczyć niejeden polski talent…

Jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej Bugajski wraca do rodzinnego Łasku 
i otwiera księgarnię w kamieniczce w ryn-
ku pod nr 38. Nie wiadomo dokładnie, dla-
czego właśnie księgarnia staje się celem jego 
życia zawodowego, ale można się domyślać,  
że inspiracja wyszła właśnie ze stolicy. Zresztą  
Bugajski jest człowiekiem rzutkim i energicz-
nym, szybko staje się człowiekiem znanym 
i cenionym w Łasku. Jego cechy charakteru po-

Zarząd i Komenda Straży w Łasku, 1949 rok, Leonard Bugajski - w pierwszym rzędzie pierwszy z lewej

Elegancki salon Wydawnictwa Gebethnera 
i Wolffa przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Leonard Bugajski

Takich ludzi jak Leonard Bugajski w wielowiekowych dziejach Łasku było dużo. 
Zasłużyli się dla miasta swoją pracą zawodową i społeczną, wnieśli cenny wkład w życie 
mieszkańców, ale los nie okazał się dla nich zbyt łaskawy. Przemknęli przez dzieje Łasku 
niczym meteory i zniknęli na zawsze. Zapomniano o nich jakby nigdy nie istnieli…

stanowiono wykorzystać przy budowie trzeciej 
z kolei w dziejach OSP wspinalni. Pierwsza 
zniknęła z powierzchni ziemi podczas I woj-
ny światowej, drugą wzniesioną sto lat temu, 
w 1922 roku, kilka lat później zniszczył orkan, 
za budowę trzeciej zabrano się w 1933 roku, 
ale spory w straży spowodowały, że 23 maja 
1934 roku powołano kolejny komitet budo-
wy właśnie z Bugajskim na czele. W składzie 
tego komitetu znalazła się m.in. jako skarbnik 
Anna Gałąskowa, żona powszechnie znanego 

i cenionego w mieście inżyniera Teodora Ga-
łąski. Jeszcze zimą ruszyły roboty, a 7 lipca 
poświęcono wspinalnię i przy okazji sztandar 
straży ufundowany przez Annę Gałąskową. 
Choć prawdopodobnie nie obyło się bez kłopo-

tów i swarów w związku z budową drewnianej 
wspinalni, Bugajskiemu udało się doprowadzić 
dzieło do końca.

Okres okupacji niemieckiej wiąże się 
z dramatycznymi przeżyciami Bugajskiego. 
Jego księgarnię przejmuje Niemiec Emil Hen-
sel, który działa na rzecz propagandy III Rze-
szy, drukując m.in. pocztówki z widokami Ła-
sku wysyłane przez żołnierzy niemieckich do 
rodzin. Po wyzwoleniu w 1945 roku Bugajski 
odzyskuje księgarnię i prowadzi ją przez kil-
ka lat, ale władza ludowa doprowadza do jej 
upaństwowienia. Jak w wielu podobnych przy-
padkach, właściciel staje się kierownikiem… 
swojej firmy.

Choć Bugajski nie ma powodów do za-
dowolenia, nie rezygnuje z pracy społecznej 
w OSP. Jak pisze Jerzy Witaszczyk, uczestni-
czy w odbudowie łaskiej straży, a nawet w maju 
1948 roku zostaje jej prezesem. Są to czasy 
burzliwe i niezwykle trudne także dla OSP. Po 
pożarze remizy przy pl. Dąbrowskiego władze 
za wszelką cenę usiłują znaleźć podpalacza, 
UB szuka go także wśród strażaków, choć wie-
le wskazuje na to, że pożar powstał ze zwarcia 
w starej instalacji elektrycznej. Po tym pożarze 
strażacy otrzymują do zagospodarowania sy-
nagogę żydowską, którą muszą przebudować 
i dostosować do potrzeb straży, co jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Bugajski wspiera dru-
hów podczas tych robót. Jest wciąż cenionym 
społecznikiem, o czym świadczy m.in. powie-
rzenie mu w 1958 roku obowiązków przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

Gdy przy ulicy Narutowicza 6 rusza budo-
wa pawilonu „Domu Książki”, Bugajski zado-
wolony jest z tego, że w jego rodzinnym mie-
ście powstaje z prawdziwego zdarzenia księ-
garnia, ale jednocześnie wie doskonale, że jest 
to cios w dzieło jego życia. W grudniu 1963 
roku księgarnia otwiera swoje podwoje, kilka 
miesięcy później, 26 kwietnia 1964 roku Le-
onard Bugajski umiera i pochowany zostaje na 
łaskim cmentarzu.

Stanisław Barcz
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Łopatki są oddalone od Łasku trzy kilo-
metry w kierunku południowo-zachod-
nim, znajdują się w gminie Łask (powiat 
łaski), na Wysoczyźnie Łaskiej nad rzeką 
Końską. W przeszłości wieś należała też 
do parafii i gminy Buczek. 

Nieznane jest pochodzenie nazwy miejsco-
wości, ale w źródłach pisanych wieś pojawia się 
po raz pierwszy w 1366 roku. Pierwszymi wła-
ścicielami wsi są Korabici Łascy. Mieszkająca 
tu gałąź rodu przyjęła nazwę Łopateccy. 

Była to miejscowość o drewnianej zabudo-
wie dworskiej, gdzie wybudowano murowaną 
wieżę obronną, wzorowaną na zamku w Piotr-
kowie. Wzniesiona została przez mistrza Bene-
dykta z Sandomierza, podobnie jak piotrkowski 
zamek, bądź przez któregoś z jego uczniów. 
Osada została wydzielona z posiadłości Ła-
skich. Wchodziła w dobra Łopatki, Gorczyn 
i Czestków A oraz Łętków. 

Przez ożenek z Katarzyną Łaską posiadłość 
przechodzi na Jana Bużeńskiego herbu Poraj. 
Formalnie majątek odziedziczył jego syn, Hiero-
nim Bużeński, żupnik krakowski, starosta brzeź-
nicki i krzeczowski. Rzadko jednak przebywał na 
swoich włościach. Dopiero przed samą śmiercią 
został kasztelanem sieradzkim. Najbliższy kon-
takt z łopateckimi dobrami miał Piotr Bużeński, 
szósty syn Jana, a zarazem najstarszy, ponieważ 
pięciu starszych synów Jana umarło w młodości. 
Dwóch wnuków miało na imię Hieronim, jeden 
z nich - syn Piotra - mieszkał na Ziemi Sieradz-
kiej i to on mógł zajmować się gospodarstwem. 

Następni właściciele to Gomolińscy herbu 
Jelita. Piastowali oni wysokie urzędy w Polsce 
i województwie sieradzkim. Ci związani z Zie-
mią Sieradzką to: Stanisław - kasztelan sieradz-
ki, Florian - podkomorzy sieradzki. Mikołaj - pi-
sarz sieradzki oraz Piotr - podczaszy sieradzki. 
Mikołaj Gomoliński z Łopatek w 1663 roku jest 
świadkiem na ślubie Bonawentury Papieskiego 
z Bzdury (Woli Stryjewskiej) z Jadwigą Radlic-
ką z Zielęcic. Natomiast na nagrobku Samuela 
Gomolińskiego, zmarłego w 1643 roku (syna 
Aleksandra), w radomskim kościele były czte-
ry herby: Jelita, Wąż, Jastrzębiec oraz Korab, co 
może oznaczać związek z Łaskiem. 

Kolejni właściciele to Sokołowscy, których 
w ogóle się nie wymienia wśród właścicieli Ło-
patek. Następnymi właścicielami są przedstawi-
ciele Jaksów Bykowskich herbu Gryf. Ich rodo-
we gniazdo stanowił zamek w Bykach pod Piotr-
kowem. Jeśli byli właścicielami, to przed Gomo-
lińskimi. Michał Kobierecki w swojej książce 
„Walewscy herbu Kolumna w XVI-XVII wieku” 
podaje, że 13 sierpnia 1697 roku Aleksander Wa-
lewski, starosta warcki, (Warty koło Sieradza) 
kupił od Kazimierza Sokołowskiego, miecznika 
płockiego, Łopatki, Gorczyn, część Czestkowa 
i młyn łętkowski. Majętności te były zadłużone, 
a sukcesorami byli Franciszek Trzemeski i Kry-
styna Gomolińska Szypowska. Aleksander Wa-
lewski po śmierci żony Teofili Rzewuskiej oże-
nił się z Wiktorią Petronelą Bykowską, która po 
jego śmierci w 1736 roku wyszła za mąż za Jana 
Antoniego Walewskiego, miecznika sieradzkie-
go, chorążego większego sieradzkiego. Wiktoria 
Petronela z Bykowskich Walewska została głów-

ŁOPATKI WCIąż ODKRYWANE
ną spadkobierczynią po mężu i to ona sprzedaje 
majątek łopatecki. 

W 1752 roku od spadkobierczyni za sumę 
60 000 złotych trzy łopateckie posiadłości (Gor-
czyn, Czestków A, Łopatki wraz z młynem 
łętkowskim) kupuje Brunon Chabielski herbu 
Wieniawa, który w 1749 roku sprzedaje rodowe 
Chabielice Bogumiłowi Walewskiemu. Od ojca 
Brunona i Anny z Kołdawskich w 1787 roku po-
siadłości nabywa Julian Chabielski z żoną Te-
klą Angelą Walewską. Julian z rodziną mieszka 
w Łopatkach, tam też przychodzi na świat Józef. 
Majątek zapisuje synowi Łukaszowi. 

Około 1805 roku od Łukasza Chabielskiego 
kupuje posiadłości Józef Zdzieniecki, ale je od-
sprzedaje w 1810 roku ponownie Julianowi Cha-
bielskiemu, Julian żeni się po raz drugi z Wikto-
rią z Sucheckich. Julian umiera 24 stycznia 1824 
roku. W roku 1828 Feliks Przeradzki herbu Jasień-
czyk żeni się z wdową Wiktorią Chabielską i w ten 
sposób majątek przechodzi w jego ręce. Po nim 
dziedziczą jego synowie z pierwszego małżeń-
stwa. Kolejno: Franciszek - Łopatki, Józef - Gor-
czyn, Hipolit - Łętków. W 1873 roku trzech synów 
i córka Feliksa Przeradzkiego (zmarłego w 1863 
roku) sprzedają zadłużoną współwłasność drogą 
licytacji sądowej. Oddzielone Łopatki kupuje Ka-
zimierz Korzel Pruski. Łętków z sąsiadującymi 
młynami: Nowina i Łętkowski wykupuje młynarz 
Franciszek Głowinkowski, pochodzący spod Wie-
lunia. Jeszcze koło Węglewic można znaleźć zary-
sy po prastarym folwarku Głowinkowskie. 

Jak toczyło się życie w Łopatkach? - dziś 
można sobie to tylko wyobrazić. „Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego” wydany 
w 1880-1902 roku podaje, że w Łopatkach było 
28 domów i 271 mieszkańców, do włościan na-
leżały 243 morgi ziemi, a do folwarku 355 mórg. 

Z zachowanych zapisków wiemy, że na 
przestrzeni wieków znajdowały się tu budynki 
drewnianego dworu oraz murowanej wieży na-
zywanej małym zamkiem czy skarbcem. Były 
obory, stajnie, chlewnie, stodoły, spichlerze, 
kurniki, dość duże stawy, sadzawki, a także bro-
war. W pobliżu znajdowała się karczma Wygo-
da, kuźnia, gościniec oraz młyn nad rzeką Koń-
ską. Zastanawiający jest fakt istnienia młyna ło-
pateckiego na rzece Końskiej, w którym w 1750 
roku młynarzem był Michał Kobiela. Ten młyn 
nie wymieniano przy transakcjach i nie posia-
dali go właściciele Łopatek, zatem można przy-
puszczać, że był własnością tegoż Michała Ko-
bieli wywodzącego się z rodu Kobielskich, mły-
narzy z Woli Marzeńskiej (Wola Dziekciowa). 

Natomiast do Chabielskich należał odległy, 
bo pod Orchowem młyn łętkowski na rzece Gra-
bi. W 1767 roku młyn łętkowski wynajmował 
Józef Woliński. W 1822 roku młyn obsługiwał 
Andrzej Gotrzeski, a w 1831 - Jakub Praczyń-
ski. Karczmą Wygoda w 1767 roku zajmował 
się Marcin Płóciennik z żoną Zofią. W Gościńcu 
mieszkał Stanisław Rogowski z matką. W za-
mian za dach nad głową zajmowali się gościń-
cem. W 1831 roku funkcję gościnnego pełnił 
Krzysztof Kruczkowski. 

Wprawdzie lasy nie były duże, ale trosz-
czono się o nie, czego dowodem jest wzmian-
ka z 1808 roku o oberleśniczym szlachcicu 
Antonim Zalewskim. Stanowisko ekonoma zaj-

mował Józef Godliński, a w 1831 roku - Piotr 
Wolski. Na tak dużym gospodarstwie był też 
kucharz Urban Widawski, a włodarzem - Ste-
fan Makowski. Gospodarstwa traktowano jako 
instytucje dochodowe, na które brano pożyczki 
lub wydzierżawiano za pieniądze. 

Łopatki stopniowo popadały w długi. 
W 1831 roku posesorem Łopatek został Antoni 
Roztowski. W 1860 roku dzierżawcą folwarku 
jest jeszcze Ignacy Leopold, a w 1862 Grzegorz 
Ruciński. W tym roku włodarzem jest Franci-
szek Kociński, karczmarzem Wicenty Michal-
ski, który za szynkarza ma Bogumiła Bramow-
skiego. Włodarzem jest Tomasz Juszczyński, 
a ekonomem - Franciszek Koziracki. 

Kobiety w tamtych latach częściej rodziły 
dzieci, w 1860 kolejnym roku w aktach urodzin 
wykazana jest akuszerka Karolina Zemlerowa. 
W Łętkowie został wybudowany nowy młyn No-
wina, wymieniony po raz pierwszy w 1856 roku. 
Młynarzem był Augustyn Żoromski, którego 
żona Franciszka pochodziła z Osieckich. Nie jest 
jasne, czy należał do majątku Przeradzkich. Po 
podziale majątku i sprzedaży Przeradzcy w 1880 
roku zamieszkali już w probostwie Łask.

Właściciel Łopatek miał problemy z utrzy-
maniem majątku, doszło nawet do parcelacji 
ziem. Kiedy Łopatki odziedziczyli Włodzimierz 
i Aleksander Pruscy, nastąpił znaczny rozwój 
miejscowości. Wówczas to powstała cegielnia. 
W 1928 roku rodzina Pruskich posiadała jesz-
cze: Włodzimierz - 67, Maria - 105 i Aleksander 
- 97 hektarów ziemi. W tej rodzinie gospodar-
stwo wraz ze wspomnianą XVI-wieczną wieżą, 
przekształconą na spichlerz, pozostaje do dziś. 
Ze starego spichlerza „zameczku” podziemne 
przejście rzekomo prowadziło do pobliskiego 
zagajnika, na wypadek napadu lub wojny…

W okresie międzywojennym w skład sołectwa 
wchodziły: wieś Łopatki, Folwark Łopatki, Łopat-
ki Parcela, Folwark Stary Dwór, Łopatki Cegiel-
nia, Kolonia Łętków, Młyn Łętków, oraz Podłasz-
cze. W tym czasie (według spisu z 1925 roku) było 
51 budynków mieszkalnych i 350 mieszkańców. 

Po wojnie cegielnię upaństwowiono, prze-
kształcając w Łaskie Przedsiębiorstwo Ceramiki 
Budowlanej. Niestety, nie stawiano na przedwo-
jenną jakość. Po 1989 roku nastąpił upadek ce-
gielni, po której pozostały mury, staw rybny na 
gliniankach, oraz wyniosły komin.

Obecnie Łopatki to także miejsce upraw 
truskawek, krzewów róż, oraz innych krzewów 
i drzew owocowych. W latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku było 86 domów mieszkalnych, 
a w nich żyło 128 rodzin. W marcu 2019 roku 
Łopatki liczyły 422 mieszkańców.

 Jeszcze kilka słów na temat oświaty. Po-
czątki szkolnictwa w Łopatkach sięgają 1920 
roku. Pierwsza szkoła została wybudowana 
w 1932 roku. W 1957 roku wzniesiono nowy 
budynek szkolny. W 2012 roku, aby uniknąć 
likwidacji szkoły, przekształcono ją w placów-
kę niepubliczną. Obok szkoły znajduje się dom 
ludowy wybudowany w 1980 roku przy współ-
udziale mieszkańców wsi. Sołtysem kadencji 
2015-2019 była Monika Mrowińska, która obję-
ła sołectwo po Michale Wałęsce. Obecnie sołty-
sem jest Marzena Kot.

Grzegorz Groblewski
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Przypominamy o ogromnym sukcesie, jaki odniosły nasze siatkarki 
podczas rozgrywanych w dniach 29-31 lipca br. w dolnośląskiej 
Górze finałach Mistrzostw Polski Młodziczek w Siatkówce 
Plażowej. Wychowanki Łaskovii Hania Puchała i Martyna 
Bulzacka po dwóch dniach emocjonujących zmagań stanęły na 
najwyższym stopniu podium i zostały mistrzyniami Polski.

Łask po raz kolejny pokazał, że ma wspaniałe siatkarki i równie 
utalentowanych trenerów tej dyscypliny. Podczas wrześniowej sesji 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Bartosik wraz z radnymi pogratulowali Hani, Martynie oraz ich 
trenerowi Filipowi Lipowskiego mistrzowskiego tytułu, wręczając upo-
minki od gminy Łask. 

MJ

GRATULACjE DLA SIATKAREK

27 sierpnia br.  na obiektach CSiR w Łasku świętowano 5-lecie 
Uczniowskiego Miejskiego Klubu Sportowego KORAB Łask.

Podczas obchodów odbył się III Turniej Interkontynentalny, tym ra-
zem na murawie swoje potyczki rozegrali zawodnicy z rocznika 2014. 
W turnieju brały udział takie drużyny, jak: Pogoń Zduńska Wola, Kró-
lewscy Złoczew, Włókniarz Pabianice, Tęcza Brodnia, Progres Zduńska 
Wola, Warta Sieradz, FA Bełchatów, GKS Widawa, Boruta Zgierz, KP 
Krążkowy, KAS Konstantynów Łódzki i oczywiście UMKS Korab Łask. 
Łącznie każda drużyna na boisku spędziła aż 120 minut.

5  lat  UMKS  KORAB  Łask

RODZINNY DZIEń SPORTU
Oprócz turnieju wszyscy zawodnicy Korabia mogli wziąć udział 

w Biegu Leśnym  pn. „Taka jest sportowa natura dzieci i młodzieży”. 
Bieg odbył się w kilku kategoriach wiekowych. Przy tak wysokich tem-
peraturach bieg okazał się bardzo wymagający, ale wszyscy zawodnicy 
ukończyli wyścig. Oczywiście każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz 
medal. Chwila przerwy i wróciliśmy z grami i zabawami. Slalom z piłką 
i strzał na bramkę to jest coś, co młodzi piłkarze lubią najbardziej. Za tak 
zacięte pojedynki nie mogło zabraknąć nagród w postaci pamiątkowych 
kubeczków. 

Szybkie wejście pod kurtynę wodną i można szaleć dalej. Tor prze-
szkód, zamek czy ludzkie piłkarzyki, gdzie uczestnikami byli zarówno 
dzieci, jak i rodzice, przez cały dzień cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem. 

Jak na każdą tego typu imprezę przystało, nie mogło zabraknąć 
stoiska cukierniczego, grilla oraz żurku. W cieniu koron drzew dzieci 
mogły zregenerować siły, a rodzice -  swobodnie porozmawiać. Mamy 
nadzieję, że każdy kto chciał spędzić z nami to sobotnie przedpołudnie, 
znalazł coś dla siebie.

5 lat temu, kiedy powstał klub, mówiono nam, że w Łasku nie ma 
dzieci. Okazało się, że mamy mnóstwo dzieci, fantastycznych rodzi-
ców oraz profesjonalnych trenerów.  Przez 5 lat dla zawodników utwo-
rzyliśmy całą ścieżkę rozwojową: rozpoczynasz jako skrzat,  kończysz 
jako senior. 

Dziękujemy za pomoc przy organizacji wydarzenia: Lasom Pań-
stwowym, staroście łaskiemu, UM Łask, Reklamie od A do Z, Ro-
dzicom biorącym udział w wydarzeniu oraz wszystkim firmom, któ-
re przez wszystkie lata nas wspierały. W końcu razem tworzymy siłę 
UMKS Korab Łask.

Zarząd UMKS Korab Łask

W lipcu i sierpniu br. gmina Łask przekazała dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Anielinie, Bałuczu, Kolumnie, 
Łasku, Okupie, Sięganowie, Teodorach, Wiewiórczynie 
i Wrzeszczewicach sprzęt ochrony indywidualnej strażaka 
ratownika (ubrania specjalne, hełmy, rękawice, kominiarki, buty 
specjalne, ubrania i buty koszarowe) oraz drabiny nasadkowe, 
latarki oraz radiotelefon przenośny. 

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 118 490,95 zł. Zakup 
w całości został sfinansowany z budżetu gminy Łask.

Zakupiony sprzęt zwiększy gotowość bojową jednostek OSP oraz 
poprawi zabezpieczenie strażaków ratowników podczas akcji gaszenia 
pożarów i usuwania miejscowych zagrożeń.

MK

NOWY SPRZĘT DLA RATOWNIKÓW OSP
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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 październiku
kulturalne

Rozpoczął się rok szkolny oraz sezon grzybowy, co powoduje zwięk-
szoną częstotliwość przemieszczania się zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Biorąc to pod uwagę informujemy, iż w gminie Łask i gminach sąsied-
nich bardzo często zdarzają się przypadki spotkań z wolno biegającymi, 
bez żadnej kontroli, psami. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komen-
dą Powiatową Policji w Łasku często udaje się odłapać takie zwierzę-
ta. Ostatni czas pokazał, że wśród odłapanych czworonogów jest bardzo 
dużo psów właścicielskich, które nie zostały dopilnowane lub właściwie 
zabezpieczone. Dlatego też zwracamy się do posiadaczy psów z proś-

APEL DO POSIADACZY PSÓW

... 52-letni mężczyzna Jan Siuta, mieszkaniec wsi 
Kąty w gm. Widawa. W lipcu w niewyjaśnionych 
okolicznościach oddalił się od miejsca zamieszka-
nia i do dziś nie powrócił, nie nawiązał też żadnego 
kontaktu z rodziną. Mężczyzna ma kilka tatuaży. 
Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy dys-
ponują informacjami dotyczącymi zaginionego:  
tel. 47 845-42-11 lub 112. 

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 

1. Wystawa „O mieście Łasku” wrzesień 
Muzeum Historii 
Łasku 

MHŁ, BP w Łasku 

2. 
Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – „Ptaków życie 
rodzinne” – mgr Witold Stawski 

4 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

3. 

Wernisaż otwierający wystawę            
pt. „Łask malowany na 600-lecie 
nadania praw miejskich” autorstwa 
Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej 

7  
godz. 17 

BP w Łasku BP w Łasku 

4. Flunk – koncert norweskiego 
zespołu 

12 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

5. Uroczyste wkopanie kapsuły czasu 14  
godz. 9.00 

teren przy Urzędzie 
Miejskim w Łasku 

gmina Łask 

6. Spotkanie z ciekawą 
osobowością związaną z Łaskiem - 
Małe ojczyzny w twórczości 
dziennikarzy i pisarzy - Andrzej 
Sznajder 

14  
godz. 17.30 

Muzeum Historii 
Łasku 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej we współpracy 
z BP w Łasku 

7. 
Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – „Od wielkiego 
muru po Syczuan” prof. Marek 
Barwiński 

18 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

8. Stand-Up Mieszko Minkiewicz 
„Żółć” 

19 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

9. Wieczór poezji Doroty Kmiecik 20 BP w Łasku BP w Łasku 
10. Biesiada pod złotym liściem 22 sala widowiskowa Łaski Dom Kultury 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – Pisia Zygry 

1 
godz. 16 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej UMKS 
Korab Łask – KKS Olimpia 
Karsznice 

8 
godz. 15 

CSiR - stadion UMKS Korab Łask 

3. XXV Otwarte Zawody „Mały 
Gordon Bennett”, Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego 
F7A/M 

15 boisko przy Szkole 
Podstawowej  
w Wiewiórczynie 

KMLiK, ŁDK 

4. Mecz piłki nożnej MULKS – 
Orzeł Kazimierz 

15  
godz. 16 

CSiR - stadion MULKS Łask 

5. Mecz piłki nożnej UMKS 
Korab Łask – LKS Viktoria 
Szadek 

22  
godz. 15 

CSiR - stadion UMKS Łask 

6. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – Orzeł Piątkowisko 

29 
godz. 16 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

sportowe

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła są przyjmowa-
ne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łasku (ul. Batorego 31) we 
wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00 
lub za pośrednictwem platformy ePUAP 
(adres: /mgopslask/SkrytkaESP).

DOPŁATY NA 
OGRZEWANIE  
W GMINIE ŁASK

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem tel. 43 676-27-00 lub tel. kom. 
603 908 608 w godz. 7.30-15.30.

Zwracamy się z prośbą o prawidłowe wy-
pełnianie wniosku i sprawdzenie czy została 
właściwie złożona w Urzędzie Miejskim w Ła-
sku deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw.

Podmioty wrażliwe mogą składać wnioski 
o wypłatę dodatku w Biurze Obsługi Interesan-
ta Urzędu Miejskiego w Łasku lub za pośred-
nictwem platformy ePUAP (adres: /5228wu-
xejz/skrytka). Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 43 676-83-49.

Z AG I N ą Ł . . .

bą, aby w bezpieczny sposób przetrzymywali swoje zwierzęta, a podczas 
spacerów w odpowiedni sposób je kontrolowali.

Mając na uwadze powyższe przypadki, apelujemy do mieszkańców 
gminy, aby podczas drogi do szkoły czy wyprawy na grzyby zachowy-
wali szczególną ostrożność, a nawet zabezpieczali się w sposób umożli-
wiający skuteczną obronę w przypadku konfrontacji z przypadkowo na-
potkanym agresywnym zwierzęciem. 

Gabriel Szkudlarek 
burmistrz Łasku 
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Kiedy 83 lata temu na śpiący Wieluń spadły bomby lotnicze, 
nie podejrzewano, że rozpoczął się największy konflikt zbrojny 
w historii świata. Zaledwie kilkanaście dni później, 17 września 
1939 r., ze wschodu nadszedł kolejny cios, który złamał 
obowiązujący wówczas polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Europa 
stanęła w ogniu, a Polacy ruszyli do ofiarnej walki o wolność 
i tożsamość. Jeszcze niedawno wspominając 1 września 1939 r.  
często powtarzano „Nigdy więcej wojny”. Agresja Rosji na 
Ukrainę jasno pokazała, że pokój nigdy nie jest darowany na 
zawsze. Mówili także o tym zebrani na łaskim cmentarzu, gdzie 
upamiętniono 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Ceremonię poprowadził mjr Michał Kolad z 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego. Odśpiewano hymn państwowy, a przemówienia okolicz-
nościowe wygłosił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz senator 
RP Maciej Łuczak. Następnie ks. kpt Mateusz Korpak odmówił mo-
dlitwę w intencji żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.  
Po odczytaniu apelu pamięci i salwie honorowej, reprezentanci parla-

WRZESIEń, KTÓRY PAMIĘTAMY

mentarzystów, wojska, miasta, powiatu, członkowie stowarzyszeń i in-
stytucji z Łasku, partie polityczne oraz delegacje szkół złożyli kwiaty 
na grobach żołnierzy.

MJ
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