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NOWA SZATA
K A M I E N I C Y

47 elewów po miesięcznym szkoleniu złoży-
ło uroczyście przysięgę na placu apelowym 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Przysięga 
uwieńczyła okres przygotowawczy w ramach 
Narodowych Sił Zbrojnych. P.o. dowódcy bazy 
ppłk Robert Gurzęda podziękował rodzinom 
żołnierzy za ukształtowanie postaw patriotycz-
nych, jednocześnie stwierdził, że przysięga 
wojskowa to nie tylko uroczystość, ale przede 
wszystkim akt ślubowania oraz najwyższego 
zobowiązania wobec ojczyzny.

Uroczystą przysięgę zakończyła defilada 
pododdziałów 32. BLT. 
   (er)
   Fot. 32. BLT

Przysięga 
ElEWóW

21 września 2017 r. państwo Halina i Zenon Szkup z okazji jubileuszu 50. rocznicy pożycia 
małżeńskiego zostali udekorowani przez burmistrza Łasku – Gabriela Szkudlarka - Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z ł o t e  G o D y 
To był jeden z najbrzydszych domów w cen-
trum Łasku. Był, bo właśnie na naszych oczach 
zmienia się całkowicie jego wygląd i może te-
raz stać się ozdobą tej części Łasku. Ponieważ 
roboty budowlane jeszcze trwają, nie możemy 
zaprezentować ostatecznego efektu, ale już wi-
dać coś, co cieszy…

Mowa o narożnym domu przy ul. Kościel-
nej 2, dotąd mocno kontrastującym z odnowio-
ną kamieniczką, w której znalazło siedzibę mu-
zeum. Teraz przydałaby się podobna kuracja 
kilku okolicznych domów, m.in. siedziby PSS 
czy kamieniczki znajdującej się naprzeciwko. 
Ta ostatnia ma dodatkowo wyjątkowo nieeste-
tyczne podwórko. Zresztą nowa szata potrzeb-
na jest wielu kamieniczkom w centrum starego 
Łasku.          (p) 
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A łaska nekropolia jest skarbnicą pamiątek 
przeszłości, jeszcze mało znanych i spopulary-
zowanych. Jest też miejscem spotkania ludzi 
różnych wyznań i kultur. Na szczęście w ostat-
nich latach zaczyna się dziać na niej coś dobre-
go, co z satysfakcją odnotowujemy. Ostatnio 
dzięki parafii odmłodniała licząca sobie prawie 
dwa wieki kaplica.

Zbiórka pieniędzy na rzecz ratowania ła-
skiego cmentarza odbędzie się już po raz trze-
ci. Podczas pierwszej kwesty mieszkańcy Ła-
sku ofiarowali ok. 5 tys. zł. Za te pieniądze 
i przy wsparciu samorządu oraz Towarzystwa 
uporządkowano mogiłę dawnych właścicie-
li i infułatów (ich szczątki usunięte w czasie 
ostatniej wojny przez Niemców z podziemi 
kolegiaty i złożone w ziemi). Łaskowianie 
z zadowoleniem oglądali to, na co czekali wie-
le lat. Zapewne dlatego nie szczędzili grosza 
i w 2016 roku.

Za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki uda-
ło się uporządkować częściowo jedną z najstar-
szych i najciekawszych mogił z oryginalnym 
pomnikiem Chrystusa, znajdującą się w części 
prawosławnej.

- Udało się to po wielu trudach, bo trze-
ba było uzyskać odpowiednie zgody z urzędu 
konserwatorskiego w Sieradzu, należało też 
uporządkować mogiłę będącą w złym stanie, 
a przecież nie dysponowaliśmy wystarczają-
cymi środkami, by wykonać jednocześnie kon-
serwację kamiennej rzeźby Chrystusa – mówi 
Ewa Buss z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej. - Dlatego na razie uporządkowaliśmy 
teren pola grobowego, na którym ułożono geo-
włókninę i tzw. kamień płukany. Poddano też 
konserwacji łańcuchy okalające mogiłę, po 
piaskowaniu pomalowane zostały na czarno. 
Być może dochód z kolejnej kwesty umożli-
wi przystąpienie do ratowania wspomnianej 

Ratujmy Zabytki łaSkiej nekRoPolii
Po raz trzeci Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej z prezesem Sławomirem 
Tralewskim na czele organizuje kolejną kwestę na rzecz ratowania zabytków 
tutejszej nekropolii. Cmentarz pochodzi z początków XIX wieku, ale do naszych 
czasów dotrwało niewiele najstarszych pamiątek. Najwyższy czas, by przystąpiono 
do ratowania tego, co jeszcze można zachować dla przyszłych pokoleń.

W lipcu br. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku kolejny 21-rodzinny 
blok mieszkalny. Za kilka miesięcy, prawdopodobnie na przełomie roku bieżącego 
i 2018, klucze do nowych lokali otrzymają kolejni mieszkańcy. Tym razem oddany 
zostanie do użytku ostatni z pięciu zaplanowanych bloków wielorodzinnych. Jak nas 
poinformował prezes ŁSM Ireneusz Nowakowski, tym samym wyczerpią się możliwości 
lokalizacyjne spółdzielni na największym łaskim osiedlu. Nie oznacza to jednak, 
że spółdzielnia zaprzestanie wznoszenia kolejnych bloków wielorodzinnych.

- Obserwujemy wciąż spore zainteresowanie tego typu budownictwem - mówi I. Nowakow-
ski - ale w przyszłości sporo będzie zależało od ukształtowania cen, bo to zadecyduje ostatecznie 
o kosztach mieszkań. W bloku oddanym do użytku w lipcu tego roku cena jednego metra kwadra-
towego wyniosła ok. 3,1 tysiąca złotych, ale w przyszłości może się sporo zmienić. 

Jeśli ceny usług budowlanych i materiałów wzrosną drastycznie, może się okazać, że zmaleje 
zainteresowanie tego typu mieszkaniami. Co prawda na „Przylesiu” skończą się możliwości loka-
lizacyjne ŁSM, ale dysponuje ona jeszcze terenem na os. Batorego, między ul. Warszawską i Ba-
torego. Dlatego trwają prace projektowe dotyczące dwóch bloków po 21 mieszkań. Czy powstaną 
w najbliższych latach? – pokaże czas.          (PO)

Kolejne dwa bloKi 
na desKach projeKtantów

Na os. Batorego

9 Maja - nr. nieparzyste, Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batorego, Bohaterów Wrze-
śnia, Borowikowa, Cisowa, Chabrowa, Dębowa, Dzika, Górna - nr. parzyste, Jarzębinowa, Jesio-
nowa, Jodłowa, Kilińskiego do nr 24 i 35, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Leszczynowa, 
Narutowicza do nr 16 i 3, Objazdowa, Orzechowa, pl. Dąbrowskiego, pl. 11 listopada, Podleśna, 
Przemysłowa, Reymonta, Rzeczna, Siedikówny Inki, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Sze-
roka, Szkolna, Szpitalna, św. Faustyny, Topolowa, Warszawska, Wąska, Zielona, Żeromskiego do 
nr 28 i 27, Żytnia, Źródlana.

 Z dzielnicową sierż. szt. Anetą Żak można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod 
nr tel. 43 675 69 17 lub przez dyżurnego jednostki - tel. 43 675 69 11).

N OW Y R E J O N D Z I E L N I COW Y

Panu
Stanisławowi Kołodziejskiemu

Radnemu Rady Miejskiej w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Łasku
oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Łasku

Pani 
Mirosławie Mazur

St. Specjaliście ds. Służb, Inspekcji 
Starostwa Powiatowego w Łasku 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MAMY
                                                                                                                

składają        
Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego
Przewodniczący Rady z Radnymi Rady 

Powiatu Łaskiego 
      Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Łasku

Do Buczku warto zaglądać nie tylko podczas 
Święta Truskawki, gdy na tamtejszej estra-
dzie pojawiają się gwiazdy pierwszej wielko-
ści. Miejscowość ta zmienia się z roku na rok 
i przybywa jej interesujących obiektów. 11 li-
stopada br. będzie okazja obejrzenia najnow-
szego nabytku – hali sportowej. Przy okazji 
warto uczestniczyć w gali boksu.      (er)

Podglądanie hali

Jak nas poinformowała KPP w Łasku, z dniem 1 października utworzono dodatkowy 
rejon dla dzielnicowego. Za ten rejon odpowiada sierż. szt. Aneta Żak z łaskiej komendy. 
Poniżej wykaz ulic nowego rejonu VII.
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OPóźNIONe INWeSTYCJe
Jeszcze do ubiegłego roku, kiedy ogłaszaliśmy przetarg na inwe-

stycję, przystępowało do niego kilka firm, czasami nawet do dziesięciu. 
Od połowy bieżącego roku do przetargu przystępuje jedna, dwie firmy, 
a bywa, że nie składa oferty żaden wykonawca. Na tym polu działają 
oczywiście prawa rynku – mniejsza podaż ofert, wyższe ceny. Dobrym 
przykładem jest obiekt Środowiskowego Domu Samopomocy. Do prze-
targu przystąpiła jedna firma, której oferta przekroczyła 200% warto-
ści kosztorysowej. Ograniczenie zakresu inwestycji, kolejny przetarg na 
szczęście rozstrzygnięty i teraz troska, aby udało się wykonać prace do 
pierwszej połowy grudnia, gdyż są to pieniądze budżetu państwa i z tym 
budżetem w grudniu inwestycję musimy rozliczyć, gdyż w przeciwnym 
przypadku pieniądze przepadną dla gminy (pozostaną w budżecie pań-
stwa niewykorzystane).

Brak ofert w ogłaszanych przetargach powoduje że dopiero tydzień 
temu rozpoczęto przebudowę ciągów komunikacyjnych na osiedlu Mic-
kiewicza, a w najbliższych dniach przystąpimy do wymiany nawierzchni 
asfaltowych na ul. Lipowej (Kolumna) oraz ul. Polnej (od ul. 9 Maja 
do ul. Południowej). Rozpoczniemy także przebudowę drogi w Kopyści.

Jakby kłopotów było mało ciągle pada deszcz. Dzień, dwa przerwy 
i znów leje. Liczyłem, że po mokrym lecie nastąpi pogodny wrzesień, 
a tu i wrzesień, i pierwsza połowa października bez zmian. Szczęśliwie 
wczoraj była dobra pogoda i można było w całości położyć asfalt na dro-
dze w Stryjach Paskowych. Prezentujemy zdjęcie z Maurycy. Jak w ta-
kich warunkach można kontynuować budowę drogi, gdy nawet tłucznia 
nie można zagęścić, a jak położyć asfalt? 

Zaryzykował wykonawca ulic na „Przylesiu” i naraził się na dodat-
kowe koszty. Jak wyjaśniał, od rana kładli tłuczeń licząc na położenie 
asfaltu po południu. Od południa zaczęło padać. Zamówiona masa asfal-
towa - co oczywiste - nie mogła pozostać na samochodach, wobec cze-
go zaryzykowano jej położenie bez powiadomienia inspektora nadzoru. 
Gmina z tego tytułu nie poniosła grosza dodatkowych kosztów. Trzeba 
podkreślić, że każda inwestycja nadzorowana jest przez inspektora nad-

Rok 2017 jest czasem dobrym dla państwa (w sensie państwa polskiego) – rozwija się szybko 
gospodarka, rośnie PKB, w wyniku zakrojonej na szeroką skalę walki z wyłudzeniami 
podatku VAT zwiększone są dochody budżetu państwa, realizuje się programy prospołeczne, 
ale jest to niestety rok wyjątkowo trudny dla samorządów, także ze względu na fatalną aurę.

zoru. Jest to fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami, który własnymi 
podpisami poświadcza, że każdy etap inwestycji wykonany jest zgodnie 
z projektem technicznym i sztuką budowlaną. 

Co do Maurycy, właśnie Pan sołtys poinformował mnie, że mimo so-
boty firma pracuje pełną parą – rozkładana jest wierzchnia warstwa tłucz-
nia. Od rana jest piękna pogoda i taka pogoda zapowiada się na najbliż-
sze dni. Zatem w poniedziałek - miejmy nadzieję - będzie można kłaść 
asfalt (2 warstwy – podkładowa i ścieralna). 

Opisane informacje byłyby niepełne gdybym nie dodał, że wykonaw-
cy dramatycznie narzekają na brak rąk do pracy. Bywa, że do prostych 
prac zatrudniają więźniów. Ponieważ zawsze byłem optymistą, zakończę 
wyrażeniem nadziei, że opisana sytuacja (radykalny spadek bezrobocia, 
kwitnąca gospodarka) przełożą się na wzrost dochodów samorządów lo-
kalnych. Z opisanymi, a czasami znacznie poważniejszymi problemami 
borykają się wszystkie gminy i powiaty.

KOLeJNe UNIJNe PIeNIądZe
Ostatnio informowałem Państwa o otrzymaniu dofinansowania przez 

gminę Łask na projekt komunikacyjny. Nie otrzymaliśmy natomiast do-
finansowania na rewitalizację, choć trzeba podkreślić, że zarówno etap 
formalny, jak i merytoryczny przeszliśmy pozytywnie. Zostało złożone 
odwołanie. W każdym razie pozostajemy w rezerwie. Gdyby pojawiły się 
dodatkowe pieniądze, mamy szanse znaleźć się w gronie beneficjentów. 
Otrzymujemy jednak dofinansowanie z innego działania. Na najbliższej 
sesji Rada Miejska zajmie się uchwałą, która pozwoli na zawarcie umo-
wy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na do-
finansowane w 85% projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez 
rozwój i odnowę zieleni miejskiej w Łasku”. Projekt o wartości ponad 
1.9 mln zł (pieniądze nasze to niecałe 300 tys. zł) składa się z 8 niezależ-
nych od siebie zadań. Miasto niewątpliwie znacząco zyska na wyglądzie.

14 października 2017 r.
Gabriel Szkudlarek 
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SeSJA RAdY MIeJSKIeJ - łascy rad-
ni 18 bm. zajmowali się m.in. wykonaniem 
budżetu gminy i kształtowaniem się Wie-
loletniej Prognozy Finansowej, podjęli też 
uchwały dotyczące np. stawek podatku od 
nieruchomości, wsparcia finansowego dla 
województwa łódzkiego na rozbudowę dróg 
wojewódzkich, tj. budowę chodnika od szpi-
tala w Łasku do ulicy Jodłowej i ciągu pie-
szo-rowerowego od ulicy Narutowicza do 
Gorczyna, a także stwierdzenia przekształ-
cenia sześcioletnich szkół podstawowych  
w placówki ośmioletnie. 

 ORKAN „KSAWeRY” spowodował 
kolejne straty w powiecie – strażacy wy-
jeżdżali do usuwania powalonych drzew, 
uszkodzonych dachów i przerwanych linii 
energetycznych. Na szczęście nie odnotowa-
no ofiar w ludziach. W woj. łódzkim stwier-
dzono 142 tys. odbiorców bez prądu, 61 
uszkodzeń budowli i 2015 interwencji straży 
pożarnych.

WóJT eKSPeRTeM – Bronisław Wę-
glewski, wójt gminy Buczek i jednocześnie 
prezes Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego został ekspertem komisji rolnictwa 
Unii Europejskiej na Międzynarodowej 
Konferencji Rolniczej Ameryka Północna – 
Unia Europejska w Waszyngtonie.

ReFeReNdUM w Wodzieradach nie-
ważne – z powodu niskiej frekwencji (po-
trzeba było co najmniej 903 głosów „za” 
by odwołać Radę Gminy i 960 – do odwo-
łania wójta Renaty Szafrańskiej, tymczasem 
w pierwszym przypadku zagłosowało „za” 
289 osób, a w drugim 285).

W ŚLAdY KOŚCIUSZKI - w I LO 
w Łasku noszącym imię Tadeusz Kościusz-
ki z pompą obchodzono 200. rocznicę wo-
dza powstania. „Każdy z was może być Ko-
ściuszką” – mówił b. dyrektor tej szkoły Al-
bin Gajda. Przypomniano też słowa wielkie-
go Polaka: „Największym zwycięstwem jest 
to, które odnosimy nad samym sobą”.

PRZYPOMINAMY – w lasach obowią-
zuje zakaz wjazdu motocykli crossowych 
i quadów, które niszczą nie tylko drogi, ale 
i runo leśne, ponadto płoszą zwierzynę i na-
rażają na niebezpieczeństwo ludzi spacerują-
cych wśród drzew. Zakaz egzekwują zarów-
no policjanci jak i  Straż Leśna.

PANIe GóRą! – kpt. Sylwia Aleksan-
der zajęła III miejsce wśród kobiet, a plut. 
Sylwia Krawczyk – II w 21. Biegu Przełajo-
wym „O nóż komandosa” w Kokotku k. Lu-
blińca. Panie musiały pokonać trasę 5 km, 
a cały bieg miał rangę Mistrzostw Polski 
Służb Mundurowych.

TRAdYCYJNY kiermasz świąteczny od-
będzie się 10 grudnia br. Wystawców zaintere-
sowanych zaprezentowaniem się tego dnia na 
placu 11 Listopada w Łasku prosimy o kontakt 
pod numerem tel. 43-676-83-58. Program im-
prezy w kolejnym wydaniu „Panoramy”.

kamiennej rzeźby. W dalszym etapie przygo-
towujemy się do prac ratowniczo-konserwa-
torskich najstarszych grobowców znajdujących 
się po prawej stronie głównej alejki.

Dotychczasowe dwie kwesty nie dostar-
czyły jeszcze wystarczających środków na peł-
ne rozwinięcie skrzydeł i ratowanie zabytków 
łaskiej nekropolii w oczekiwanej skali, ale stało 
się coś, co już dziś zasługuje na uwagę: miesz-
kańcy Łasku, którzy posiadają tu groby swo-
ich bliskich, zaczęli głośno mówić o potrzebie 
ratowania cmentarza, który jest pamiątką prze-
szłości nie tylko z racji spoczywania tu wielu 
zasłużonych ludzi, ale i dlatego, że znajdują 

się na nim cenne rzeźby, dzieła sztuki cmentar-
nej. Łaska nekropolia jest ponadto miejscem, 
gdzie spotkało się wiele kultur. Wcześniej nie 
dostrzegano problemu, stare nagrobki znikały 
w zastraszającym tempie. 

Apelujemy do mieszkańców Łasku, by 
wsparli wysiłki i starania Towarzystwa, 
wszak ratowanie zabytków przeszłości jest 
naszym wspólnym obowiązkiem. Towarzy-
stwo prosi wszystkich tych, którzy mogą 
wziąć udział w tegorocznej kweście i wes-
przeć Towarzystwo, o zgłaszanie się do Ła-
skiego Muzeum, do p. Lidii Olszewskiej, tel. 
43 677-68-79.         (p)

Ratujmy Zabytki 
łaSkiej nekRoPolii

Po udanych wakacyjnych spotkaniach z muzy-
ką i śpiewem w łaskiej kolegiacie, o których 
kilkakrotnie pisaliśmy na łamach „Panoramy”, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej i Cen-
trum Idei Ku Humanizmowi przygotowali ko-
lejną niespodziankę dla melomanów. 11 listo-
pada o godz. 19 w kolegiacie rozpocznie się 
koncert „Niepodległa nuta” słynnej sopranistki 

Magdaleny Hudzieczek-Cieślar z chórem „In-
canto”. Będzie to z pewnością wydarzenie mu-
zyczne dużej rangi, bo wspomniana artystka 
dysponuje bogatym dorobkiem, występowała 
na wielu scenach w kraju i poza granicami, 
znana jest także jako pedagog i animatorka 
kultury.

(er)

konceRt w koleGiacie
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Sześciu pracowników jednostek prowadzo-
nych przez gminę Łask otrzymało (17-18 paź-
dziernika br.) medale z okazji wojewódzkiego 
Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami 
byli: Łódzki Urząd Wojewódzki i sieradzka 
Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od-
znaczeni zostali:

Medalem Komisji edukacji Narodowej: 
Anna Piotrowska - nauczyciel Przedszkola Pu-
blicznego nr 4 w Łasku

Złotym Medalem za długoletnią Służbę: 
Grażyna Knol - nauczyciel Przedszkola Pu-

blicznego nr 4 w Łasku, Ewa Bednarek – na-
uczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku, 
Maria Małecka – nauczyciel Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w Łasku

Srebrnym Medalem za długoletnią Służ-
bę: Izabela Knul - nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Łasku

Brązowym Medalem za długoletnią 
Służbę: Agnieszka Krakowiak - nauczyciel 
Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku.

(MJ)

Medale dla Pedagogów

Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przypadającego w tym roku 
i 2018 r. burmistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego składają wszystkim 
parom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych. 
Informujemy Państwa, że z tej okazji prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje 
Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Życzenia dla MałŻonków

Wnioski pisemne przyjmuje i informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, 
ul. Warszawska 14, II piętro, pokoje nr 39, 38 i 37, nr telefonów 43 676-83-39, 676-83-38 lub 
676-83-37, do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik USC 
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I nad jednym, i nad drugim wydarzeniem 
warto przystanąć chwilę i jeszcze raz zatopić 
się we wspomnieniach tych czarujących wie-
czorów. Sztuka „Towarzyszki”, która zainau-
gurowała nasz sezon teatralny, przyjęta została 
przez widzów niezwykle gorąco. Gratulacje, 
podziękowania i szczere łzy wzruszenia towa-
rzyszyły „towarzyszkom” - Marcie Sadowskiej 
i Dorocie Przybysz, kiedy pokazały się już pry-
watnie w Galerii z Fortepianem, gdzie widzo-
wie mogli popatrzeć na nie z bliska i zamienić 
z nimi kilka słów. Warto ten spektakl zobaczyć. 
Dziewczyny grają jak natchnione. Utrzymują 
uwagę widza na najwyższym poziomie przez 
cały spektakl, subtelnie żonglując emocjami, 
nastrojami i atmosferą. 

„Towarzyszki to spektakl ciepły, mądry 
i wzruszający”- mówili widzowie po premie-
rze, a ci którzy spektaklu nie widzieli będą mie-
li okazję nadrobić zaległości już w grudniu.

Inauguracyjny wieczór fortepianowy roz-
poczyna w Łasku tradycję Salonu Muzyczne-
go „Szybki Wolniak”, którego gospodarzem 
będzie jedyny w swoim rodzaju, urodzony 
konferansjer, świetny trębacz, pedagog i kapel-
mistrz, artysta nietuzinkowy - Wojtek Wolniak, 
który tak opowiada o koncercie inauguracyj-
nym, jak i smakowitych kąskach muzycznych, 
którymi już od stycznia w iście kawiarnianej 
atmosferze przy pysznej herbacie i domowych 
ciastach delektować się będzie można w Gale-
rii z Fortepianem.

Drodzy Łaskowianie
Łaski Dom Kultury od nowego roku 

kalendarzowego rozpoczyna cykl koncertów, 
które mają nie tylko przybliżyć mieszkań-
com magię muzyki, ale także stworzyć okazję 
do spotkania w niezwykłej atmosferze Gale-
rii z Fortepianem, która na czas koncertów 
stanie się prawdziwym Muzycznym Salonem, 
gdzie w niezobowiązującej atmosferze poprze-
bywać będzie można nie tylko ze sobą nawza-
jem, ale także ze wspaniałymi wykonawcami 
z tzw. górnej półki, którzy grać będą najróż-
niejszą muzykę, od piosenki autorskiej, przez 
jazz, klasykę aż do muzyki awangardowej 
i współczesnej. 

Inauguracja cyklu odbyła się 8 paździer-
nika. Głównymi bochaterami tego wieczoru 
byli: dostojnie stojący w galerii, najnowszy 
zakup ŁDK-u sfinansowany z funduszy gminy 
Łask - fortepian marki YAMAHA C6X i prof. 
dr hab. Cezary Sanecki, który potrafił z tego 
fortepianu „wycisnąć siódme poty”. 

Rektor AM w Łodzi porwał publiczność 
swoją wiedzą nt. historii i budowy fortepia-
nów, humorem, bezpośredniością i swadą, 
z którą opowiadał jak doszło do wyboru for-

inauguracje, inauguracje 
i Po inauguracjach… 
Początek sezonu artystycznego w Łaskim domu Kultury był naprawdę emocjonujący i obfitujący w wydarzenia niezwykłe. Najpierw 
otwarcie Teatru im. Józefa Ryszarda Sarosieka w Łasku i premiera „Towarzyszek” wg scenariusza i w reżyserii Adama Łoniewskiego, 
a potem niezwykły koncert fortepianowy rektora Akademii Muzycznej w Łodzi prof. dr hab. Cezarego Saneckiego i jego zacnych gości. 

tepianu dla ŁDK, okraszając tę opowieść ade-
kwatnymi utworami. Kiedy jednak rektor AM 
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaczynał grać 
na instrumencie, słyszeliśmy, że mamy do czy-
nienia nie tylko z pedagogiem, naukowcem 
i przemiłą osobą, ale przede wszystkim wiel-
kim artystą. Sanecki wystąpił w roli solisty, 
kameralisty i akompaniatora, a z każdego za-
dania wywiązał się celująco.

Najpierw usłyszeliśmy utwory solowe 
ze  „Scen dziecięcych” R. Schumana. Potem 
muzyka kameralna i kolorystyczna zabrzmia-
ła w dziełach H. Wieniawskiego i K. Szyma-
nowskiego na skrzypce i fortepian. Nie sposób 
pominąć milczeniem znakomitej skrzypaczki, 
która towarzyszyła Saneckiemu - Aleksan-
dry Szwejkowskiej-Belicy grającej trudne 
partie z wielką łatwością i jeszcze większą 
dozą emocji. Gospodarza wieczoru usłyszeli-
śmy również  jako akompaniatora w utworze 
z musicalu „Upiór w operze”, który przejmu-
jąco zaśpiewała Jego córka Barbara Sanecka, 
śpiewaczka, studentka kierunku musicalowe-
go na Wydziale Wokalno-Aktorskim łódzkiej 
Akademii Muzycznej. 

 
Występ został doceniony gromkimi brawa-

mi i mnóstwem ciepłych słów, kierowanych do 
artystów ze strony burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka i dyr. ŁDK Adama Łoniewskiego. 
Po uniesieniach muzycznych, publiczność 
została zaproszona na lampkę wina i skrom-
ny poczęstunek. Taka forma podsumowania 
koncertu staje się powoli tradycją kultural-

nych wydarzeń w ŁDK, co wydaje się znako-
mitym pomysłem i pozwala na zacieśnienie 
relacji miedzy słuchaczami i wykonawcami.

 
Jeśli kolejne koncerty będą choć w poło-

wie tak udane, to na pewno, ku uciesze wyko-
nawców i organizatorów, zaczną przyciągać 
coraz liczniejszą widownię.

 
Serdecznie zapraszam do ŁDK na „Szyb-

kiego Wolniaka” co miesiąc od stycznia. 

Inauguracje za nami, ale pełna emocji je-
sień przed nami. Nie ochłonęliśmy jeszcze 
dobrze po fantastycznych warsztatach organi-
zowanych w Łaskim Domu Kultury przez Mu-
zeum Sztuki w Łodzi i Koalicje Kultury, a tu 
już kolejne zaproszenia. 

Teatr Piosenki z Łodzi, Babski Kabaret 
w gwiazdorskiej obsadzie, Wieczór Flamenco, 
Koncert Klasy Perkusji, spektakl „Towarzysz-
ki”, pierwszy wieczór z cyklu „Lotni-Nieulot-
ni” poświęcony Jarosławowi Borszewiczo-
wi, koncerty kolęd, nowe pracownie, bajki 
dla dzieci i premiera „Pospolitego Ruszenia” 
z okazji 11 listopada to tylko część propozy-
cji, które mamy dla Państwa jesienią. Bądźcie 
z nami, przychodźcie do ŁDK, zaglądajcie na 
nasza stronę. www.laskidomkultury.com.pl, 
aby była to prawdziwie Kulturalna Jesień.

Adam Łoniewski
dyrektor Łaskiego domu Kultury 
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Radni zwiększyli plany finansowe na przebudowę drogi powiatowej 
przez Sędziejowice (ul. Leśnia, Powstańców 1863 aż do granicy z Bro-
dami) oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Zborów 
i Ochle. Aktualizacja kosztorysów wynika z faktu, że poprzednie kalku-
lacje oparte były na wskaźnikach z grudnia 2016 r. Kosztorysy wyma-
gały aktualizacji w odniesieniu do obecnych cen i warunków na rynku 
inwestycji drogowych. Zgodnie ze zmianami zadanie pod nazwą „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – 
Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miej-
scowości Sędziejowice” posiada zabezpieczenie finansowe w wysokości 
3.623.908 zł.

Natomiast zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Wi-
dawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km 

w miejscowości Zborów, Ochle” posiada limit wydatków ustalony na 
poziomie 3.223.161 zł.

Zarówno w trakcie dyskusji, jak i podczas głosowania wszyscy rad-
ni wyrażali troskę o jak najszybsze wznowienie prac na newralgicznych 
odcinkach. W rezultacie obie zmiany zostały w głosowaniu przyjęte jed-
nogłośnie. 

Modyfikacje dokonane w budżecie powiatu łaskiego pozwolą ogło-
sić nowe postępowania przetargowe i wyłonić nowych wykonawców dla 
obu zadań. 

Zarząd Powiatu Łaskiego rozwiązał 6 września 2017 r. umowy z po-
przednim wykonawcą inwestycji drogowych w Sędziejowicach i na te-
renie gminy Widawa. 

dariusz Cieślak

Pieniądze i nowe  Przetargi 
na inwestycje drogowe
Po rozwiązaniu umów z wykonawcą inwestycji drogowych prowadzonych przez powiat łaski w gminach: 
Sędziejowice i Widawa, podczas XLI sesji Rady Powiatu radni dokonali aktualizacji wartości zadań, przed 
ponownym ogłoszeniem przetargów na zadania. 

 Podniosły charakter tego wydarzenia pod-
kreśla wojskowy ceremoniał uroczystości, licz-
nie przybyli przedstawiciele jednostek samo-
rządowych i mundurowych w powiecie i woje-
wództwie oraz mieszkańcy naszego miasta. 

Dla Zespołu Szkół Mundurowo – Technicz-
nych w Ostrowie tradycją jest, że w przededniu 
Narodowego Święta Niepodległości - 10 listo-
pada odbywa się uroczyste ślubowanie kade-
tów – uczniów klasy I LO z innowacją pedago-
giczną klasy mundurowej. Sumienne i uczciwe 
wypełnianie obowiązków ucznia i Polaka, roz-
wijanie zainteresowań i zdolności, szacunek 
wobec ludzi, przywiązanie do tradycji Rzecz-

U progU Święta NiepodległoŚci 
dzień 11 listopada to data ważna w ka-
lendarzu historycznym dla wszystkich 
Polaków. Na naszym lokalnym gruncie 
każda rocznica odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę obchodzona jest nie-
zwykle uroczyście. 

pospolitej Polskiej to najważniejsze obietni-
ce, które uroczyście złożą kadeci w obecno-
ści przedstawicieli jednostek samorządowych, 
mundurowych i ich rodzin. 

Społeczność szkoły planuje w tym dniu 
przedstawienie inscenizacji historycznej, opar-
tej na kanwie lokalnej historii niepodległościo-
wej z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, która 
wspólnie z uczniami szkoły zaprezentuje na 
terenie parku w Ostrowie oryginalny program. 
Chcielibyśmy, aby wydarzenie nabrało wy-
miaru lokalnego, dlatego już dziś zapraszamy 
mieszkańców Łasku i okolic w nasze progi. 

Kontynuacją obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości będzie II Powiatowy 
Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 
pod patronatem starosty powiatu łaskiego 
i 32. BLT w Łasku. Odbywa się on w szko-
le, kształcącej kadetów służb mundurowych, 
którym nie jest obcy smak żołnierki; musztra 
i marsz ze śpiewem na ustach.

17 listopada br. Ostrów żył będzie pieśnią, 
która zabrzmi w wykonaniu uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Organizacji przedsięwzięcia patronu-
ją słowa Niny Terentiew:

„Są w historii narodu chwile wielkich zwy-
cięstw i bolesnych klęsk, triumfów i porażek, 
momentów podniosłych i tragicznych. Mają 
one swoje miejsce w historii, ale także w sercu 
poetów i kompozytorów, w sercu zwykłych lu-
dzi, na ulicach miast i wsi, wszędzie tam, gdzie 
tworzą się i żyją pieśni i piosenki. Dodawały 
nam ducha w trudnych chwilach, podsycały 
nasz patriotyzm i wiarę w siebie (…). Prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie stanowią 
o naszej tożsamości, ciągłości naszej tradycji, 
nieprzemijającej potrzebie piękna, wzruszenia 
i uśmiechu…”

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są 
idee patriotyczne.

Beata Pokorska-Galowicz

Pierwszego dnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ła-
sku odbyła się część teoretyczna, na której omówiono działania służb ra-
towniczych podczas styczniowego karambolu na autostradzie A-1 oraz 
zdarzeń z udziałem transportowanych zwierząt. Drugiego dnia ćwiczeń 
przeprowadzono symulację masowego wypadku na drodze ekspreso-
wej S-8 w Miejscu Obsługi Pojazdów (MOP) w Sięganowie, z udziałem 
m.in. wojskowej cysterny z paliwem oraz samochodu przewożącego 
próbki laboratoryjne z wirusem choroby zwierząt.

Część praktyczna wykazała sprawne działania służb podczas prowa-
dzenia akcji. Dzięki takim ćwiczeniom można ciągle udoskonalać wie-
dzę i umiejętności tak aby w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 
nie popełniać żadnych, nawet niewielkich błędów. W ćwiczeniu udział 
wzięli przedstawiciele państwowej, wojskowej i ochotniczej straży po-

Ćwiczenia „Łask-17”
W dniach 17-18 października br. odbyło się ćwiczenie powiatowe 
łączące problematykę spraw obronnych, obrony cywilnej oraz 
zarządzania kryzysowego, pod kryptonimem „Łask – 17”.

żarnej, policji, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, żandarmerii wojskowej, 
weterynarii, Falck Medycyna, Powiatowego Zarządu Dróg oraz pomocy 
drogowej, z zaproszonymi gośćmi łącznie ponad 140 osób.

Organizatorem ćwiczenia był powiat łaski.
dominik Szkudlarek 



październik 2017 r.

Starosta łaski Teresa Wesołowska wspólnie z naczelnikiem Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Małgorzatą My-
sur wręczyły nagrody dyrektorom i nauczycielom ze szkół i placówek 
oświatowych powiatu.

W tym szczególnym dniu starosta podziękowała nauczycielom za 
codzienną pracę, życząc im zdrowia, spokoju oraz wytrwałości w dą-
żeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów i satysfakcji z wykonywanej 
pracy.

Okolicznościowe życzenia dla wszystkich pracowników oświaty 
złożył również Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. 

(dC)

dzień edukacji narodowej 
12 października br. w Starostwie Powiatowym w Łasku z okazji 
dnia Nauczyciela odbyła się uroczystość dla nauczycieli ze szkół, 
dla których organem prowadzącym jest powiat łaski. 

W Kolumnie odbył się VI Turniej Koszykówki dziewcząt Multi 
Basketmania 2017. W turnieju udział wzięło około 300 zawodniczek.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w dzielnicy Łasku - Kolumnie odbył się trzydniowy turniej ko-
szykówki dziewcząt roczników 2004 i 2006. W każdej kategorii wieko-
wej udział wzięło po 10 drużyn.

W roczniku 2004 zwyciężyła drużyna MUKS Bochnia, która poko-
nała w finale MUKS WSG Supravis Bydgoszcz. Trzecie miejsce zajęły 
zawodniczki Basket 47 Białystok. Najlepszym strzelcem została Otylia 
Pawlak, a MVP wybrano Natalię Ficek.

TuRNIEJ MuLTI BaskETMaNIa 2017

Święto Latawca w Łasku zorganizowane zostało przez Klub Mo-
delarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury wraz ze 
Starostwem Powiatowym. W ramach imprezy odbyły się zawody, które 
przeprowadzone były zgodnie z regulaminem Aeroklubu Polskiego.

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego jest kontynuatorem 
Koła Młodych Astronautów Powiatowego Domu Kultury w Łasku działa-
jącego na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Pracownia modelarska powstała w Łaskim Domu Kultury w 1996 r., 

Łaskie Święto Latawca

W młodszym roczniku 2006 w wielkim finale zwyciężyły koszykarki 
BAT Kartuzy. Drugie miejsce zajęła drużyna Basket 47 Białystok, a trze-
cie MUKS WSG Supravis Bydgoszcz. MVP turnieju została Julia Brze-
ska, a najlepszym strzelcem Martyna Walczak.

W całym turnieju udział wzięło około 300 koszykarek z dwunastu 
miast z całej Polski. Tegoroczna szósta edycja była największą w dotych-
czasowej historii imprezy. Organizatorzy zapewniają, że turniej będzie 
rozwijany z roku na rok.

Wydarzenie wspierał samorząd powiatu łaskiego. 
dariusz Cieślak

Na terenie boiska Centrum Sportu i Rekreacji przy
 ul. Narutowicza w Łasku odbyło się XXII Łaskie Święto Latawca.

a na jej bazie w 2001 roku narodził się Klub, który od 2013 roku jest człon-
kiem Aeroklubu Polskiego. W trakcie zawodów odbywały się loty lataw-
ców przygotowanych przez uczestników. Do zawodów mógł się zgłosić 
każdy, kto pasjonuje się modelarstwem. Po części konkursowej wręczono 
nagrody zwycięzcom, a na zakończenie odbył się pokaz modeli latających.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do zapisywania się na zajęcia 
pracowni modelarskiej, w trakcie których można wykonywać latawce, 
modele samolotów, balonów oraz modele rakiet. 

Zadanie było dofinansowane z budżetu powiatu łaskiego. 
dariusz Cieślak
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TuRNIEJ MuLTI BaskETMaNIa 2017

W województwie Buczek wyprzedziły tyl-
ko: Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Daszy-
na. Pierwsze trzy gminy jak powszechnie wia-
domo to bardzo bogate gminy, które na liście 
rankingowej są liderami od wielu lat. Uzyskany 
wynik pozwolił również w skali kraju przesu-
nąć się z miejsca 127 na 72 lokatę wśród 1563 
gmin wiejskich. 

Po raz kolejny został obalony mit, że gmina 
Buczek bogata jest dzięki lotnisku. Jak poka-
zuje ranking, na bogactwo trzeba zapracować. 
Wysiłek w postaci realizacji dużych inwestycji 
proekologicznych i infrastrukturalnych, jako 
długofalowego programu rozwoju gminy, przy-
nosi wspaniałe rezultaty. Jest to możliwe do 
osiągnięcia tylko w jednym przypadku a mia-
nowicie w sytuacji pozyskiwania dużych środ-
ków finansowych z zewnątrz. Bazując tylko na 
własnych dochodach nie byłoby tak wielkiego 
sukcesu. 

Nadmieniamy, iż gmina Buczek w rankin-
gu najbogatszych gmin zajmuje dopiero 486 
miejsce, jak widać nie jesteśmy bogata gminą. 

UG

inwestyc je buczKu na 
5. miejscu w województwie
W ogłoszonym przez ,,Wspólnotę” rankingu za lata 2014 – 2016: ,,Które samorządy najwięcej inwestowały” 
gmina Buczek zajęła 5 miejsce w województwie łódzkim. Tak wysokie miejsce dał gminie osiągnięty wskaźnik 
wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca, który ukształtował się na poziomie 1222,13 zł. W porównaniu 
do poprzedniego rankingu odnotowano duży wzrost, gdyż gmina przesunęła się z miejsca 16 na 5. 

Na Zjeździe tym, na straganach zagościły 
tradycyjne słodkości i dania regionalne. Dwu-
dniowe spotkanie było skupione wokół dwóch 
aspektów – kulturowego i sakralnego.

Pierwszego dnia, w sobotę, odbył się 
Jarmark Kulturowy, podczas którego gospody-
nie prezentowały swoje dokonania rękodzielni-
cze, muzyczne i kulinarne. Odbyły się też kon-
kursy, w tym konkurs twórczości artystycznej 
i konkurs kulinarny. Członkinie Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna zgłosiły 

Z jaZd gospodyń w Licheniu
W dniach 9-10 września br. nad brzegiem licheńskiego jeziora odbyło się tradycyjnie dwudniowe święto gospodyń. W święcie tym 
uczestniczyły również członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.

do konkursu 2 potrawy z gęsi, tj. pasztet gęsi 
z żurawiną oraz pierś gęsi faszerowaną kala-
fiorem. Ponadto Stowarzyszenie do konkursu 
zgłosiło ciasto biszkoptowe o nazwie deser ba-
chorzyński.

W wyniku konkursu na zgłoszone potra-
wy, jury przyznało dla Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich w Bachorzynie wyróżnienie 
- III miejsce (dyplom) i nagrodę - dużą szklaną 
paterę z pokrywą na ciasto. Członkinie z Ba-
chorzyna na swoim stoisku, promowały rów-
nież swój region, tj. zagłębie truskawkowe. Na 
stoisku Stowarzyszenia można było otrzymać 
materiały promocyjne dotyczące gminy Bu-
czek. Dużym zainteresowaniem odwiedzają-
cych cieszyły się smaczne praliny czekolado-
we o smaku truskawkowym. Widoczne było 
rękodzieło twórczości artystycznej. Podziwia-
no wyroby kulinarne wykonane przez członki-
nie Stowarzyszenia.

Z kolei niedziela minęła pod hasłem re-
fleksji i wiary. Odbyła się uroczysta procesja 
zakończona mszą w bazylice licheńskiej. Mo-
dlono się w intencji ludzi polskiej wsi.

W trakcie mszy KGW składały dary z te-
gorocznych plonów. Darem członkiń Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna 
był kosz tegorocznych plonów, w tym oczywi-

ście bochen chleba. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Polska Gospodyni, zaś 
spotkanie zostało objęte honorowym patrona-
tem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy wraz z małżonką. Jak podkreśla 
Jadwiga Ratajczyk – prezes Stowarzyszenia, 
licheńskie zjazdy KGW są inicjatywami, dzię-
ki którym gospodynie z całego kraju mogą się 
spotykać i wymieniać doświadczeniami.

J.R.
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Program wycieczki i w tym roku wypełniony był licznymi atrakcja-
mi. Pierwszy dzień to Krosno, gdzie zwiedzano Centrum Dziedzictwa 
Szkła. To pewnego rodzaju muzeum i manufaktura, gdzie pokazano pro-
ces powstawania i obróbki szkła. Można było zobaczyć i zakupić świa-
towej sławy wyroby i prace artystów specjalizujących się w różnych 
technikach obróbki szkła, a nawet samemu spróbować pewnej obróbki 
szkła. 

Ogromne wrażenie zrobił przyjazd do Bóbrki, miejsca pracy i od-
kryć najwybitniejszego polskiego inżyniera i chemika przemysłu nafto-
wego Ignacego Łukasiewicza. Tutaj pokazano historyczne i współczesne 
urządzenia i techniki wydobycia ropy naftowej oraz gazu. Zwiedzanie 
Muzeum Naftowego i Gazownictwa dało obraz nie tylko ciężkiej pracy 
ludzi, ale ogromnego zakresu wykorzystania produktów pochodzących 
z przeróbki ropy naftowej. 

Dzień następny to spotkanie z przewodnikiem, który z autopsji zna 
cześć przeszłości zamku Krasickich w Krasiczynie. Jego sugestywna 
opowieść była źródłem refleksji na temat wartości dóbr kultury polskiej 
w kontekście relacji polsko-rosyjskich w przeszłości. Zwiedzano piękne 
ogrody położone w sąsiedztwie zamku. Następnie już w Łańcucie podzi-
wiano setki eksponatów zgromadzonych w zamku Lubomirskich i Po-
tockich, dawnej rezydencji magnackiej, oglądano też stajnię, wozownię 
i oranżerię.  

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wizyta w muzeum gorzel-
nictwa, choć nikt nie ma związków z przemysłem monopolowym wszy-
scy z wielką ciekawością słuchali wykładu przewodniczki tym bardziej, 
że pokaz i prezentacja urządzeń zakończyły się degustacją trunków.

Ostatniego dnia celem była zapora Solińska, która jest największą 
budowlą hydrotechniczną w Polsce, o długości 664 m, podzieloną na 43 
sekcje, wysokości 82 m i objętości betonu 760 000 m³. Turyści popłynęli 
statkiem po Zalewie Solińskim, podziwiali piękne krajobrazy Bieszczad 
ze wzgórza w Polańczyku, a także poznali ciekawą i burzliwą przeszłość 
Bieszczad. Po zrobieniu zdjęć, zakupie pamiątek na solińskich „Krupów-
kach” w drodze powrotnej zatrzymano się jeszcze w Ogrodzie Biblijnym 
w Myczkowcach, który jest jedynym takim miejscem nawiązującym bu-
dową i historią tworzenia do roślinności opisanej w biblii.

Każdy dzień pobytu w Ośrodku „Zamek” w Lesku kończył się uro-
czystą kolacją i wspólną zabawą integracyjną. W czasie kolacji przepro-
wadzono też konkurs wiedzy na temat samorządu gminy Buczek, a lau-
reaci konkursu zostali nagrodzeni symbolicznymi upominkami promują-
cymi gminę, wręczanymi przez wójta Bronisława Węglewskiego.

Uczestnicy wycieczki w czasie kolacji podziękowali też wójtowi za 
wspaniałe, pełne wrażeń 3 dni spędzone w uroczych miejscach Biesz-
czad, wyrażając nadzieję na wspólny wyjazd również w przyszłym roku.
   A.Z.

TRZY DNI W BIEsZCZaDaCh
W dniach 8-10 września br. z gminy Buczek przedstawiciele samorządu, radni, sołtysi, zainteresowani wyjazdem 
i turystyką wybrali się 2 autokarami na 3 dni w Bieszczady. Wycieczki organizowane corocznie przez władze 
samorządowe, z wielkim zaangażowaniem wójta Bronisława Węglewskiego, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Uczniowie pilnie przykładali się do pracy, gdyż zdobyte przez nich 
podczas testów punkty pozwoliły na zakwalifikowanie się do półfina-
łowej czwórki meczu chemicznego spośród dwunastu szkół biorących 
udział w warsztatach. Mecz odbywał się „na żywo” przed wszystkimi 
szkołami i zaproszonymi gośćmi. Półfinał ze szkołą z Opola Lubelskie-
go nasi uczniowie wygrali, ulegli w finale drużynie z podwarszawskiego 
Nadarzyna zajmując drugie miejsce. Gratulacje złożył i nagrody książko-
we wręczył wiceminister oświaty Maciej Kopeć. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.men.gov.pl

      J.Z.

warsztaty chemiczne
W dniach 24–30 września br. czworo uczniów klas trzecich 
Gimnazjum Publicznego w Buczku wzięło udział w warsztatach 
chemicznych organizowanych przez pracowników Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. dagmara Szczepanek, 
Weronika Wolna, Bartek Kubik i Kuba Pawlak pod opieką 
nauczyciela chemii Janusza Zawiszy przez sześć dni brali udział 
w zajęciach rachunkowych i zajęciach laboratoryjnych z chemii 
nieorganicznej, organicznej, analizie jakościowej i ilościowej 
oraz w grach dydaktycznych utrwalających zdobytą wiedzę. 
Na koniec każdych zajęć odbywał się test podsumowujący 
oceniany przez prowadzących. 
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Luciejów
Nasze sołectwa 

Gospodarzem sołectwa Luciejów jest Lu-
cjan Malec, a radnym Ryszard Rzepa, pełnią-
cy również funkcję prezesa OSP. Obaj panowie 
cieszą się dużym zaufaniem mieszkańców i re-
prezentują społeczność lokalną w samorządzie. 
Z Luciejowa wywodzą się dobrzy sportowcy, 
stąd nota bene pochodzili zawsze ludzie zdolni 
i przedsiębiorczy, nie rzadko robiący kariery na-
ukowe, bądź sprawujący urzędy różnych szcze-
bli. 

Wizytówką sołectwa jest założona w 1949 r. 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której 
od kilkunastu lat przewodzi Ryszard Rzepa. 
Jednostka skupia 38 druhów czynnych i choć 
nie należy jeszcze do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego - spełnia bardzo ważną 
rolę ochronną w sołectwie, gdzie są wielkie po-
łacie lasu. Druhowie z Luciejowa posiadają: sa-
mochód gaśniczy „Star 244” i lekki samochód 
marki „Renault Master” zakupiony w 2009 r. 
z wsparciem z budżetu gminy w wysokości 
70.130,00 zł. Z budżetu gminy dofinansowano 
też w 2012 r. kwotą 10.000 zł zakup motopompy 
dla OSP w Luciejowie, a w 2016 r. także agrega-
tu prądotwórczego za 3.100,00 zł. 

Jedną z największych inwestycji w sołec-
twie była rozbudowa i przebudowa OSP w la-
tach 2010-2012. Koszt tej inwestycji wyniósł 
595.885,26 zł, a wykonawcą była jedna z naj-
lepszych firm remontowo-budowlanych w wo-
jewództwie - „Bud-Gips” Zbigniewa Borka, 
druha jednostki OSP z Luciejowa. Firma ta wy-
łoniona w drodze przetargu dokonała również 
przebudowy budynku OSP w Czestkowie, prze-
budowała część klas na oddziały przedszkolne 
w Buczku, budowała halę sportową, a także 
rozbudowała budynek Urzędu Gminy. Budynek 
OSP w Luciejowie, podobnie jak w kilku innych 
sołectwach pełni dziś również rolę świetlicy śro-
dowiskowej, w której oprócz imprez strażackich 
odbywają się wybory, spotkania i uroczystości 
rodzinne oraz środowiskowe.

Największe nakłady inwestycyjne w so-
łectwie skierowane były jednak na budowę, 
remonty i przebudowę dróg. Już w 2003 r. do-
konano modernizacji drogi gminnej Luciejów 
Zagumnie za sumę 549.972,00 zł, następnie 
modernizowano drogi gminne (kruszywo) Lu-
ciejów Zagumnie, Krzewina (1370 m) w 2005 r. 
za 118.765,30 zł.

W tym samym roku modernizowano tak-
że drogi gminne w Luciejowie Środkowym, za 
sumę 98.482 zł., następnie Luciejowie Krzewi-
na (90.999 zł) wykonano natryski. W 2005 r. 
zmodernizowano też drogę Luciejów Zagumnie, 

wydatkując kwotę 239.925 zł., a w następnym 
roku pokryto tzw. natryskiem drogi w Luciejo-
wie Środkowym i Grabowcu, przeznaczając na 
ten cel 116.792 zł. W latach 2008-2009 na tym 
samym odcinku za 186.261 zł położono nakład-
kę asfaltową. Wydatki na infrastrukturę drogo-
wą mogą świadczyć dobitnie o skali nakładów 
finansowych gminy na drogi na wsiach, gdyż 
podobne inwestycje prowadziły i prowadzą wła-
dze samorządowe na terenie całej gminy. 

Wszystkie inwestycje drogowe w Luciejo-
wie to nie tylko owoc dobrego planowania i de-
cyzja wójta Bronisława Węglewskiego o rów-
nomiernym rozwoju całej gminy, ale również 
konsekwencja dobrej współpracy kolejnych 
sołtysów i radnego Ryszarda Rzepy z władzami 
samorządowymi gminy. 

Rozwój cywilizacyjny wsi to również in-
westycje w ekologię. Staraniem wójta udało 
się uzyskać z WFOŚiGW w Łodzi wsparcie 
na oczyszczalnie przydomowe w całej gminie, 
część środków pochodziła z budżetu gminy. 
Część mieszkańców Luciejowa - 35 posesji 
- uzyskało w 2009 r. dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków (170.070,88 zł). 

Dużym wydatkiem w budżecie każdej ro-
dziny są środki na energię elektryczną. Wy-
datki te może skutecznie obniżyć montaż no-
woczesnych urządzeń grzewczych: solarów 
i pomp ciepła. W Luciejowie w 2014 r. zamon-
towano 20 pomp ciepła i 2 zestawy solarne, 
wydatkując na ten cel z budżetu samorządu 
kwotę 86.189 zł. Dopełnieniem inwestycji eko-
logicznych ułatwiających życie mieszkańcom 
był też montaż na terenie sołectwa 4 instalacji 
fotowoltaicznych, które założono przy pose-
sjach w 2015 r. 

W ramach projektu edukacyjnego „Internet 
w gminie Buczek – Oknem na świat” zakupio-
no w 2013 r. w Luciejowie z budżetu dla 7 ro-
dzin o niskich dochodach zestawy komputerowe 
(25.868,36 zł). Dzięki dobrej współpracy wójta 
i Zarządu Powiatu Łaskiego przed rokiem udało 
się sfinalizować ważną inwestycję. Przy zaanga-
żowaniu środków z budżetu powiatu (2.000.000 
zł) i budżetu gminy Buczek (1.000.000 zł) do-
konano przebudowy drogi powiatowej nr 23013 
Buczek – Luciejów na odcinku 4.8 km. uzysku-
jąc bezpieczną, szeroką drogę o wysokim stan-
dardzie z utwardzonymi poboczami i pogłębio-
nymi rowami zbierającymi wodę z drogi i przy-
drożnych pól.

Łącznie w latach 2002-2016 wydatkowano 
na cele inwestycyjne na terenie sołectwa 
Luciejów kwotę 3.425.449,74 zł.

W ostatnich latach, staraniem przede 
wszystkim wójta Bronisława Węglewskiego 
przebudowano, rozszerzając i pokrywając asfal-
tem, drogę łączącą Luciejów z ul. Szadek i Wolą 
Buczkowską skracając drogę mieszkańcom 
przede wszystkim Luciejowa do Łasku.

Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Bed-
narek, Barbara Wilk, Henryk Konieczny. Po-
wojenni Sołtysi Luciejowa: Józef Tyluś, Józef 
Papuga, Bronisław Kopka, Michał Tarka, Stani-
sław Jabłoński, Lucjan Malec.

Wykaz nakładów inwestycyjnych realizo-
wanych w latach 2002-2016:

- Modernizacja drogi gminnej Luciejów-
Zagumnie – 2003 r. - 549.972,00 zł

- Modernizacja dróg gminnych (kruszywo) 
Luciejów Zagumnie, Krzewina (1370 m.) 2005 
– 118.765,30 zł

- Modernizacja drogi gminnej (natrysk) 
Luciejów Środkowy – 2005 – 98.482,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej (natrysk) 
Luciejów Krzewina – 2005 – 90.999,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej Luciejów 
Zagumnie - 2005 – 239.925,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej (natrysk) 
Luciejów Środkowy, Grabowiec – 2006 – 
116.792,74 zł

- Zakup samochodu dla OSP Luciejów – 
2009 – 70.130,00 zł

- Modernizacja drogi gminnej Luciejów-
-Grabowiec (nakładka asfaltowa) – 2008-2009 
– 186.261,80 zł

- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (35 szt.) - 2009) - 170.070,88 zł

- Zakup motopompy dla OSP w Luciejowie 
(dotacja) – 2012 – 10.000,00 zł

- Solary i pompy ciepła (20 szt), pompy cie-
pła (2 szt.). zestawy solarne - 2014 -86.189,20 zł

- Zestawy komputerów w ramach projektu 
„Internet w gminie Buczek - Oknem na świat” 
(7 szt. zestawów) – 2013 - 25.868,36 zł

- Rozbudowa i przebudowa OSP w Luciejo-
wie - 2010-2012 - 595.885,26 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 23013E Bu-
czek - Luciejów na odcinku ok. 4,8 km - 2016 
– 1.000.000,00 zł

- Zakup sprzętu dla OSP Luciejów - agregat 
prądotwórczy - 2016 - 3.100,00 zł

- Instalacje fotowoltaiczne (4 szt.) - 2015 - 
63.008,20 zł

Łącznie: 3.425.449,74 zł.
   A.Z.

Sołectwo Luciejów to niezwykle urocze tereny, 
od strony zachodniej zamykające gminę  Buczek pięknym, 
w większości sosnowym lasem, stanowi skupisko kilku 
małych osad: Luciejów Grabowiec, Środkowy, Zagumnie, 
Krzewina, liczy 403 mieszkańców, czyli 220 kobiet i 183 
mężczyzn (na dzień 12 czerwca br.).
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Był lekarzem nieprzeciętnym, który na 
pierwszym miejscu stawiał służenie innym. 
Choć mógł związać się z dużym ośrodkiem, 
na przykład Wrocławiem czy nawet Łaskiem, 
w którym mieszkał przez pewien okres, na 
swoje życie wybrał niewielki Buczek. Tu przez 
kilkadziesiąt lat kierował ośrodkiem zdrowia, 
tu znał niemal wszystkich mieszkańców. Ce-
niono go za rzetelność i służenie pacjentom. 
Gdy przed laty spotkałem się z nim w jego 
gabinecie i mówiłem o Judymie, był wyraźnie 
stremowany. Swoją pracę traktował bowiem 
normalnie, bez patosu i wywyższania się.

Jak wspominał, przemierzył swoją gminę 
wzdłuż i wszerz, bo przecież choroba nie wy-
bierała ani miejsca, ani człowieka. Nigdy nie 
narzekał na swoją pracę i życiowy wybór, choć 
z pewnością w dużym mieście bardziej mógłby 
liczyć na awanse i splendory. Wieś przecież ni-
gdy nie nobilitowała, szczególnie inteligentów. 
Nawet w opisach wiejskich Judymów więcej 
było współczucia i litości niż docenienia ich 
pracy i poświęcenia. Zapewne dlatego Janusz 
Jambrożek nie marzył nigdy o wielkim mieście 
i uniwersyteckiej karierze. Wprost przeciwnie 
– ciągnęło go do medycyny podstawowej, wła-
śnie w takiej miejscowości jak Buczek. W tej 
miejscowości pracowali przecież także inni 
wspaniali lekarze, m.in.: Grażyna Raszewska, 
Jan Szkudlarek i Danuta Łuczyńska.

dokTor, kTóry 
nie chciał ByĆ 
judyMeM
Gdyby los okazał się dla niego łaskawszy, w tym roku obchodziłby 80-lecie 
urodzin. Niestety, zmarł trzy lata temu, pozostawiając w smutku nie tylko swoich 
najbliższych, ale i niemałe grono przyjaciół oraz pacjentów.

 Pochodził z Lubelskiego. Urodził się 
w 1937 roku w Serokomli. Był absolwentem 
wrocławskiej Akademii Medycznej. Wcześniej 
był felczerem, otarł się o medycynę przemysło-
wą, szybko jednak zrozumiał, że bez studiów 
i dyplomu wyższej uczelni nie zrobi żadnej 
kariery. Póki brakowało lekarzy z prawdziwe-
go zdarzenia, korzystano z felczerów, ale szło 
nowe i z roku na rok przybywało młodych wy-
kształconych medyków. W 1967 roku ukończył 
więc wspomniane studia we Wrocławiu i po-
stanowił wyjechać na wieś.

 - Wolałem środowisko wiejskie niż wielkie 
miasto – wspomina po latach. – Może dlatego, 
że nie pochodziłem z wielkiego miasta i nie 
chciałem być jednym z trybików wielkiej ma-
szyny, jaką niewątpliwie jest potężny szpital. 
A ponadto pociągało mnie zdrowe powietrze 
i spokój, jaki jest na wsi.

 Czystego powietrza na wsi nie brakowa-
ło, ale gdy pojawił się w Buczku na początku 
lat siedemdziesiątych, nie było tu nawet ośrod-
ka zdrowia z prawdziwego zdarzenia. Władza 
gminna, biblioteka i gabinet lekarski mieściły 
się w jednym drewniaku, który dopiero nie-
dawno zniknął z powierzchni ziemi. Co prawda 
wkrótce oddano do użytku murowany ośrodek 
zdrowia z gabinetami i mieszkaniami dla per-
sonelu, ale czasy dla takich jak on i tak były 
nadal pionierskie.

 - Aż do 1983 roku byłem w gminie jedy-
nym lekarzem - wspominał J. Jambrożek. – Od 
czasu do czasu dojeżdżali stomatolodzy czy 
laryngolodzy. Zresztą ja też przez wiele lat 
mieszkałem w pobliskim Łasku, ale któregoś 
dnia powiedziano mi wprost, że powinienem 
zamieszkać w Buczku. Tak też się stało.

 W tamtych latach rozwijano w kraju ho-
norowe krwiodawstwo. Postanowił włączyć 
się do tej akcji, gdyż jak mało kto rozumiał, co 
znaczy dla człowieka najcenniejszy z leków. 
W Buczku znalazł zrozumienie. Przez wiele 
lat jego gmina przodowała w województwie 
w honorowym oddawaniu krwi. Choć do koń-
ca swojego życia nie zwątpił w sens tworze-
nia klubów HDK, z rozżaleniem mówił o biu-
rokracji i interesowności, która wkradła się do 
praktyki. To dlatego spadła liczba chętnych 
dawców, to dlatego trzeba wielkiego wysiłku, 
by ten najcenniejszy z leków wciąż ratował 
ludzkie życie.

Jeszcze w 2012 roku Doktor zorganizo-
wał w swojej gminie wielką akcję oddawania 

krwi. 12 osób oddało po 450 mililitrów tego 
najcenniejszego z leków. Wśród dawców było 
3 strażaków. W swoim gabinecie oprócz dy-
plomów i odznaczeń J. Jambrożek miał też 
liczne podziękowania za organizowanie akcji 
honorowego krwiodawstwa. Nie chwalił się 
tym zbytnio, bo uważał, że to wszystko było 
zasługą ludzi, a nie jego. Na początku lat sie-
demdziesiątych w buczku było prawie 100 
krwiodawców i pisano o nim m.in. w „Trybu-
nie Czerwonokrzyskiej”, wydawnictwie Za-
rządu Wojewódzkiego PCK w Łodzi, przypo-
minając jednocześnie, że jest kontynuatorem 
dzieła lek. med. Jana Szkudlarka, który zakła-
dał kluby HDK najpierw w Buczku, a potem 
w Dobroniu.

 - Wśród dawców były całe rodziny, jak 
choćby Jędrysiakowie. Pan Jan, senior, dbał 
by jego rodzina systematycznie oddawała 
krew – wspomina J. Jambrożek.

 Doktor z Buczku nie byłby sobą, gdyby 
sam nie dawał dobrego przykładu. On też był 
jednym z dawców. W 1993 roku Polski Czer-
wony Krzyż docenił jego starania i przyznał 
mu „Kryształowe Serce”. Były potem jeszcze 
inne medale i odznaczenia, ale to przyznane za 
ratowanie życia innych właśnie przy pomocy 
własnej krwi uznaje za najcenniejsze.

 Ludzkie zdrowie? Sam wiedział najlepiej, 
ile znaczy dla człowieka i jego rodziny. Był 
po przeszczepie nerki i bardzo długo wyma-
gał skomplikowanego leczenia. Dlatego sam 
leczył innych, choć mógł skorzystać z eme-
rytury. Był znakomitym lekarzem rodzinnym, 
iternistą. Gdy zapytałem go, czy jest to ro-
dzaj spłaty długu? - nie odpowiedział, tylko 
uśmiechnął się skromnie i szybko zmienił te-
mat rozmowy.

Wielką pasją Doktora były podróże i zwie-
dzanie dalekich krajów. Nawet choroba nie 
była w stanie zahamować poznawania świata. 
– Dziś daleki Meksyk dzięki szybkim samolo-
tom jest na wyciągnięcie ręki – mówił, poka-
zując mi setki zdjęć z dalekich podróży. 

doktor Janusz Jambrożek zmarł 
15 kwietnia 2014 roku. Odszedł ofiarny me-
dyk, który całe swoje życie poświęcił pa-
cjentom. dobrze byłoby, gdyby mieszkańcy 
uczcili pamięć tego medyka choćby skromną 
tablicą. Wójt Bronisław Węglewski wyszedł 
już z taką propozycją, bo uważa, że doktor 
zasłużył na pamięć mieszkańców.

       (RP)
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Jeszcze nigdy dostęp do informacji nie był 
tak prosty jak dziś. Śmiało możemy powiedzieć, 
że żyjemy w czasach mediów elektronicznych. 
Rozwój technologii przyzwyczaił nas do tego, 
że nie musimy szukać interesujących nas treści. 
To one odnajdą nas same. 

Taką możliwość daje przygotowywany 
przez gminę system informacyjno-komunika-
cyjny. Mieszkańcy uzyskają nieodpłatny dostęp 
do informacji z takich dziedzin jak: edukacja, 
rozrywka, kultura, praca, ostrzeżenia i wiado-
mości ogólne. Sami zdecydują, które z nich są 
dla nich najbardziej interesujące. System będzie 
umożliwiał komunikację poprzez wiadomości 
SMS, e-mail i mobilną aplikację. Szczególnie 
zachęcamy do korzystania z trzeciej propozy-
cji. To właśnie aplikacja gwarantuje najwyższy 
komfort użytkowania i standard usługi. Wy-
starczy być posiadaczem smartfonu z dostępem 
do internetu, który pracuje na jednym z trzech 
popularnych systemów operacyjnych: Android, 
iOS lub Microsoft Mobile.

nowocZeSna komunikacja Z mieSZkańcami

Zbliżasz się do osiągnięcia wieku emerytalnego? 
Rozważasz przejście na emeryturę?

Dowiedz się: jak wypełnić wniosek o emeryturę, jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć, jaka jest prognozowana wysokość 
Twojego przyszłego świadczenia, czy powinieneś złożyć wniosek o ponowne ustalenie Kapitału Początkowego.

Skorzystaj z fachowych porad Doradcy Emerytalnego ZUS
podczas bezpłatnego spotkania, na które zaprasza Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi oraz Urząd Miejski w Łasku

Spotkanie odbędzie się w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11 
w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek)

w godz. 12.00 – 14.30
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem. 
Spotkanie połączone będzie z możliwością założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych 

oraz złożenia wniosku o emeryturę.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, na spotkanie prowadzone są zapisy, które przyjmowane są pod numerem telefonu: 
tel. 43 824 73 20 bądź na e-mail: malgorzata.hawel@zus.pl lub anna.stepien-brzakala@zus.pl

Zapraszamy!
Warto skorzystać!

Każda śmierć jest tragedią. Gdy życie odbiera sobie człowiek młody 
– tragedia i rozpacz są jeszcze większe. Tak było w przypadku 14-let-
niego Kacpra z Gorczyna, który niedawno targnął się na swoje życie. 

Tragedia Kacpra i jego rodziny stała się pożywką dla różnych sen-
satów. Szybko znaleźli winnych, błyskawicznie wydali wyrok. Tymcza-
sem w sprawie tej jest więcej niewiadomych niż pewników. Samobój-

czą śmiercią Kacpra zajmuje się prokuratura i do niej będzie należało 
znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: dlaczego doszło do tej 
tragedii? Jak w wielu sprawach związanych z ludzkimi dramatami i bul-
wersujących opinię społeczną - warto zachować umiar i takt, by nie 
przekroczyć Rubikonu i nie spotęgować tragedii.

(eR)

każda śmierć jest tragedią...

W poprzednim numerze „Panoramy” informowaliśmy o przystąpieniu gminy Łask do realizacji systemu komunikacji z mieszkańcami 
będącego jednym z zadań w ramach projektu „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask”. Wracamy do 
tematu, aby wyjaśnić, jakie korzyści dla mieszkańców niesie za sobą planowana inwestycja.

Poniżej przedstawiamy przykładowe infor-
macje: 

Uwaga na silny wiatr! Na terenie woje-
wództwa łódzkiego spodziewane są w dniu 
dzisiejszym porywy wiatru o prędkości docho-
dzącej do 150 km/h. Najbardziej gwałtowne 
porywy wiatru spodziewane są w godz. 16-20. 
Prosimy przygotować się na ewentualne prze-
rwy w dostawie energii elektrycznej.

Termin zapisów do przedszkola upływa 
już w dniu ............ r. Serdecznie zachęcamy 
do możliwie jak najszybszego składania wnio-
sków, ponieważ kolejność zgłoszenia decyduje 
o przyjęciu dziecka do przedszkola. W załącz-
nikach znajduje się lista przedszkoli oraz wzór 
wniosku potrzebnego do zapisu Państwa dziec-
ka. 

Równie ważna co sam komunikat jest 
opcja interakcji i nawiązania kontaktu 
z nadawcą. Użytkownik może odpowiedzieć 
na wiadomość dotyczącą terminu zapisów do 
przedszkola. Wpisuje przykładowe zgłoszenie: 

Niestety mam problem z wypełnieniem formu-
larza. Proszę o pomoc. Następnie robi zdjęcie 
częściowo wypełnionego formularza z zazna-
czonym problemem i wysyła w odpowiedzi do 
UM w Łasku.

Dzięki temu rozwiązaniu w gminie Łask 
będziemy na bieżąco otrzymywać powiado-
mienia o zdarzeniach kryzysowych oraz przy-
datne informacje związane z codziennym ży-
ciem. Aplikacja przypomni nam np. o koncer-
cie w Łaskim Domu Kultury i innych wydarze-
niach kulturalnych. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014–2020, na podstawie umowy o do-
finansowanie nr UDA- RPLD.07.01.02-10-
0023/16-00 z dnia 8 września 2016 roku. Sys-
tem zostanie przygotowany do końca stycznia 
2018 r.

Michał Janiszewski
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Zarząd Województwa Łódzkiego 11 września br. przyjął ostatecz-
ną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuco-
nych zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu. Na liście znalazł się 
m.in. projekt zgłoszony i popierany przez władze samorządowe powiatu 
łaskiego i gminy Łask – Poprawa bezpieczeństwa w drodze ze szkoły 
i dworca PKS, przez przebudowę chodnika przy dW 481, o wartości 
254 553,00 zł.

Inwestycja przyczyni się do pieszego skomunikowania dworca PKS 
oraz centrum Łasku z osiedlem mieszkalnym Mickiewicza, szkołą po-
nadgimnazjalną I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościusz-
ki w Łasku, a także kościołem pw. św. Ducha. Inwestycja opierać się 
będzie na przebudowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łasku od 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. 
Zadanie przewiduje sześć przejść dla pieszych oraz pielęgnację zieleni, 
sadzenie i podcięcie drzew.

Zachęcamy także do głosowania na kulturalno-edukacyjne projekty, 
które przygotowała lokalna działaczka Agnieszka Manios.

Łask Play. Włącz się! (Z475) - festiwal kultury oraz sztuki mło-
dzieży i dla młodzieży, gdzie poprzez trzy główne dziedziny, jakimi są: 
muzyka, sztuka i taniec, pragniemy łączyć młodzież i ją edukować. Łask 
Play jest interdyscyplinarnym wydarzeniem, gdzie poza interesującymi 
artystami na scenie, stworzy się szansę zaprezentowania swoich umie-
jętności i twórczości również młodym i aspirującym artystom amatorom 
oraz umożliwi młodzieży dostęp do edukacji w zakresie sztuki i kultury 
street artu. Udział lokalnych artystów oraz możliwość pracy na warszta-
tach unaoczni uczestnikom możliwości i szanse wejścia w świat sztuki. 
Idea projektu powstała w sercach i umysłach 3 artystów i społeczników 
w Łasku, którzy dostrzegli tą potrzebę oraz zapoczątkowali ją w 2013 r. 
niewielką formą wydarzenia kulturalnego o tej samej nazwie.

Woda. Skarb rzeką płynący (Z416) - cykl edukacyjny o zasobach 
wodnych naszego regionu połączony z konkursem wśród szkół i publika-
cją przewodnika po szlakach wodnych naszego regionu.

Latający dom Kultury (Z499) - cykl spotkań plenerowych o cha-
rakterze animacyjnym, aktywizujących dzieci i młodzież z terenów po-
wiatów poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, wie-
ruszowskiego, wieluńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego w okresie 
wakacji. Każde spotkanie z „Latającym domem kultury”, to artystycz-
na wyprawa do innego świata, wykreowanego wspólnie z odbiorcami 
projektu. Animacja stanowi punkt wyjścia do uruchomienia wyobraźni, 
wkroczenia do przestrzeni pełnej teatru, muzyki, tańca, działań twór-
czych. Animacje realizowane w tygodniu w okresie wakacji, po 2 lą-

dowania w powiecie, w szczególności na obszarach o nasilonych pro-
blemach społecznych oraz na obszarach oddalonych od centrum miast. 
Celem projektu jest aktywizacja kulturalno-społeczna dzieci i młodzieży, 
które podczas wakacji pozostają w mieście i nie mają szansy spędzać 
wolnego czasu w sposób twórczy i rozwojowy. Przestrzeń parków i osie-
dlowych skwerów stanie się scenerią realizacji happeningów, instalacji, 
działań plastycznych i parateatralnych. Projekt zakończy się rodzinnym 
piknikiem w Łasku.

Łask Splash (Z406) - wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyj-
no-edukacyjnym. W naszym zamyśle jest kilka dziedzin sportowych, ja-
kie chcemy połączyć w ramach tego eventu, m.in. Bamber Ball (unika-
towa i bezpieczna forma piłki nożnej), kajaki, siatkówkę plażową oraz 
działania proekologiczne i skonstruowanie wspólnie z dziećmi małych 
elementów architektury użytku publicznego, tj. ławki z palet i stojaki na 
rowery. Największą atrakcją wydarzenia będzie największa ślizgawka 
w Polsce. Obiekt „Zajączek” jest terenem wykorzystywanym na wypo-
czynek nad wodą przez młodzież i rodziny z dziećmi. Natomiast naszym 
eventem chcemy wskazać nowe kierunki i możliwości jego wykorzysta-
nia. Ożywić tkankę sportową, która rozwija się corocznie, ale potrzebuje 
dodatkowych bodźców nowoczesnego i innowacyjnego powiewu. Dar-
mowymi zajęciami sportowymi (kajaki, siatkówka z najlepszymi, zajęcia 
z karate) chcemy zburzyć barierę ekonomiczną, jaka istnieje dla mło-
dzieży i dzieci, które z tego powodu są wykluczone z życia społeczne-
go. Podjęcie współpracy z ośrodkami szkolenia, obiektami sportowymi 
i klubami pozwoli nam na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Zasady głosowania: 
głosować można na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl/glosuj-

-online
głosować można tylko 1 raz
głosować można maksymalnie na trzy zadania zaznaczając je na jed-

nej karcie;
głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty,  

2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, 
którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popie-
ra się najmniej spośród wybranych;

głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; 
możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu 
niż subregion zamieszkania głosującego.

MJ

Zagłosuj na LokaLne inicjatywy
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie 
mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich 
zadania. Głosowanie trwa do 31 października br.

Pierwszy sondażowy odwiert geotermalny w tym mieście powstanie 
w pobliżu ciepłowni miejskiej i będzie miał głębokość 1475 metrów. We-
dług prognoz, z takiej głębokości powinna popłynąć woda o temperatu-
rze ponad 60 st. C. Odwiert ma być gotowy w kwietniu przyszłego roku.

To dobra wiadomość także dla Łasku, bo z dokumentacji hydroge-
ologicznej, jaka powstanie w Sieradzu, pewne wnioski będzie można 
wysnuć także dla projektowanej inwestycji w grodzie nad Grabią.

(pe)

geotermia także 
w sieradZu
Pisaliśmy niedawno o przymiarkach Łasku do wykorzystania 
wód geotermalnych zalegających pod miastem. Tymczasem 
Sieradz znalazł się już w gronie kilku miast polskich, które 
otrzymają znaczące dofinansowanie na wykonanie pierwszego 
w tym mieście odwiertu geotermalnego. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze działania 
grodu nad Wartą kwotą 10,6 mln zł.

Wszystkich spragnionych re-
fleksji, poezji i artystycznych 
uniesień zapraszamy do wzięcia 
udziału w wieczorze wspomnień 
jednego z uznanych polskich li-
teratów – Jarosława Borszewi-
cza (poety, pisarza, scenarzysty, 
dziennikarza od lat związanego 
z Łaskiem i okolicami).

Miejsce: Łaski Dom Kul-
tury, 26 października – (czwar-
tek), godz. 19. Organizatorzy: 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, Biblioteka Publiczna im. 
Jana Łaskiego Młodszego w Ła-
sku, Łaski Dom Kultury.

„doBrze, Że Byłeś…”
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Typowo letnie burze z gwałtownymi opadami deszczu mamy już chyba za sobą, ale natura nie szczędzi nam niespodzianek 
i w każdej chwili może się pojawić kolejny orkan czy ulewa. Musimy być przygotowani na takie kaprysy pogody, dlatego za 
strażakami przekazujemy kilka pożytecznych wskazówek.

Przestrzegaj następujących zasad postępowania podczas wystąpienia burz: 
- uprzątnij z obejścia przedmioty, które porwane przez wiatr mogłyby narobić szkód
- pozamykaj okna, drzwi, włazy dachowe 
- zabezpiecz rynny i inne części budynku 
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom 
- schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi 
- nie wychodź na zewnątrz i nie korzystaj z pojazdów samochodowych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne 
- jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie 
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów, plansz reklamowych i trakcji elektrycznych, sam też unikaj tych miejsc 
- nie spaceruj pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub szyby okienne mogę dotkliwie poranić 
- wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możliwość powstania pożaru 
- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj przekazywanych w nich zasad zachowania się. 
I jeszcze jedna praktyczna rada: ponieważ podczas gwałtownych burz czy huraganów mogą wystąpić uszkodzenia trakcji elektrycznej i nie bę-

dziemy mogli korzystać z prądu, zaopatrzmy się w latarkę, baterie do radioodbiornika, mogą się też przydać tradycyjne lampy naftowe czy świece. 
W gospodarstwach warto wcześniej pomyśleć o agregatach prądotwórczych. Krótko mówiąc – warto przygotować się na najgorsze!

gdy Pojawi się Burza…

Do największej liczby wypadków z udzia-
łem pieszych dochodzi zazwyczaj w okresie 
jesiennym. Nieoświetlone drogi, brak wyzna-
czonych miejsc do bezpiecznego poruszania się 
pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami 
zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób ko-
rzystania z dróg przez samych pieszych spra-
wia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. 
Zdarza się, że piesi wymuszają pierwszeństwo 
na przejeżdżających samochodach zapomina-
jąc, że auta nie da się zatrzymać w miejscu. 
Często też piesi nie zdają sobie sprawy, że są 
mało widoczni na drodze. Warto przypomnieć, 
że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego pojazdem z odle-

głości około 40 metrów. Natomiast pieszy, ma-
jący na sobie elementy odblaskowe, staje się 
widoczny nawet z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyha-
mować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Przypominamy - od 31 sierpnia 2014 r. 
każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć element odblaskowy umieszczony w spo-
sób widoczny dla kierujących.

W przepisach przewidziano wyjątek: pie-
szy może poruszać się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym bez elementów od-
blaskowych, jeżeli znajduje się na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na 

chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania 
w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta 
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, ka-
mizelki oraz smycze. Ważne jest ich umiesz-
czenie: odblaski zaleca się umieszczać na wy-
sokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki 
piersiowej i pleców – wówczas będziemy mie-
li pewność, że są dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

Wielu pieszych stosuje się do nowych prze-
pisów, niestety zdarzają się osoby, które nadal 
narażają swoje życie.               (KGP)

Pamiętajmy o odblaskach
Przypominamy: każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odbla-
skowy umieszczony w sposób widoczny dla kierowców. Wielu pieszych stosuje się do nowych przepisów, niestety zdarzają się osoby, 
które w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 metrów. Natomiast pieszy, mający na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczny nawet z odległości 150 metrów.

Popularny „Misiaczek” był jednym z 100 przedszkoli z wojewódz-
twa łódzkiego, które zakwalifikowało się do realizacji programu (gru-
dzień 2016 - maj 2017). Tylko około 30 przedszkoli zrealizowało w pełni 
wszystkie punkty programu, przekazało sprawozdania i prezentację mul-
timedialną, dzięki czemu zostały nagrodzone. 

Program został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty, a nagrody zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Przedszkolaki z ,,Misiaczka” mogą się teraz cieszyć ogromną grą plan-
szową, a plac zabaw został wzbogacony o nową huśtawkę - ,,Bocianie 
gniazdo”. Dzieci są zachwycone.

Joanna Przybylska

Przedszkole Publiczne nr 3 w Łasku odniosło wielki sukces. 
22 września w siedzibie Regionalnej dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowująca 
realizację programu przedszkolnej edukacji ekologicznej 
„Zielony skrzat dba o swój świat”.

SukceS „miSiacZka”
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Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek przypomniał, że w ostatnim czasie oświata przeszła 
ogromne zmiany związane z realizowaną reformą. Ich wdrożenie wymagało wielu starań zarówno 
dyrektorów szkół, jak i samorządowców. Dzięki dobrej współpracy rok szkolny 2017/2018 rozpo-
czął się zgodnie z planem, a żaden z nauczycieli nie stracił pracy.

Pedagogom życzono dużo zdrowia, cierpliwości, ale i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych 
celów. Dziękowano im za trud, pasję i wytrwałość w pracy, która niewątpliwie jest misją. Uro-
czystość uświetniły niezwykle barwnie i kunsztownie przygotowane występy dzieci i młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie. Tego dnia burmistrz Łasku G. Szkudlarek nagrodził 
dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekuńczej.

  „Panorama” przyłącza się do życzeń i gratulacji!
MJ

gratuLacje dLa nauczycieLi
Łaski dom Kultury po raz kolejny został gospodarzem obchodów dnia edukacji Narodowej. Nie jest to dziełem przypadku, 
bowiem kultura i oświata są nierozłączne, co przypomniał dyrektor Adam Łoniewski. 16 października sala widowiskowa 
wypełniła się licznie zgromadzonym gronem pedagogicznym oraz przybyłymi gośćmi, których przywitała naczelnik 
Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku Jadwiga Kurkowska. Wśród przybyłych byli m.in.: 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku Józef Rychlik, przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZNP w Łasku 
Alina Lach, proboszcz łaskiej kolegiaty ks. kan. Piotr Pirek i  p.o. dowódcy 32. BLT ppłk Robert Gurzęda.

Oto wykaz pedagogów uhonorowanych przez burmistrza Łasku: 
Violetta Dygasińska – dyrektor PG nr 1 w Łasku 
Ewa Ołownia – dyrektor PG nr 2 w Łasku
Halina Wawrzyniak-Licha – dyrektor ZSO w Łasku (Kolumnie)
Jolanta Wilczyńska – dyrektor SP nr 1 w Łasku
Kamila Prawicka – dyrektor SP nr 5 w Łasku
Mirosława Olszewska – dyrektor SP w Wiewiórczynie
Anna Zybert – dyrektor SP w Bałuczu
Tomasz Tkaczuk – dyrektor SP w Okupie
Iwona Czyżyk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku
Anna Mizera – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku
Hanna Waśniewska – dyrektor przedszkola publicznego nr 4 w Łasku (Kolumnie)
Barbara Wilk – dyrektor Przedszkola Publiczne nr 5 w Łasku
Agnieszka Leśniak – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku
Renata Sawicka – nauczyciel PG nr 1 w Łasku
Tomasz Matysiak – nauczyciel PG nr 2 w Łasku
Elżbieta Kowara – nauczyciel ZSO w Łasku (Kolumnie)
Jacek Raczkowski – nauczyciel ZSO w Łasku (Kolumnie)
Katarzyna Stępień – nauczyciel SP nr 1 w Łasku
Małgorzata Dybka – nauczyciel SP nr 1 w Łasku
Joanna Majcherczyk – nauczyciel SP nr 5 w Łasku
Beata Urlich – nauczyciel SP nr 5 w Łasku
Karolina Kozłowska – nauczyciel SP w Wiewiórczynie
Magdalena Morzyńska – Tomaszewska – nauczyciel SP w Okupie
Grzegorz Grabia – nauczyciel SP w Bałuczu
Anna Korcewicz – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku
Dorota Flis – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku
Anna Piotrowska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku (Kolumnie)
Agnieszka Siemińska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku
Magdalena Zajączkowska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku
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Wyróżnienie to było kontynuacją powierze-
nia gminie Sędziejowice organizacji w 2017 r. 
dożynek wojewódzkich. W pierwszym dniu 
artyści prezentowali się przed licznie zgro-
madzoną publicznością w folklorze sieradz-
kim - tanecznie, wokalnie i instrumentalnie, 
zbierając gromkie oklaski. W niedzielę grupa 
wieńcowa uczestniczyła z okazałym wieńcem 
podczas oficjalnych obchodów dożynkowych. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy ten z Sędziejowic zajął wysokie piąte 
miejsce, najwyższe w historii dożynek prezy-
denckich spośród szesnastu uczestniczących 
województw. 

Jak podaje serwis informacyjny woje-
wództwa łódzkiego, w tym roku obchodzono 

gmina sędZiejowice repreZentowała 
wojewódZtwo łódZkie podcZas 
dożynek preZydenckich w spaLe

działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Sędziejowicka” oraz Kapela Ludowa „Grabianie” z dyrektorem GOK 
Grzegorzem Brożyńskim reprezentowali gminę Sędziejowice, powiat łaski, a także 
województwo łódzkie na dożynkach Prezydenckich w Spale 16 i 17 września br. 

W rozdzielone w bibliotece role bohaterów 
autentycznego wesela chłopki z krakowskim 
poetą z 1901 r. wcielili się: wójt gminy Jerzy 

Narodowe czytaNie w gmiNie sędziejowice
Jak co roku, we wrześniu gmina Sędziejowice odpowiada na zaproszenie prezydenta RP i  bierze udział w projekcie Narodowe 
Czytanie. Tym razem czytaliśmy głośno dramat narodowy Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. 

Kotarski, zastępca wójta Mirosław Potasiak, 
skarbnik Grzegorz Dębkowski, radni Rady 
Gminy Sędziejowice - Teresa Kocik, Anna 
Kopeć, Ewa Malinowska, Sylwia Rozwód, 
Jarosław Bartczak oraz przewodniczący RG 
Dariusz Cieślak, kierownik GOPS Aleksandra 
Andrysiak, kierownik ŚDS Agnieszka Papuga, 
jak też przyjaciele biblioteki, członkowie Dys-
kusyjnego Klubu Książki – Małgorzata Czwar-
tek i Stanisław Witkowski. 

Interpretacji „Wesela” przysłuchiwali się 
uczniowie ZSO nr 1 oraz ZSR w Sędziejowi-
cach, pod czujnym okiem nauczycieli oraz dy-

rektor Barbary Gawor, która odtwarzała rolę 
Panny Młodej. „Złote” rekwizyty do wystą-
pienia (kaduceusz polski, złoty róg i podkowę) 
przygotowała Ola Balcerowiak, która uraczyła 
też przybyłych słodkim poczęstunkiem. Wła-
snoręcznie wykonała również przepiękny strój 
Panny Młodej, w którym wystąpiła otrzymu-
jąc nagrodę. Dziękujemy wszystkim za wiel-
ki wkład w krzewienie czytelnictwa i wspólne 
czytanie narodowego dramatu!

Beata Magdziak
dyrektor GBP w Sędziejowicach

90-lecie zorganizowania pierwszych Dożynek 
Prezydenckich, które w 1927 roku patronatem 
objął prezydent Ignacy Mościcki i dzięki temu 
święto uzyskało wymiar państwowy. Główna 
część uroczystości, w której udział wziął pre-
zydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, 
rozpoczęła się w niedzielę uroczystą mszą św. 
w Kaplicy Polowej AK. Po mszy korowód do-
żynkowy przeszedł z kaplicy na stadion Cen-
tralnego Ośrodka Sportu w Spale, gdzie odbył 
się ceremoniał dożynkowy. Po oficjalnej uro-
czystości prezydent wraz z małżonką odwie-
dzili namiot regionu łódzkiego w Miastecz-
ku Regionów, gdzie przywitał ich marszałek 
województwa łódzkiego Witold Stępień. Pre-
zydenckiej parze śpiewały dzieci z zespołu 

„Lutomierzaczki”, a tańczył Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” przy akompa-
niamencie kapeli.

Oprac. M. Potasiak
Zdjęcia: UM w Łodzi, KPRP
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100-Latka Z wrZesin

Swoją obecnością zaszczycili również: 
Aleksandra Gabryjączyk - kierownik PCPR 
w Łasku, zastępca wójta Mirosław Potasiak, 
ks. kan. Grzegorz Każmierczak, Dariusz Cie-
ślak - przewodniczący Rady Gminy Sędzie-
jowice wraz z radnymi: Sylwią Rozwód oraz 
Władysławem Kraszewskim, skarbnik gminy 
Grzegorz Dębkowski, Aneta Derbich - zastęp-
ca skarbnika, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych: Barbara Gawor - dyr. ZSO 
nr 1 w Sędziejowicach, Krzysztof Jaworski - 
dyr. ZS w Marzeninie, Grzegorz Brożyński - 
dyr. GOK, Beata Magdziak - dyr. GBP, Alek-
sandra Andrysiak - kier. GOPS, Arkadiusz Bo-
rowiecki - zastępujący kier. GJUK oraz Urszula 
Pasowska - inspektor ds. społecznych w UG 
Sędziejowice, a także Krystyna Komorowska - 
b. kier. ŚDS, Zdzisław Błoński - b. wójt, Sławo-
mir Tralewski - b. sekretarz gminy oraz Bogdan 
Stępień - b. kierowca w ŚDS. 

Po powitaniu przez kierownika ŚDS 
i przedstawieniu historii domu wręczono po-
dziękowania tym, którzy przyczynili się do jego 
powstania oraz tym, którzy dziś współpracują 
i wspierają działalność placówki. Następnie go-
spodarz gminy wójt Jerzy Kotarski przywitał 
uczestników spotkania w imieniu całego samo-
rządu. Złożył urodzinowe życzenia, a ponadto 
wyraził swoje uznanie dla wszystkich twór-
ców dzieł i ich talentów, zaś opiekunom i wy-
chowawcom podziękował za pracę na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Życzył jednocześnie 
wielu wspaniałych chwil i dobrej zabawy na 

20 laT sędziejowickiego doMu saMoPoMocy

„integracja – sędZiejowice 2017” 

W uroczystym spotkaniu z tej okazji 
uczestniczyli: wójt gminy Sędziejowice Jerzy 
Kotarski, który złożył Jubilatce w imieniu wła-
snym, władz samorządowych oraz mieszkań-
ców – serdeczne życzenia pomyślności, nie-
ustającego zdrowia, spokoju i pogody ducha, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Sę-
dziejowicach wraz z pracownikiem socjalnym 
oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników - Oddział 
w Łasku. Jubilatka otrzymała także list gratula-
cyjny od prezesa Rady Ministrów, który został 
wręczony przez pracownika Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego.

„Dwieście lat” zaśpiewali wszyscy przyby-
li na tę uroczystość goście, wznosząc toast za 
dalszą pomyślność i zdrowie Jubilatki.

Pani Janina Bednarkiewicz, córka Ludwiki 
i Juliana z Cichowskich, urodziła się 14 wrze-
śnia 1917 roku w Żaglinach. Tutaj uczęszcza-
ła do szkoły, ukończyła cztery klasy. Mając 20 

W spotkaniu (14 września br.) wzięły udział osoby niepełnosprawne z województwa 
łódzkiego - uczestnicy środowiskowych domów samopomocy w: Łasku, dąbrowie 
Widawskiej, Ostrówku, Pabianicach, Zduńskiej Woli oraz mieszkańcy domu 
Pomocy Społecznej w  Chorzeszowie. Honorowy patronat nad imprezą objął wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski. 

gościnnej ziemi sędziejowickiej. Gratulacje 
i życzenia składali również przedstawiciele za-
przyjaźnionych placówek, przewodniczący RG 
oraz kierownicy gminnych jednostek. 

Jak na urodziny przystało, nie mogło za-
braknąć jubileuszowego tortu, którym gospo-
darze spotkania poczęstowali wszystkich gości. 
Tradycyjnie uczestnicy spotkania prezentowali 
swoje umiejętności na scenie. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa prac przywiezionych do Sę-
dziejowic z poszczególnych ośrodków, które 
powstają podczas zajęć z osobami niepełno-
sprawnymi. Dużym powodzeniem cieszyły się 
bańki mydlane, zabawy ze szczudłarzem, ma-
lowanie twarzy i wykonywanie najróżniejszych 
rzeczy z kolorowych balonów. Nie zabrakło 
oczywiście wspólnych tańców w dyskoteko-
wych rytmach oraz słodkości i tradycyjnego sę-

dziejowickiego bigosu. Wszyscy bawili się zna-
komicie, we wspaniałej rodzinnej atmosferze. 

Agnieszka Papuga kierownik ŚdS

lat, 2 lutego 1938 r. wyszła za mąż za Edwarda 
Bednarkiewicza i wyprowadziła się do męża 
na Stypuły-Wrzesiny. Edward dostał ziemię 
od rodziców, wybudował dom, w którym za-
mieszkali. W lutym 1939 r. urodził się syn 
Zdzisław, a w sierpniu 1940 r. - córka Halina.

Lata wojny to czas ciężkich doświadczeń, 
przeżyć i przesiedleń. Mieszkali w różnych 
wioskach, a wiosną 1944 r. zostali wywiezieni 
na przymusowe roboty do gospodarstwa nie-
mieckiego na terenie Czechosłowacji, gdzie 
urodziła się córka Ryszarda. Po zakończeniu 
wojny wrócili do swojego domu, a w 1949 r. 
urodziła się kolejna córka Wiesława. Cały czas 
wraz z mężem pracowali w gospodarstwie rol-
nym, a w 1980 r. przeszli oboje na emeryturę.

Doczekali się jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. W czerwcu 1989 zmarł mąż 
Edward. Jubilatka doczekała się dziesięcioro 
wnucząt, czternaścioro prawnucząt oraz dwój-
ki praprawnuków. Pani Janina jest osobą bar-
dzo pogodną, z poczuciem humoru. Ogląda 
telewizję, słucha radia, wie co się wokół niej 
dzieje.                

elżbieta Kozieł

dokładnie w dniu swoich urodzin 14 
września br. piękny jubileusz 100-lecia, 
w otoczeniu najbliższych, obchodziła 
mieszkanka gminy Sędziejowice Janina 
Bednarkiewicz z Wrzesin. 
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Dzięki wspólnym działaniom podjętym 
przez Urząd Gminy Widawa, Radę Sołecką 
Widawy oraz Gminy Ośrodek Kultury udało 
się pozyskać dotację na realizację projektu pod 
nazwą „Widawa szanuje swoją historię”. Do-
tacja w wysokości 5.000 zł pochodziła z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Łódzkie-
go, a kwotę 5.100 zł wyodrębniono z budżetu 
gminy Widawa. W ramach tego projektu reali-
zowane były takie przedsięwzięcia jak opra-
cowanie nawiązującego do historii powstania 
widawskiej parafii QUESTU, czyli nieoznako-

widawa sZanuje swoją historię

Od dłuższego czasu na terenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Widawie prowadzone są prace remontowe. Front budynku 
zmienił się nie do poznania, nowa kolorystyka i wymienione 
napisy znacznie poprawiły estetykę budynku. Naprawiono 
również cieknący dach i wymieniono rynny. Odświeżono również 
tablicę turystyczną i pojawiły się elementy zieleni. 

Zmiany zachodzą nie tylko na zewnątrz. Podłoga w sali widowisko-
wej została naprawiona, wymieniono zużyte klepki na nowe, podłoga 
została również polakierowana. Wszystkie żarówki zostały wymienione 
na LED-owe, co sprawia, że w GOK jest znacznie jaśniej i przyjemniej. 
W świetlicy pojawiły się nowe meble oraz pozyskane od sponsorów gry 
planszowe i materiały plastyczne. To jeszcze nie koniec, w  tym roku 
planowany jest generalny remont sali muzycznej i zakup nowych akceso-
riów, dla dzieci do świetlicy. Całość inwestycji to koszt 30 500 zł.  

Kamil Kudzin

remont w  GoK

We wrześniu tego roku parafia w Widawie obchodziła jubileusz 600-lecia swojego istnienia. Była to okazja 
do podjęcia wielu inicjatyw przypominających bogatą historię Widawy, swego czasu jednego z najbogatszych 
miast w regionie sieradzkim. Przygotowania do obchodów tego święta trwały kilka miesięcy. Obok proboszcza 
ks. Jarosława Leśniaka i wójta Michała Włodarczyka w organizację imprezy oraz propagowanie widawskiej 
historii i tradycji włączyły się różne grupy społeczne.

wanego szlaku, który ma swój początek przed 
kościołem św. Marcina, a  wierszowane wska-
zówki w nim zawarte prowadzą wędrowca aż 
do legendarnego kurhanu, miejsca pochówku 
dawnych przodków. Z inicjatywy mieszkań-
ców kurhan został uporządkowany, ogrodzony 
i oznakowany tablicą informacyjną, a sołtys 
Widawy Ireneusz Płóciennik we własnym za-
kresie dokona renowacji krzyża stojącego na 
szczycie kopca. W sprzątaniu kurhanu brali 
udział również uczniowie widawskiej szkoły. 
Po zakończeniu budowy ogrodzenia, zostanie 
na nim powieszony baner prezentujący stare 
fotografie związane z tym miejscem.

W ramach projektu w Zespole Szkół w Wi-
dawie, na kilka dni przed obchodami jubile-
uszu odbył się wykład pt. „Historia Widawy” 
prezentowany przez dyrektora Muzeum Mia-
sta Zduńskiej Woli Tomasza Polkowskiego. 
Oprócz tego w trakcie obchodów 600-lecia wi-
dawskiej parafii, sołectwa zorganizowały jar-
mark kulinarny nawiązujący do tradycji targów 
widawskich.

Stowarzyszenie IKAR również włączyło 
się w obchody jubileuszu. Zorganizowało wy-
stawę plenerową starych fotogramów przed ko-
ściołem parafialnym, a w dniach 15-16 sierp-
nia w kościele św. Marcina prezentowana była 
wystawa zdjęć przedstawiających dawne życie 

parafii pt. „Historia parafii na fotografii”, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców, jak i przybyłych na odpust św. 
Rocha gości i turystów.

Jubileusz 600-lecia zaangażował i zin-
tegrował wielu mieszkańców parafii wokół 
wspólnych działań na rzecz poprawy wyglądu 
nieco zapomnianych i niedocenianych zabyt-
ków Widawy oraz pobudził zainteresowanie 
mieszkańców jej historią.

Katarzyna Kałuża
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Zakres wykonanych robót obejmował wy-
konanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm 
(warstwa ścieralna) na długości ponad 1 200 m 
oraz utwardzeniu pobocza z tłucznia kamienne-
go. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem 
na udzielenie zamówienia publicznego całość 
przedsięwzięcia kosztowała 493 000 złotych. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi na długo wy-
czekiwanej drodze, w dniu 28 października br. 
dokonali samorządowcy: wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk, zastępca wójta Agniesz-
ka Galuś, skarbnik Elżbieta Pluta oraz radni 
Marek Olejniczak, Czesław Mikła i Stanisław 
Pokorski, a także proboszcz z Burzenina ks. 
Paweł Doruch. W uroczystości uczestniczyli 
także mieszkańcy Korzenia. 

PRZebuDowane DRoGi 
w koRZeniu i k ątach
Realizując przyjęty przez Radę Gminy 
Widawa budżet na 2017 r., we wrze-
śniu zakończono budowę ponadkilo-
metrowego odcinka dróg gminnych, 
przebiegających przez tereny gminy 
Burzenin, Widawa i Zapolice. Przebu-
dowana droga była ostatnim odcinkiem 
na trasie Burzenin – Zduńska Wola 
o nawierzchni ulepszonej wykona-
nej z tłucznia. Umowę na przebudowę 
drogi gminnej w miejscowości Korzeń 
podpisano 13 lipca 2017 r.

13 września 2017 r. zostały zakończone 
i odebrane roboty budowlane wykonane w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 103016E w miejscowo-
ściach Kąty i Wola Kleszczowa, gm. Widawa”. 
963-metrowy odcinek drogi o nawierzchni 
bitumicznej wybudowano nakładem ponad 
300 000 złotych. W ramach przedsięwzięcia 
przebudowano dwa przepusty rurowe o śred-
nicy 600 mm oraz wykonano nawierzchnię bi-
tumiczną na powierzchni pond 3800 m2 wraz 
z poboczami.

W uroczystym otwarciu drogi 29 września 
br. uczestniczyli obok pani sołtys Kątów Ur-
szuli Janus i mieszkańców wymienieni wcze-
śniej samorządowcy, a poświęcenia drogi do-
konał proboszcz widawskiej parafii ks. Jaro-
sław Leśniak.       (JP)
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Wielokrotnie na łamach „Panoramy” opo-
wiadaliśmy o dziejach rodziny Łaszkiewiczów 
i słynnego młyna nad Grabią. Wracamy do tego 
miejsca, aby zobaczyć jak wygląda, ponieważ 
właśnie przeżywa renesans. Po gospodarstwie 
rybnym oprowadził nas właściciel – Czesław 
Bąk. Zostało ono przejęte przez rodzinę Bąków 
ponad 15 lat temu. Stan gospodarstwa diame-
tralnie odbiegał od dzisiejszego. Na jego tere-
nie znajdowały się pozostałości fundamentów 
młyna, mały staw i będące w bardzo złym sta-
nie zabudowania gospodarcze. Bracia Walde-
mar i Czesław włożyli wiele pracy i pieniędzy, 
aby miejsce odzyskało dawną świetność. 

Gospodarstwo prowadzone jest wzorowo 
i w tradycyjnym stylu. Są tu nowoczesne bu-
dynki gospodarcze, okazały budynek miesz-
kalny, stajnia, a także stawy hodowlane. Obec-
nie stery trzyma jedynie pan Czesław Bąk, 
gdyż jego brat Waldemar zmarł kilka lat temu. 

Majątek liczy 10 ha, w tym 1,5 ha zajmu-
ją stawy. Właściciel otwarcie przyznaje, że nie 
wiąże dużych nadziei biznesowych na wielki 

GoSPoDaRStwo Rybackie „naD GRabią”
Połowem ryb ludzie zajmują się od zarania dziejów. Stanowiły one podstawę wyżywienia ludności wędrującej w pobliżu rzek 
i zbiorników wodnych. Wraz z rozwojem osiadłego trybu życia, ludzie udamawiali zwierzęta i zaczęli interesować się możliwością 
udomowienia ryb. Idea stawów hodowlanych powstała w starożytnych Chinach, skąd do europy przynieśli ją podróżujący mnisi.

Gaz ziemny to surowiec energetyczny ekologiczny, znakomicie 
sprawdzający się w domostwach i firmach. Nie wymaga placów skła-
dowania, jak to jest w przypadku węgla czy drewna, nie zatruwa środo-
wiska i nie dostarcza olbrzymich ilości popiołów, z którymi nie bardzo 
wiadomo co robić. Ponadto obsługa gazowych urządzeń grzewczych jest 
prosta, nie wymaga wysiłku, jak to jest np. w przypadku tradycyjnego 
opału, co ma olbrzymie znaczenie ze względu na wciąż starzejące się 
społeczeństwo.

W gminie Łask, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat włoży-
ła sporo wysiłku w likwidację dymiących kotłowni i poprawę jakości 
powietrza, którym oddychamy, gaz okazał się dobrodziejstwem. Szybko 
przekonali się o tym mieszkańcy nie tylko samego Łasku, ale i okolicz-
nych wsi, w tym dzielnicy Kolumna. Dlatego trwają przymiarki do roz-
budowy sieci gazowej, m.in. w tej „zielonej” dzielnicy Łasku. Być może 

już w przyszłym roku będzie gotowy projekt linii głównej gazociągowej 
Wronowice – Przygoń. Jak nas poinformowano w łódzkim Zakładzie 
Gazowniczym, prace są zaawansowane i wszystko wskazuje, że w naj-
bliższych latach przybędzie sporo odbiorców gazu ziemnego.

Dodajmy na zakończenie, że dzięki wieloletnim wspólnym stara-
niom burmistrza Zelowa i wójta gm. Buczek powstała już główna nitka 
gazowa, która docelowo dostarczy „błękitne paliwo” do tych miejscowo-
ści, teraz przygotowywana jest dokumentacja sieci gazowniczej. Od licz-
by zgłoszonych odbiorców będzie zależało, czy sieć ta szybko powstanie 
i gaz dotrze do odbiorców m.in. w Czestkowie i Buczku. Zdaniem wójta 
gminy Buczek Bronisława Węglewskiego, doprowadzeniem gazu do do-
mostw powinno być zainteresowanych jak najwięcej odbiorców. Wszyst-
kie budynki podległe samorządowi z pewnością korzystać będą z gazu 
ziemnego.                  (er)

coRaZ więcej oDbioRców GaZu ZiemneGo
Mieli rację ci, którzy przed laty desperacko walczyli o doprowadzenie gazu ziemnego do Łasku i okolicznych 
miejscowości. Choć budowanie sieci i rozprowadzanie gazu do odbiorców postępuje powoli, z roku na rok ich 
przybywa. W 2013 roku w gminie Łask z gazu ziemnego korzystało ponad 620 odbiorców.

zysk, ale hodowla ryb oraz koni jest przede 
wszystkim jego pasją, przy której może się 
spełniać. Ogromną miłością darzy 5 koni fry-
zyjskich, a ponieważ osada znajduje się w oto-
czeniu wspaniałych lasów oraz na Łódzkim 
Szlaku Konnym, odwiedza ją mnóstwo gości 
z Łodzi oraz przedstawiciele Łaskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych. 

To właśnie przyroda świadczy o niepowta-
rzalności tego miejsca. Gospodarstwo leży na 
terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowe-
go Dolina Grabi oraz częściowo na Obsza-
rze Natura 2000 „Grabia”. W stawach hoduje 
się karpie, sumy, pstrągi, szczupaki i amury. 
Ukształtowanie terenu i przepływająca tędy 
rzeka Grabia, jedna z najczystszych w woje-
wództwie łódzkim, stwarza ku temu idealne 
warunki. Dzięki odpowiedzialnie prowadzonej 
gospodarce wodnej ryby posiadają niepowta-
rzalne walory smakowe. Stawy są systema-
tycznie czyszczone i dezynfekowane wyłącz-
nie wapnem, bez użycia agresywnych środków 
chemicznych. Zasilane są bezpośrednio wodą 

z rzeki, co zapewnia dobrą kondycję zdrowot-
ną ryb oraz brak posmaku mułu lub zastałej, 
kwitnącej wody. Ryby dokarmiane są wyłącz-
nie naturalnymi paszami wytwarzanymi na ba-
zie zbóż. Klientami gospodarstwa są nie tylko 
lokalne hotele i restauracje, ale również indy-
widualne osoby i korzystający z przejażdżek 
konnych. 

Czesławowi Bąkowi szczególnie zależy na 
utrzymaniu hodowli karpia, gdyż to on jest tu-
taj królem. Właściciel złożył w 2015 r. wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wpi-
sanie karpia na listę produktów regionalnych 
– został rozpatrzony pozytywnie, więc karp 
z Grabi może szczycić się tym mianem. Go-
spodarstwo czynne jest cały rok. Oferuje ryby 
wędzone, świeże, ale na życzenie klienta – tak-
że już oprawione i gotowe, np. do smażenia. 
Wędzoną rybę można zamówić wcześniej te-
lefonicznie. 

Gospodarstwo nieustannie się rozwija. 
W przygotowaniu jest duży budynek gospo-
darczy, w którym ma znaleźć się jadalnia oraz 
pokoje gościnne. Dotąd goście odwiedzający 
gospodarstwo korzystali z sąsiedniej „Cha-
ty Prababci” lub pomieszczeń w prywatnym 
domu pana Bąka. Teraz właściciel chce stwo-
rzyć komfortowe warunki, by odwiedzający 
mogli pozostać tutaj na dłużej. W planach jest 
również samowystarczalność pod względem 
energetycznym – na budynkach mają znaleźć 
się panele słoneczne. 

„Nad Grabią” położone jest w pięknym za-
kątku przyrody. Do tego blisko centrum Łasku. 
Sama wizyta tutaj jest przyjemnością. Cieszymy 
się, że takie miejsce istnieje i jest coraz atrakcyj-
niejsze. Pozostaje tylko trzymać kciuki.
  

Michał Janiszewski
Fotoreportaż - patrz str. 28      
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Na 

Ta fotografia pochodzi z okresu sprzed I wojny światowej, zamieszczona 
została m.in. w książce ks. Grzegorza Augustynika „Pamiątka od Matki 
Boskiej łaskami słynącej w kolegiacie łaskiej” wydanej w 1919 roku. 
Ukazuje łaską świątynię wyglądającą wówczas inaczej niż dziś. Przede 
wszystkim zarówno kościół, jak i cmentarz otoczone były parkanem, 
wokół świątyni znajdowało się też sporo drzew. Podczas ostatnich prac 
rewaloryzacyjnych przebudowano fronton kościoła, zniknęły też stare 
drzewa zasłaniające kościół, dzięki czemu wyeksponowano rozświetlo-
ną elewację. Widocznego na zdjęciu parkanu nie ma już od lat, dzięki 
czemu XVI-wieczny zabytek jest znakomicie eksponowany, stanowiąc 
prawdziwą ozdobę starego Łasku.

Ksiądz G. Augustynik ubolewał nad niedawnym losem świątyni, pi-
sząc m.in.: „Kościół podczas wojny europejskiej 1914 r. po bitwie pod 
Pabianicami był zamieniony na areszt dla jeńców rosyjskich zabranych 
przez Niemców – było to w grudniu. Przez 18 dni żołdactwo przebywało 
w kościele. Psuli, co się dało, rozbijali skrzynie ze świecami, ściągali ob-
rusy z ołtarzów, urządzali po kątach gnojowiska, choć mieli pod dzwon-
nicą ustępy zrobione. Szczęście, że kościelny drugi klucz od zakrystii 
i od kaplicy M. Boskiej schował, i tym sposobem uchronił zakrystię od 
rabunku, a kaplicę N. Sakramentu od zbeszczeszczenia i ksiądz mógł 
tam odprawiać Mszę Św. codziennie i podczas Bożego Narodzenia”.

II wojna światowa też nie była łaskawa dla tej świątyni. Podczas 
likwidacji łaskiego getta przetrzymywano tu Żydów, których następ-
nie wymordowano. Mury sędziwego zabytku widziały wówczas sceny, 
o których nie można mówić i pisać ze spokojem nawet po 75 latach…

Spoglądając na wspomniany konterfekt kolegiaty sprzed ponad wie-
ku nie można się oprzeć refleksji o przemijaniu. Stare mury od czasów 

k o L e g i ata 
P a r k a n e m 
o t o c z o n a

prymasa Jana Łaskiego zmieniały się bezustannie, jak i Łask… Czyż nie 
jest paradoksem, że mimo upływu czasu, pożarów i wojen wciąż trwają?

(Saw.)

Aż trudno uwierzyć w historię, jaką zapisa-
no w starych księgach ziemskich szadkowskich 
pod rokiem 1590. Wtedy bowiem burmistrz 
Łasku Szymon Dziurda wraz ze sługami napadł 
rodzinę z Pruszkowa i ograbił ją ze znacznego 
majątku. Sprawa trafiła do samego dziedzica 
Łasku Olbrachta Łaskiego.

Jak wynika z pożółkłych zapisków, w tym 
roku Wincenty Pruszkowski z Pruszkowa wraz 
z żoną, stryjecznym bratem Łukaszem i służą-
cymi postanowił odwiedzić Łask. Nie spodzie-
wał się napadu i porachunków z ówczesnym 

burmistrzem Dziurdą. Co prawda od dawna 
były między nimi jakieś animozje, ale Prusz-
kowski czuł się raczej bezpiecznie. Gdy doje-
chali do Kamiennej Grobli, niespodziewanie na 
drodze pojawili się zbrojni mieszczanie łascy 
dowodzeni przez burmistrza Szymona Dziur-
dę. Doszło do bijatyki, podczas której Łukasz 
Pruszkowski i jeden ze sługów odnieśli rany, 
a wóz został okradziony ze wszystkich cennych 
przedmiotów. Rabusie zabrali m.in. „skrzynkę 
okowaną”, w której były m.in. cenne klejnoty, 
srebrne i złote monety, miecz, kord i cenne tka-

niny. Wszystko to W. Pruszkowski wycenił na 
tysiąc grzywien i domagał się odszkodowania.

Czy burmistrz Łasku zwrócił zrabowane 
przedmioty i jak na skargę poszkodowanego 
zareagował Olbracht Łaski, słynący przecież 
także z okrucieństw – nie wiemy. Prawdopo-
dobnie poszkodowanym nikt nie zwrócił za-
równo utraconego zdrowia, jak i drogocennych 
przedmiotów. O burmistrzu – rabusiu historia 
milczy…

(Saw.)

naPad Przy  kamiennej grobLi
Życie dawnego Łasku obfitowało w wiele wydarzeń kryminalnych. Niektóre sprawy trafiły do sądów, inne skryły mroki 
milczenia. Były w mieście pospolite mordy i rabunki, ale i tragedie miłosne godne opisu Szekspira. Oto jedna z historii związana 
z prywatnymi porachunkami i pospolitym napadem rabunkowym.

Tego typu uliczna grafika dekoracyjna 
z trudem przebija się w takich miastach 
jak Łask, ale jest jej coraz więcej i sku-
tecznie wypiera wulgarne rysunki oraz 
napisy na ścianach domów. Murale – jak 
się okazuje – mogą zdobić także Łask, 
a przynajmniej zmuszać do refleksji. Ta-

Łaskie muraLe
kich obrazów na miarę murali hiszpań-
skich czy nawet łódzkich (w ostatnich 
latach pojawiło się sporo prac światowej 
sławy artystów) jeszcze nie mamy, ale już 
te istniejące są na tyle frapujące, że warto 
się przy nich zatrzymać. 

(er)
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Za rok obchodzić będziemy 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Będzie 
więc okazja do przypomnienia wydarzeń 1918 
roku, które bezpośrednio doprowadziły do 
klęski zaborców i wskrzeszenia Polski. 123 
lata niewoli zmieniły radyklanie polskie spo-
łeczeństwo, uwidaczniając jak na dłoni spo-
ro cech negatywnych, ale też spowodowały 
wzrost uczuć patriotycznych. Dojrzewały one 
stopniowo, aż eksplodowały w okresie I wojny 
światowej. Kulminacja nastąpiła w listopadzie 
1918 roku.

Wbrew pozorom wciąż bardzo mało wie-
my o tym, w jaki sposób doszło do odzyskania 
niepodległości. Wiele dokumentów spoczywa 
wciąż w archiwach, nie opublikowano dotąd 
wielu cennych wspomnień z okresu zaborów. 
Mają rację badacze, którzy twierdzą, że „wy-
bijanie się Polski na niepodległość” było dłu-
gotrwałym procesem, w którym danina krwi 
podczas powstań narodowych nie poszła na 
marne. Oczywiście wciąż można dyskutować, 
czy musiało zginąć aż tyle cennych jednostek, 
„by Polska znów wróciła na sztandary”, czy 
musieliśmy zapłacić tak wielką cenę za na-
szą wolność i niepodległość, ale pewne jest, 
że bez aktywności światłych i patriotycznych 
odłamów społeczeństwa nie uratowalibyśmy 
naszej tożsamości narodowej.

Jaki był mechanizm odradzania się pol-
skiego patriotyzmu i dążenia do niepodległo-
ści, gdzie i w jaki sposób powstawała wolno-
ściowa myśl? Odpowiedź na to pytanie dają 
m.in. wspomnienia Alfonsa Parczewskiego, 
którego korzenie znajdowały się w niedale-
kich Wodzieradach. Urodził się w tamtejszym 
dworze 15 listopada 1849 roku z ojca Hipo-
lita i matki Aleksandry z Bajerów. Alfons 
Parczewski był historykiem i politykiem, ale 
zanim zaczął działać w Stronnictwie Narodo-
wo-Demokratycznym, oczami dziecka bacznie 
obserwował to wszystko, co działo się wokół 
niego i Wodzierad. A dwór jego ojca, podobnie 
jak wiele tego typu rodowych gniazd w Sie-
radzkiem, w tym także na ziemi łaskiej, było 
ośrodkami polskości. To właśnie we dworach, 
jak kilka wieków wcześniej w epoce średnio-
wiecza, gdy kulturę zachodu przenosiły na 
nasz grunt klasztory, tak w XIX wieku owe 
gniazda rodowe nie tylko kultywowały pol-
skość, ale i nią promieniowały.

Na dwór zwrócone były oczy chłopów, 
choć odżywały odwieczne animozje, miesz-
kańcy wsi brali przykład z patriotycznego na-
stawienia panów. Także kultura dworów prze-
noszona była do wiejskich chat, co widać było 
choćby podczas obchodzenia różnorodnych 
świąt. 

Bardzo mało wiemy o polskiej prowincji, 
która także odegrała olbrzymią rolę w budze-
niu patriotyzmu i walkach powstań, chcieli-
byśmy poznać rolę mieszkańców takich miast 

Alfons Parczewski

w dworach 
trwaŁa PoLskość

i miasteczek jak Łask, Sieradz czy Kalisz 
w procesie odrodzenia się państwa polskiego. 

Polskie powstania narodowe były nasyco-
ne uprzedzeniami i animozjami społecznymi, 
ale miłość do ojczyzny była czymś, co bratało 
wszystkich Polaków niezależnie od różnic kla-
sowych, wyznania czy posiadanego majątku. 
Znalazło to odbicie nie tylko w XIX-wiecz-
nych pamiętnikach, ale i literaturze pięknej.

*    *    *
Alfons Parczewski wspomina, że majątek 

Wodzierady należał do jego rodziny od począt-
ku XIX wieku, a może nawet końca XVIII. Był 
to staropolski dwór z potężnym dachem i  czte-
rema kolumnami na froncie. Swoje wspomnie-
nia zaczyna autor w 1860 roku, gdy miał zaled-
wie 11 lat, ale cały czas przebywał we dworze, 
gdzie jednocześnie pobierał nauki od emery-
towanego nauczyciela i inspektora szkół rzą-
dowych w Warszawie, wcześniej uczestnika 
zrywu powstańczego w 1831 roku. W tamtych 
czasach była to powszechna praktyka, że wy-
najmowano guwernerów i w ten sposób do-
kształcano dzieci zamożnych rodziców. Oczy-
wiście funkcjonowały już szkoły parafialne, 
ale poziom nauczania był w nich bardzo niski 
i obejmował niewielką część dzieci. Po eta-
pie nauczania domowego młodzież trafiała do 
szkół rządowych wyższego szczebla w więk-
szych miastach, takich jak Kalisz czy Piotrków. 
Wielu młodych zdolnych uczniów z ziemi ła-
skiej trafiało najczęściej do Piotrkowa.

W lutym 1861 roku do dworu dociera wia-
domość o krwawych wydarzeniach na Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie. Wieść 
przywozi kotlarz z pobliskiego Lutomierska. 
Młody Parczewski niewiele jeszcze pojmuje, 
ale ów tragizm dociera i do niego, gdy dowia-
duje się, że wśród poległych jest też ziemianin 
z Sieradzkiego Marceli Karczewski. 

Dwór w Wodzieradach w okresie powstania 1863 roku odgrywał znaczącą rolę jako 
ośrodek wsparcia oddziałów partyzanckich. Tu m.in. znajdował się szpital powstańczy, 

punkt zborny i miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich

c.d. nastąpi    
  Stanisław Barcz
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Widziałem cmentarze – giganty, jak choć-
by nasze Powązki czy Północny w Warszawie, 
ale i maleńkie wiejskie, niekiedy nawet nie-
ogrodzone, z mogiłkami ledwo wystającymi 
z ziemi. I na tych wielkich, i na małych znajdo-
wały się groby generałów i zwykłych żołnie-
rzy poległych w boju, książąt i zwyczajnych 
ludzi. Tak już bowiem jest, że Matka Ziemia 
przyjmuje wszystkich, nie wybierając jedynie 
możnych i sławnych. Oczywiście są miejsca 
pochówku bogate i znaczące, jak choćby to 
w XIII-wiecznej katedrze Santa Maria di Ca-
stello w Cagliari na Sardyni, gdzie spoczywa-
ją domniemane szczątki wczesnochrześcijań-
skich męczenników, a także ciało zasłużonej 
dla tej miejscowości dziewczyny, która rozko-
chała w sobie wodza najeźdźców, by uchronić 
swoje miasto przed grabieżą i mordami, a po-
tem zmarła na ołtarzu miłości. Wielu władców 
spoczęło w świątyniach, ale większość trafiła 
do ziemi i zamieniła się w proch.

W dalekiej przeszłości z pochówkami by-
wało jednak inaczej, o czym wiedzą najlepiej 
archeologowie. Przed tysiącami lat spopielano 
ludzi, a pozostałe szczątki trafiały do popiel-
nic ceramicznych, zwanych dziś urnami. Ludy 
wędrowne i bitne, jak choćby Wikingowie, 
także palili swoich przodków, wierząc w ma-
giczną moc ognia i płomieni. Współcześnie 
wróciliśmy do tych praktyk, ale już z innego 
powodu, bardziej praktycznego: kremacja jest 

nie LubiĘ cmentarzy
Nie lubię cmentarzy, gdyż coraz więcej najbliższych i przyjaciół odprowadzam 
do mogił. To wywołuje smutne refleksje i ucieczkę od tych miejsc wiecznego 
rozstania. Jednocześnie jednak, jako historyk i człowiek rozmiłowany 
w dziejach naszych „małych ojczyzn”, z przyjemnością zaglądam na te małe 
nekropolie kryjące polskie diamenty. W tym swoistym rozdarciu i dwoistości 
nie widzę odrobiny sprzeczności. Ot, taka dola człowieka i historyka…

tańsza od tradycyjnego pochówku, nie wyma-
ga kosztownego placu cmentarnego.

Podążamy coraz szybciej śladem najbar-
dziej rozwiniętych krajów, co widać także 
w przygotowywaniu nowych regulacji zwią-
zanych z pochówkami. Jeśli te proponowane 
przepisy wejdą w życie, ludzkie prochy będą 

mogły być rozrzucone nad morzem lub w spe-
cjalnie wyznaczonych miejscach. Prawo nie 
nadąża za życiem, bo prochy słynnego artysty 
rzeźbiarza Stacha z Warty (Szukalskiego) już 
kilkadziesiąt lat temu rozsypano na krańcach 
świata. U nas, na Bałtyku też było już wiele 
tego typu pochówków, ale je przemilczano.

Tego typu „nowinki” z opóźnieniem do-
cierają do Łasku i skrywa je często tajemnica 
milczenia. Czy ktoś słyszał o egipskiej mumii 
w grodzie nad Grabią, czy ktoś jeszcze pamięta 
łaskich dobrodziejów spoczywających w pod-
ziemiach kolegiaty, albo mogiły znajdujące 
się wokół tej sędziwej świątyni? A przecież 
jeszcze u progu XIX stulecia nie było łaskiej 
nekropolii przy tzw. obwodnicy i zmarłych 
mieszkańców grzebano w kilku innych miej-
scach. Trudno do nich trafić po latach, nie ma 
żadnej tabliczki informacyjnej, choćby naj-
drobniejszego śladu po zmarłych przed wie-
kami.

Zanim powstał istniejący dziś łaski cmen-
tarz parafialny, pochówki odbywały się przy 
świątyniach. Przy kolegiacie był cmentarz 
szczególny, bo zawierający ziemię z Zie-
mi Świętej. O przywiezienie jej i rozsypanie 
w tym miejscu zadbał sam Jan Łaski. Ludność 
żydowska miała też swoją nekropolię.

Już w 1512 roku podczas synodu gnieź-
nieńskiego arcybiskup Jan Łaski narzekał „że 
z powodu wielkiej liczby zmarłych grzebanych 
w kościołach, posadzki kościelne psują się 
i niekształtną przyjmują formę, a ludzie przy-
chodzący, zwłaszcza w czasie letnich upałów, 
wyziewami zarażeni bywają”. Od takich opinii 
mogło się wydawać, że dzieli ludzi zaledwie 
tylko krok do zakazu grzebania w kościołach. 
Tymczasem na stosowne przepisy trzeba było 
czekać do 2 połowy XVIII wieku. Co prawda 
już w 1745 roku w Warszawie zaczęto przy-
mierzać się do budowy zamiejskiej nekropolii, 
ale pomysł nie cieszył się dobrą opinią i po-
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czątkowo na tym cmentarzu grzebano jedynie 
biedotę i bezdomnych. Przeciwnicy zamiej-
skich nekropolii mówili wprost, że cmentarze 
zakładane na niepoświęconej ziemi stanowią 
naruszenie świętych zasad religii.

Idea likwidacji pochówków przy kościo-
łach przebijała się u nas bardzo wolno, tym-
czasem król Francji Ludwik XVI w edykcie 
z 4 czerwca 1776 roku postawił kropkę nad 
„i”, zakazując grzebania ludzi w świątyniach. 
Dopiero wówczas coś drgnęło w naszej sto-
licy. Pierwszy pozamiejski cmentarz z praw-
dziwego zdarzenia powstał w Warszawie 
w 1781 roku.

Prowincja przyglądała się sporom o po-
chówki. W Łasku dopiero 29 września 1810 
roku poświęcono cmentarz zamiejski. Od 
początku był on wielowyznaniowy. Znacz-
nie mniejszy od dzisiejszego miał też wejście 
z innej strony. W 1827 roku powstała kaplica 
pw. św. Franciszka Serafickiego, której budo-
wę zleciła podobno Salomea z Rybickich Si-
cińska, która miała na ten cel otrzymać pie-
niądze od nieznanego oficera napoleońskie-
go. Ów żołnierz wybierając się na wojnę miał 
zadysponować, by w przypadku śmierci za 
zdeponowane pieniądze powstała kaplica lub 
kościół. Żołnierz nie pojawił się potem w Ła-
sku…

Łaską nekropolię powiększano w miarę 
potrzeb, wejście główne powstało w miejscu 
wygodnym dla odwiedzających nekropolię, 
co miało związek z powstaniem w sąsiedz-
twie obwodnicy. A że miasto już w 2 połowie 
XIX stulecia odgrywało coraz większą rolę 
jako ośrodek powiatowy, przebywało w nim 
sporo carskich urzędników, nie brakowało też 
wojska. To wszystko znalazło swoiste odbicie 
na cmentarzu, gdzie wydzielono kwaterę nie 
tylko dla ewangelików, ale i prawosławnych. 
Nieliczne nagrobki Rosjan przetrwały do na-
szych czasów.

Na łaskim cmentarzu spoczywa wiele 
osób zasłużonych dla kraju i grodu nad Gra-
bią. Zainteresowanych bliższymi informacja-
mi na ten temat odsyłam do książek i infor-
matorów, których w ostatnich latach przyby-
ło. Wspomnę jedynie o żołnierzach Września 
poległych lub zmarłych z ran, których mogiły 
znajdują się na końcu cmentarza, tam też spo-
czywa kilku pilotów, którzy zginęli tragicznie 
podczas służby.

Łaski cmentarz najbardziej lubię odwie-
dzać późną jesienią, gdy opadną już liście 
z drzew i gdy wśród mogił spotkać można nie-
licznych żywych. Wówczas wędrówka wśród 
mogił wyzwala najwięcej wspomnień i reflek-
sji, przywołuje obrazy znajomych i przyjaciół, 
którzy odeszli do tego innego świata… Te 
swoiste spotkania ze światem zmarłych prze-
konują mnie bezustannie do brutalnej prawdy, 
że twarze tych niegdyś bliskich mi ludzi ota-
cza coraz większa mgła…
     
  Stanisław Barcz



 

 

 

 

 

 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej - Młodzik D1- liga 
okręgowa - MULKS Łask – GLKS 
Biała 

4 
godz. 11 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Zawody wędkarskie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 

11 Łopatki Zarząd Wojskowego 
Koła Wędkarskiego 
Łask - Grabia 

3. Mecz piłki nożnej – liga okręgowa – 
MULKS Łask – Jutrzenka Warta 

11 
godz. 14 

CSiR - stadion MULKS Łask 

4.  Mecz piłki nożnej Junior – MULKS 
Łask – SMS Łódź 

18 
godz. 11 

CSiR - stadion MULKS Łask 

5. Mecz piłki nożnej Trampkarze C1 – 
MULKS Łask – ChKS Łódź 

18 
godz. 11 

CSiR - stadion MULKS Łask 
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w listopadzie

Gdzie najwięcej płacą w Polsce? W Jastrzę-
biu Zdroju, gdzie w ubiegłym roku średnia 
pensja brutto wyniosła 6131,60 zł, w Warsza-
wie inkasowano 5739,61 zł. Niestety, nie naj-
lepiej było w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie 
średnia pensja wynosiła tylko 3229,18 zł. 

Czy się to komuś podoba, czy też nie – prze-
mysł jest wciąż motorem napędowym rozwo-
ju zarówno małych jak i dużych miast, pozwala 
też poczuć siłę pieniądza w portfelach. Widać to 
bardzo dobrze na przykładzie Bełchatowa, gdzie 
w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagro-
dzenie wyniosło 5778,97 zł przewyższając o jed-
ną trzecią średnią pensję w Polsce (4290,52 zł). 
Właściwie wszystkie powiaty i miasta na pra-
wach powiatu w naszym województwie kwa-
lifikują się poniżej średniej krajowej, a w tym 
gronie Łódź jest i tak w najlepszej sytuacji, choć 
przeciętna pensja nie osiąga nawet poziomu 
średniej krajowej.

Jak na tym tle wygląda powiat łaski? W gor-
szej sytuacji w ubiegłym roku był tylko po-
wiat brzeziński, gdzie średnia pensja wynosiła 
2901,50 zł, w powiecie łaskim kształtowała się 
na poziomie 3041,80 zł, lepiej było m.in. w pow. 
wieruszowskim (3094,11 zł), zduńskowolskim 
(3271,45 zł), sieradzkim (3453,10 zł), pabianic-
kim (3539,53 zł) i poddębickim (4094,44 zł). 
              (er)

licho PŁac ą

Policjanci z Łasku pod nadzorem prokuratury 
wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypad-
ku drogowego z udziałem pieszego, do którego 
doszło wieczorem 24 września br.  na drodze 
wojewódzkiej nr 710 w miejscowości Kwiat-
kowice.

Z dotychczasowych ustaleń wynika,  
że mieszkaniec powiatu łaskiego wtargnął na 
jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający po-
jazd marki Mercedes Actros z naczepą, którym 
kierował 33-letni mieszkaniec powiatu sie-
radzkiego. Na skutek wypadku pieszy poniósł 
śmierć na miejscu. Kierujący był trzeźwy.

Śmiertelny wyPadek 

Ta bulwersująca sprawa będzie miała swój 
finał przed obliczem Temidy. Sąd Rejonowy 
w Łasku przychylił się do wniosku prokuratu-
ry o tymczasowe aresztowanie 58-latka Julia-
na S. za dokonanie ataku na funkcjonariusza 
publicznego. Przypomnijmy, 10 września br. 
podczas mszy w łaskiej kolegiacie wspomnia-
ny mężczyzna zaatakował burmistrza Łasku. 
Za czyn ten grozi mu kara pozbawienia wolno-
ści do lat 10.      (er) 

tymczasowy areszt

Policjanci z Widawy zatrzymali 27-latka, który 
ma na koncie wiele kradzieży z domków letni-
skowych w gminie Sędziejowice. Włamywacz 
dostawał się do domków i kradł to wszystko, co 
miało jakąkolwiek wartość. Temida zamierza 
podsumować złodziejską działalność młodego 
mężczyzny, grozi mu kara pozbawienia wolno-
ści do 10 lat.

wŁamywacz seryjny

Katarzyna Kociołek i Kinga Kołosińska 
wywalczyły srebrny medal w turnieju 
World Tour w chińskim Qinzhou.

 Polki dotarły do wielkiego finału, w nim 
jednak musiały uznać wyższość australijskiej 
pary Artacho/Clancy i zakończyły rywaliza-
cję na drugim stopniu podium. Brąz przypadł 
Amerykankom Sweat/Summer.

(źródło: Łaskovia)

srebro dla siatkarek

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. Warsztaty ceramiczne dla dzieci 6  

godz. 17 
ŁDK ŁDK 

2. Wykład Uniwersytetu III Wieku pt. 
 „O orle bieliku – herbowym ptaku Polski” 
wygłosi mgr Tomasz Przybyliński 

7  
godz. 10.45 

ŁDK  ŁDK  

3. Popis uczniów Społecznego Ogniska 
Muzycznego 

7  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

4.  Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości  
 

11 kolegiata łaska, 
plac 11 Listopada   

burmistrz Łasku, 
starosta łaski,  
dowódca 32. BLT  

5. Spektakl z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości pt. „W niepodległej”   
w wykonaniu grupy teatralnej ŁDK 
„Pospolite Ruszenie” 

11 
godz.13 

ŁDK  ŁDK  

6.  Koncert  pt. „Niepodległa Nuta”: 
sopran – Magdalena Hudzieczek-Cieślar, 
fortepian – Anastazja Wilczkowska oraz 
Kameralny Chór INCANTO – pieśni 
patriotyczne, żołnierskie, sakralne  

11  
godz. 19 

kolegiata łaska TPZŁ, Centrum Idei  
ku Humanizmowi 

7.  Otwarcie wystawy pokonkursowej  
pt. „Dom moich marzeń” uczestników 
środowiskowych domów samopomocy  
woj. łódzkiego 

14 ŁDK ŚDS Łask, ŁDK 

8.  Kino z krzyżykiem  
pt.: „Czekając na motyle” 

15  
godz. 19 

ŁDK parafia NP NMP  
w Łasku, ŁDK 

9. „Babski Kabaret” – spektakl teatralny  
w wykonaniu Lidii Stanisławskiej, Barbary 
Wrzesińskiej i Emilii Krakowskiej 

17  
godz. 18 

ŁDK ŁDK 

10. Warsztaty ceramiczne dla dzieci 20  
godz. 17 

ŁDK ŁDK 

11. Wykład Uniwersytetu III Wieku 21  
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

12. Wyjazd do term w Uniejowie 
 

24  
godz. 17.30 

Uniejów  ŁDK  

13. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
 pt. „Republika Południowej Afryki – 
kraina tęczy” wygłosi mgr Wojciech 
Leitloff 

28  
godz. 10.45 

 

ŁDK  ŁDK, ŁUTW  
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Te maszyny, jak ludzie mają swoją historię. Przez lata pełniły 
służbę pod polskim niebem, by wreszcie trafić na ekspozycję 
muzealną. Podziękować należy pasjonatom lotnictwa z łaskiej 
grupy „Archeo”, którzy od lat, z wielkim mozołem, ale i ofiarnością 
przywracają te maszyny do drugiego życia. ekspozycja muzealna 
na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego cieszy się wciąż 
olbrzymią popularnością.

Dziś pragniemy przybliżyć Czytelnikom maszynę doskonale znaną 
w Łasku, bowiem przez wiele lat korzystali z niej tutejsi piloci. Mowa 
o MiG-21PF z numerem bocznym „1801”, który przez lata stał na co-
kole na terenie łaskiej jednostki wojskowej, jakby nieco schowany, choć 
doskonale widoczny od strony pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Ma-
szyna ta powstała w 1965 roku w zakładach lotniczych w Moskwie. Do 
Polski trafiła 6 kwietnia tegoż roku i rozpoczęła służbę w 26. PLM w Ze-
grzu Pomorskim. Na ziemi łaskiej pojawiła się tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia 1978 roku, w burzliwej dekadzie Gierka, i służyła aż do 
7 listopada 1989 roku. Po drodze był remont główny maszyny.

Ten Mig-21PF 
Ma swoją hisTorię

W październiku 1989 roku, po 24 latach służby, łaski MiG-21PF spi-
sany został ze stanu naszej armii, ponad rok później (listopad 1990 roku) 
trafił na wspomniany cokół 10. PLM, a po latach, dzięki pasjonatom 
z „Archeo” można go oglądać na ekspozycji muzealnej.            (PO) 



 

Gospodarstwo rybackie
 „Nad Grabią”


