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Sto lat od tamtych wydarzeń Łask znów świętował piękny jubileusz, 

przypominając ofiarę wielu pokoleń mieszkańców, którzy nie szczędzili 
krwi, by przywrócić ojczyźnie wolność i niepodległość. Przypomniano 
to w Łaskim Domu Kultury, gdzie zaprezentowano kilka referatów na-
wiązujących do rocznicy. O narodzinach niepodległości na ziemi łaskiej 
mówił profesor Marian Marek Drozdowski, z kolei Marian Dobosz za-
prezentował łaskich rzemieślników, którzy zawsze włączali się w sprawy 
ważne dla Polaków i ojczyzny, o roli szkolnictwa w budowaniu Niepod-
ległej mówił Dariusz Szlawski,  Ochotnicze Straże Pożarne i ich patrio-
tyczną rolę na ziemi łaskiej zaprezentował Andrzej Owczarek, zaś myśl 
patriotyczną dwudziestolecia międzywojennego – dr Michał Andrzej-
czak. 

W drugim dniu mieszkańcy Łasku mieli okazję oglądać występy ze-
społów artystycznych w Łaskim Domu Kultury.

Drugim ważnym wydarzeniem była w dniu 11 listopada uroczysta 
msza w kolegiacie, a następnie manifestacja mieszkańców  na rynku  

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim pracownikom łaskich insty-
tucji: Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy 
i Warsztatu Terapii Zajęciowej życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji  
w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowo-
lenie oraz oczekiwane efekty. Dziękujemy za Waszą pracę i przekazujemy Wam wyrazy uznania 
oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdol-
ność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość i życzliwość.

Z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego przypadającego w tym roku i roku 2019 bur-
mistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku składają wszystkim parom najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, radości i spokoju w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Medale  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Wnioski pisemne przyjmuje i informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, ul. War-
szawska 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 2019 roku.

kierownik USC 
Lilia Ślusarczyk-Grącka

Życzenia dla pracowników 
socjalnych

Życzenia dla MaŁŻonków

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                             
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek                

Dzień Wszystkich Świętych to dzień zadumy 
i refleksji. Wtedy licznie odwiedzamy gro-
by naszych bliskich, aby uczcić ich pamięć 
oraz wspominać tych, którzy odeszli. Z oka-
zji Wszystkich Świętych w dniu 31.10.2018 r.  
Gabriel Szkudlarek burmistrz Łasku i Józef 
Rychlik  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Łasku złożyli wiązanki i zapalili znicze na 
grobach wojennych i miejscach pamięci na te-
renie miasta i gminy Łask.

Grzegorz Skibiński

paMiętaliśMy 
o zMarŁych

Łask Godnie UczciŁ 100-lecie 
odzyskania niepodleGŁości
100 lat temu, gdy cała Polska zrzucała okowy niewoli, także mieszkańcy Łasku nie pozostali bierni i włączyli się do rozbrajania 
Niemców. Powszechny entuzjazm udzielił się wszystkim łaskowianom.

u stóp Pomnika Niepodległości. Zgromadziła ona kilkadziesiąt pocz-
tów sztandarowych, żołnierzy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, rad-
nych miasta i powiatu, przedstawicieli ościennych gmin, kombatantów, 
młodzież, przedstawicieli partii politycznych i organizacji społecznych, 
a także instytucji. Wśród licznych reprezentantów władz byli m.in.: bur-
mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
bert Bartosik, starosta Teresa Wesołowska i przewodniczący Rady Po-
wiatu Marek Aulak, dowódca 32. BLT płk pil. Tomasz Jatczak, b. woje-
woda łódzki Jolanta Chełmińska, a także prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpie-
waniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Łasku G. Szku-
dlarek, przypominając wydarzenia sprzed 100 laty i ich znaczenie dla 
wielu pokoleń Polaków, szczególnie ludzi młodych, którzy brali udział  
w powstańczych zrywach i często oddawali życie za ojczyznę lub trafiali 
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Niedawno wnuczka Janusza Szweycera  Jolanta Merklinger i prawnucz-
ka Marta Czerwieniec-Ivasyk spotkały się w Ostrowie z młodzieżą tamtejszej 
szkoły, a także placówek oświatowych Łasku. I była to okazja do mówienia  
o wartościach pielęgnowanych w tej rodzinie od kilku stuleci, a przede 
wszystkim patriotyzmie, prawości i szacunku dla  drugiego człowieka.

to byŁa patriotyczna rodzina…
Zanim Szweycerowie pojawili się w Łasku, posiadali dobra w rejo-

nie Rawy Mazowieckiej. Tam też dali się poznać od najlepszej strony. 
Przenieśli się do Łasku m.in. z powodu swojej działalności patriotycznej 
i represji ze strony zaborcy.

(er)

W niedzielę, 9 grudnia br., na placu 11 Listopada w Łasku odbędzie 
się tradycyjny Kiermasz Świąteczny. W godzinach od 10 do 14 płytę 
rynku wypełnią kolorowe stoiska handlowe. Obok Pomnika Niepod-
ległości stanie żywa choinka, którą wspólnie ubierzemy w świąteczne 
dekoracje. Tego dnia nie może zabraknąć Mikołaja z workiem słodyczy 
i wspólnie śpiewanych kolęd. Gorąco zapraszamy! 

To zawsze była patriotyczna rodzina, która sprawy ojczyzny i honoru stawiała na pierwszym miejscu. Burze dziejowe sprawiły,  
że za wierność tym ideałom i szacunek dla tradycji oraz przeszłości płaciła niejednokrotnie najwyższą cenę, łącznie z utratą majątku  
i dobrego imienia. Jednak sprawiedliwość dziejowa zwyciężyła…

czas na kierMasz świąteczny

Osoby/instytucje prowadzące działalność gospodarczą w bran-
żach: rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze  
i zabawki zainteresowane udziałem w kiermaszu prosimy o kontakt pod 
numerem 43 676-83-58.    

MJ

W dniu 21 listopada br. odbyła się uroczysta I sesja Rady 
Miejskiej w Łasku w kadencji 2018-2023. Ślubowanie 
złożyli radni, a także burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.  
Na stanowisko przewodniczącego wybrano Roberta Bartosika, 
wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Łasku zostali Stanisław 
Kołodziejski i Sylwester Florczak.

Burmistrz G. Szkudlarek podziękował za wybór na następną kaden-
cję, jednocześnie przypomniał, że w najbliższych latach Łask realizować 
będzie wiele ważnych inwestycji, a ponadto obchodzone będzie 600-le-
cie nadania praw miejskich. Burmistrz zadeklarował również, że chce 
współpracować ze wszystkimi działającymi dla dobra Łasku.

MJ

pierwsza sesja nowej kadencji

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Łasku ka-
dencji 2014-2018 przeszła już do historii. Pre-
zentujemy kilka  zdjęć z ostatniego posiedze-
nia, na którym była okazja do podsumowań, 
podziękowań i… wspólnych pamiątkowych 
fotografii.

to jUŻ historia…

Wkrótce Boże Narodzenie, ale już teraz o nadchodzących wielkimi krokami świętach przypominają nam wszechobecne reklamy  
i sklepowe ekspozycje. Zaś my powoli ulegamy świątecznej gorączce. W końcu to niezwykle radosny czas, więc tą świąteczną 
atmosferą należy się cieszyć i czerpać z niej jak najwięcej.
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JUBILEUSZ

Jestem dumny, że Polacy, że nasza społecz-
ność tak aktywnie włączyli się w jubileuszowe 
uroczystości, czego wyrazem była znakomi-
ta frekwencja na uroczystościach 11 listopada  
z udziałem kilku pododdziałów Wojska Pol-
skiego, druhów strażaków, harcerzy, klasy 
mundurowej, bractwa kurkowego i licznych 
pocztów sztandarowych. Muzyczną oprawę za-
pewniła – zresztą znakomicie - orkiestra dęta  
z Sędziejowic.

To bardzo dobrze. Jesteśmy winni najwyż-
szy szacunek, cześć i honor tamtym bohaterom, 
którzy poświęcali swoje młode lata, swoje ży-
cie dla Ojczyzny. Dwa przykłady. Pułkownik 
Leopold Kula „Lis”. Poszedł do Legionów 
Piłsudskiego mając 17 lat. „Bystry i chytry jak 
lis (…) jeden z najodważniejszych żołnierzy 
(…) zawsze na przedzie swego oddziału. (...) 
Na równi ze swymi żołnierzami cierpiąc głód 
i chłód prowadzi ich niezawodnie do zwycię-
stwa” - J. Wieliczkowa-Szarkowa Żołnierze 
Niepodległości 1914 – 1918, Wydawnictwo 

Wielki jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę za nami.  
W gminie Łask był on celebrowany przez ponad tydzień. Nie było w naszej gminie szkoły, a nawet 
przedszkola, gdzie często przy licznie zebranej publiczności dzieci, młodzież nie przedstawiałyby 
okolicznościowej inscenizacji, zazwyczaj podniosłej. Główne uroczystości według programu przyjętego 
przez komitet honorowy odbyły się w dniach 9-11 listopada.

AA Kraków 2013, str. 157. Poległ w boju ma-
jąc 23 lata. Toż to dziecko, a już pułkownik!

I nasz rodzimy przykład. Łaski proboszcz 
sprzed 100 lat ks. G. Augustynik opisuje jak to 
zesłaniec Sybiru po 50 latach zesłania wraca-
jąc do stron ojczystych, zatrzymał się w naszej 
kolegiacie, aby podziękować Matce Bożej Ła-
skiej za ocalenie. Poszedł na katorgę młodym 
człowiekiem, wrócił starcem -  Pamiątka …, 
str. 61. Pamiętajmy o Nich, tych Wielkich 
Bohaterach, dzięki których poświęceniu je-
steśmy wolnymi ludźmi.

Szanowni Państwo, nie sposób wymie-
nić wszystkich zaangażowanych w organiza-
cję uroczystości jubileuszowych. Pozwólcie 
zatem, że wraz z Panem Sławomirem Tra-
lewskim,  współprzewodniczącym komitetu 
podziękujemy wszystkim Państwu, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
godnego uczczenia wielkiego jubileuszu od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.

I PO WYBORACH
21 października przeprowadzone zostały 

wybory do wszystkich szczebli samorządów 
lokalnych i regionalnych. Druga tura wybo-
rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
odbyła się 4 listopada. Dziękuję wszystkim 
Państwu, którzy swój głos oddali na mnie, 
zarówno jako kandydata na radnego Rady 
Miejskiej, jak i kandydata na burmistrza 
Łasku. Dziękuję za głosy oddane na kandy-
datów KWW Bezpartyjne Porozumienie Sa-
morządowe. Pokładanych nadziei postara-
my się nie zawieść. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wypełniając swój obywatelski obowiązek 
oddali głosy na inne komitety wyborcze i po-
zostałych kandydatów na burmistrza Łasku. 
W nadchodzącym tygodniu - pierwsza sesja 
Rady Miejskiej, do tego tematu powrócę.

Na koniec dziękuję za pracę i zaangażo-
wanie radnym minionej kadencji.

17 listopada 2018 r.   
  Gabriel Szkudlarek

Wyjątkiem od tej reguły są transakcje na 
kwoty poniżej 50 złotych metodą zbliżenio-
wą (bez wprowadzania kodu PIN).

PIN to klucz do naszego skarbca. Aby 
kod PIN mógł być skuteczną obroną przed 
kradzieżą naszych pieniędzy, musimy prze-
strzegać kilku zasad. 

Kod PIN możemy znać tylko my. To ozna-
cza, że nie powinniśmy nikomu dawać naszej 
karty po to, aby wypłacił dla nas pieniądze  
z bankomatu lub zrobił zakupy. Kod musi-
my pamiętać. Nie powinniśmy go zapisy-
wać, a jeśli musimy to w bezpiecznym miej-
scu, a cyfry kodu powinny być tak zapisane,  
aby nikt postronny nie mógł się domyślić, 
co one oznaczają. W żadnym wypadku nie 
przyklejajmy karteczek z kodem PIN do kar-
ty płatniczej, nie wkładajmy kodu zapisane-
go na karteczce do portfela, ani nie zapisuj-
my go w telefonie komórkowym, ponieważ 
w przypadku kradzieży wszystkie te przed-
mioty mogą znaleźć się w posiadaniu zło-
dzieja.

Przestępca może również próbować od-
gadnąć nasz PIN, nie wybierajmy więc ta-
kich ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111, albo 
roku naszego urodzenia, który złodziej może 

jak bezpiecznie korzystać z kart pŁatniczych
Karta płatnicza staje się poza gotówką coraz częstszym „wyposażeniem” naszego portfela. W przypadku kradzieży 
karty złodziej, aby wypłacić pieniądze z bankomatu lub dokonać transakcji w sklepie musiałby znać nasz kod PIN.

znać, jeśli poza kartą ukradnie nam także 
dowód osobisty. Wtedy koniecznie pamię-
tajmy o zastrzeżeniu naszego dokumentu 
w swoim banku lub pod ogólnopolskim nu-
merem (+48) 828 828 828, aby ustrzec się 
przed zaciągnięciem na nasze konto kredytu 
w banku!

Chrońmy swój kod PIN. Nikt nie po-
winien widzieć jaki kod PIN wpisujemy na 
klawiaturze bankomatu, albo na terminalu  
w sklepie czy w restauracji. Czasami prze-
stępcy umieszczają w bankomatach kamery. 
Dlatego na wszelki wypadek, kiedy wpisuje-
my PIN na klawiaturze, powinniśmy tę kla-
wiaturę zasłaniać drugą ręką. Podobnie po-
winniśmy się zachowywać w sklepie. 

Nie traćmy karty z oczu nawet na 
chwilę. W restauracji nie powinniśmy dawać 
karty kelnerowi, aby użył jej gdzieś na za-
pleczu. Obecnie w restauracjach są przeno-
śne terminale POS i obsługa umożliwia nam 
płacenie przy stoliku. Jeśli w restauracji nie 
ma przenośnego terminala, powinniśmy do-
konać płatności przy kasie, cały czas obser-
wując osobę, która ma naszą kartę w swoich 
rękach. Nie możemy dopuścić do sytuacji, 

w której tracimy kartę z oczu nawet na chwi-
lę, aby nie dopuścić do skopiowania danych 
z karty, za pomocą których przestępca mógł-
by dokonać płatności w internecie.

Stracisz kartę – natychmiast ją za-
strzeż. Posiadacz karty powinien ją natych-
miast zastrzec w momencie kiedy zorien-
tuje się, że ją zgubił lub mu ją ukradziono. 
Karty płatnicze można zastrzec w oddzia-
le banku lub telefonując na infolinię ban-
ku, albo dzwoniąc pod ogólnopolski numer  
(+ 48) 828 828 828. 

 Program sektorowy „Bankowcy dla Edu-
kacji” to jeden z największych programów 
edukacji finansowej w Europie. Jest on re-
alizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Jego celem jest edukowanie 
uczniów, studentów i seniorów w zakresie 
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej eko-
nomii, finansów, bankowości, przedsiębior-
czości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgo-
tówkowego. 

Dowiedz się więcej na 
www.bde.wib.org.pl
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- We wrześniu  Stowarzyszenia „Nasza Ko-
lumna” planuje kolejną edycję festiwalu „Po-
ciąg do Kolumny” i będzie doskonała okazja 
do pobicia  wspomnianego rekordu – mówi po-
mysłodawca J. Skrzyński. – Oczywiście będzie 
to wymagało podjęcia wielu działań organiza-
cyjnych, dlatego  niezbędne jest wsparcie ze 
strony mieszkańców Kolumny i tutejszych in-
stytucji. Jeśli pobijemy poprzedni rekord, Ko-

Od 2015 roku Skansen jest Filią Muzeum Historii Miasta Zduń-
ska Wola. Na wycieczce dzieci mogły zobaczyć: parowozy, lokomoty-
wy elektryczne i spalinowe, dawne wagony osobowe i towarowe, tabor 
specjalny, taki jak żurawie i pługi śnieżne. Do niektórych  mogły wejść  
i wyobrazić sobie, jak wyglądała praca maszynisty. Obejrzały także dawny 
wagon pocztowy. 

W czasie zwiedzania swoją wiedzą na temat parowozów podzielił się 
Pan Czesław,  który jest emerytowanym maszynistą. Dzieci poznały zawód 
maszynisty, dowiedziały się także na czym polegała jego praca. Po zwiedza-
niu przedszkolaki miały czas na krótką lekcję historii w Izbie Historii, gdzie 
oglądały modele pociągów  z różnych epok, archiwalne dokumenty oraz 
stroje maszynistów. Największą atrakcją okazały się miniatury pociągów  
i parowozów.  Zadowolone i pełne wrażeń wróciły autokarem do przed-
szkola.                      Kamila Wesoła

w czytaniU „lokoMotywy” j. tUwiMa

czy kolUMna pobije 
rekord GUinnessa?

lumna trafi do księgi Guinnessa, co będzie do-
skonałą promocją Łasku i jego leśnej dzielnicy.

Pomysł mieszkańca Kolumny wzbudził już 
duże zainteresowanie Stowarzyszenia „Nasza 
Kolumna”, pomoc obiecuje również miejsco-
wa szkoła. Czy zatem dojdzie do bicia rekordu 
Guinnessa w Kolumnie?

(er)

Pomysł wydaje się fantastyczny, Jacek Skrzyński z Kolumny proponuje, by z okazji 
90-lecia powstania stacji kolejowej w tej niegdyś oddzielnej miejscowości, a dziś 
dzielnicy Łasku odbyło się głośne czytanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima połączone 
z biciem rekordu Guinnessa. We wrześniu 2013 roku w Warszawie 512 osób czytało 
znane powszechnie dzieło Tuwima, w Kolumnie trzeba będzie pobić ten rekord.

wycieczka do skansenU lokoMotyw 
Maluchy z Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku wybrały  się do Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych 
w Karsznicach. To jedna z nielicznych w Polsce placówek muzealnych, która dąży do zachowania dla obecnych i przyszłych 
pokoleń zabytków techniki polskiej kolei. Muzeum cieszy ogromnym zainteresowaniem, przyjeżdżają tu goście z zagranicy, 
m.in. z Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Turcji. 

SESJA RADY MIEJSKIEJ - najbliższa 
odbędzie się w środę, 28 bm., godz. 10, w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Po-
rządek przewiduje m.in. powołanie komisji 
Rady Miejskiej.

OSTATNIA sesja Rady Miejskiej Łasku 
minionej kadencji odbyła się 16 listopada br., 
radni przyjęli m.in. program współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi wraz z orga-
nizacjami pożytku publicznego. 

PAMIĘTALI – przed Świętem Zmar-
łych żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go pamiętali o swoich zmarłych poprzednikach 
i miejscach pamięci objętych programem „Żoł-
nierska pamięć”. Złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze na ich grobach oraz w miejscach pamięci.

PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
w łódzkiej Manufakturze z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez nasz kraj – 
z tej okazji żołnierze 32. BLT prezentowali 
sprzęt pilota samolotu wielozadaniowego F-16, 
a strażacy – sprzęt pożarniczy wykorzystywa-
ny na wojskowym lotnisku.

ROWERY PUBLICZNE – są już dostęp-
ne w Łasku. Łącznie ostatnio 1002 jednoślady 
trafiły do 10 miast w województwie łódzkim.

ŁASKA POWIEŚĆ – Dorota Combrzyń-
ska-Nogala, łodzinka, pedagog, jest autorką 
książki pt. „Wytwórnia wód gazowanych”, któ-
rej akcja dzieje się w grodzie nad Grabią. 

Jak się okazuje, autorka w dzieciństwie 
spędzała wakacje u dziadków właśnie w Ła-
sku, stąd znajomość i sentyment do tego mia-
sta.

DRUH WŁADYSŁAW TOMCZYK, 
długoletni prezes Orkiestry Dętej OSP Kwiat-
kowice uhonorowany został przez prezydenta 
RP Złotym Krzyżem Zasługi.

AURA listopadowa – po iście letnim Świę-
cie Zmarłych kilkanaście dni później przynio-
sła nam mróz i opady śniegu, a także pogorsze-
nie warunków na drogach. Krótkie dni, chłody 
i szarugi okazały się też niekorzystne dla wielu 
mieszkańców regionu.

Podczas finałowej gali tegorocznej edycji kon-
kursu Miss Polonia, Patrycji Woźniak z Łasku 
przyznano tytuł II wicemiss Polonia 2018. 

O tytuł walczyło 20 kandydatek. Zdaniem 
jury najbardziej na tytuł Miss Polonia 2018 
zasłużyła Milena Sadowska. Tytuł I wice-
miss otrzymała Martyna Górak, a II - Patrycja  
Woźniak.

WL
Fot. Marek Szwadyn

patrycja 
woźniak  
ii wiceMiss 
polonia
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2 na Sybir. Mówca podkreślił też rolę polskich kobiet w odzyskaniu przez 
nasz kraj niepodległości. Przypomniał również, że niepodległość nie jest 
dana raz na zawsze i trzeba o nią walczyć. Do słów tych nawiązał dowód-
ca 32. BLT płk pil. T. Jatczak. Już dwa lata po odzyskaniu niepodległości 
Polacy musieli bronić wolności i niepodległości. Także dziś jesteśmy od-
powiedzialni za ojczyznę.

Następnie prezes Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków 
Ryszard Juśkiewicz odznaczył medalem z okazji 30-lecia powstania 
Związku Piłsudczyków oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości  płk. 
pil. T. Jatczaka.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na ścianie 
kamieniczki Mandla znajdującej się w rynku, w której w listopadzie 1918 r. 
znajdowała się siedziba Komendy Placu, burmistrz G. Szkudlarek, staro-
sta T. Wesołowska i dowódca 32. BLT płk pil. T. Jatczak odsłonili pamiąt-

kową tablicę o treści: „W hołdzie członkom Polskiej Organizacji Woj-
skowej 2 Obwodu II Okręgu POW, którzy od dnia 12 listopada 1918 r. 
przejęli zarząd wojskowy nad miastem i okolicą po 123. latach niewo-
li oraz Wacławowi Brzezińskiemu, długoletniemu burmistrzowi Łasku 
w okresie międzywojennym. W 100.  rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Społeczeństwo Łasku, 11 listopada 2018 r.” Tablica ta 
powstała z inicjatywy łaskiego samorządu i Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Łaskiej.

Łask Godnie UczciŁ 100-lecie 
odzyskania niepodleGŁości

Rocznicowe obchody stały się też okazją do uhonorowania żołnierzy 
32. BLT za wzorową służbę w Wojsku Polskim oraz szczególne osią-
gnięcia w wykonywaniu zadań służbowych. Srebrnym Medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wyróżniono por. Macieja Rozwalaka, Brą-
zowym – mł. chor. Mateusza Nawrota, Odznaką Honorową Sił Powietrz-
nych – mjr Dariusza Olczyka, Brązowym Medalem „Za Długoletnią 
Służbę” – st. chor. Jacka Borowskiego oraz st. chor. Piotra Szymanka.

Kulminacyjnym momentem uroczystości rocznicowych był apel pa-
mięci, podczas którego przywołano nazwiska wielu patriotów Polski, 
którzy dla ojczyzny oddali swoje życie, następnie żołnierze oddali salwę 
honorową. Po  złożeniu wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodległo-
ści przez przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, insty-
tucji i organizacji odbyła się defilada pododdziałów. Licznie zgromadzeni 

łaskowianie brawami nagrodzili defilujących m.in. żołnierzy, strażaków 
i młodzież mundurową.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbyło się wiele imprez 
kulturalnych i patriotycznych, m.in. grupa teatralna „Pospolite Ruszenie” 
zaprezentowała w ŁDK spektakl teatralny „Kufer pamięci narodowej”.

    (PO)
Fotoreportaż z uroczystości rocznicowych w Łasku – patrz str. 28
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podwójny jUbileUsz
9 listopada – dzień, który na zawsze zostanie w sercach 
pierwszoklasistów i ich najbliższych. W obecności najbliższych, 
przedstawicieli władz samorządowych, jednostek wojskowych, 
dyrekcji i nauczycieli, koleżanek i kolegów kadetów uczniowie klasy I 
LO złożyli ślubowanie na sztandar. 

Przebudowa drogi powiatowej Łask - Kwiat-
kowice: etap I - odcinek o długości ok. 700 
m, ul. Lutomierska w miejscowości Łask, gm. 
Łask. Przebudowa drogi powiatowej Łask 
- Kwiatkowice: Etap II - odcinek o długości 
ok. 950 m w miejscowości Kwiatkowice, gm. 

w trakcie realizacji 
Wodzierady” – zadanie jest realizowane w 
ramach programu wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wartość całego zadania wynosi 8.061.340 zł, 
w tym dofinansowanie w ramach Progra-

mu – 3.000.000 zł, wkład własny powiatu  
5.061.340 zł. Zadanie realizuje firma WŁO-
DAN Andrzej Włodarczyk z Porszewic. 
Zgodnie z umową zakończenie prac budowla-
nych nastąpi  30.11.2018 r. 

Słowa ślubowania staną się dla nich cią-
głym dążeniem do samodoskonalenia i mie-
rzenia się z wyzwaniami stającymi na ich dro-
dze. To obliguje do bycia patriotą w każdym 
calu, co przekładać się będzie na całe dorosłe 
ich życie. W 100-lecie odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości, ci młodzi ludzie, stojąc  
w polskich mundurach dają nam, wszystkim 
Polakom, olbrzymią nadzieję, że te wartości, 
za które oddawali życie nasi dziadowie i ojco-
wie nie są nikomu obce. Możemy być ufni, że 
tak głęboka chęć służenia ojczyźnie, przynosić 
będzie wymierne efekty.

Uroczystości ślubowania towarzyszyły 
militarne i patriotyczne atrakcje; wystawa pla-
styczna autorstwa kadetów klasy II, sala trady-
cji z ekspozycji Jacka Pniewskiego, wystawa 
patriotyczna z Fundacji Życie oraz fotograficz-
na ze Stowarzyszenia „Zielona Kolumna”, wy-
stępy artystyczne, pokazy militarne, wojsko-
wa grochówka i barek kawowy. Bohaterowie 
uroczystości otrzymali pamiątkowe medale  
i nieśmiertelniki. Uhonorowano również tych, 
którzy współpracowali ze szkołą na przestrzeni 
10 lat. 

Kadetom składamy życzenia jak najlep-
szych wyników w nauce i siły w konsekwent-
nym wypełnianiu obowiązków. Jesteśmy z Was 
dumni.

ZSM-T w Ostrowie
Fot.  D. Mataśka  

Po głosowaniach starostą łaskim wybrany został Piotr Wołosz. Funk-
cję wicestarosty w tej kadencji pełnić będzie Teresa Wesołowska, a skład 
Zarządu uzupełnią również Jerzy Gawlik, Barbara Potasiak oraz Robert 
Szczepaniak.

Oprócz radnych i przedstawicieli jednostek powiatu łaskiego w sesji 
udział wzięli również licznie zaproszeni gości i przedstawiciele mediów.

W Radzie Powiatu Łaskiego zasiada 17 radnych: Mateusz Barwa-
śny, Grzegorz Dębkowski, Grażyna Frydrychowska – Stępnik, Cezary 
Gabryjączyk, Jerzy Gawlik, Sylwester Gawron, Marek Krawczyk, Ma-
rek Jan Krawczyk, Bogdan Lipowski, Robert Majczyk, Krzysztof Nowa-
kowski, Florian Podębski, Barbara Potasiak, Jacek Raczkowski, Miro-
sław Szafrański, Robert Szczepaniak, Teresa Wesołowska.

D. Mataśka 

nowa rada rozpoczęŁa pracę
Pierwsza sesja Rady rozpoczęła się od złożenia ślubowania oraz wyborów przewodniczącego oraz dwóch 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łaskiego. Funkcję przewodniczącego radni w głosowaniu tajnym 
powierzyli Krzysztofowi Nowakowskiemu, natomiast wiceprzewodniczących - Mateuszowi Barwaśnemu 
oraz Grzegorzowi Dębkowskiemu, po czym rozszerzono porządek obrad I sesji o wybory starosty łaskiego, 
wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu Łaskiego.
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W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
im. Władysława Andersa w Łasku 24 uczniów z 4 szkół rozpoczęło zma-
gania taneczne. Celem konkursu była popularyzacja treści prozdrowot-
nych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu 
oraz aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie działań prozdrowot-
nych.

Wzięli w nim udział uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
2. Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
4. Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Andersa 

w Łasku
 Wszystkie występy były bardzo dynamiczne i podobały się publicz-

ności oraz jury. Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnie-
nie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Andersa  
w Łasku.

nie chceMy palenia, 
woliMy ćwiczenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku informuje, że 8 listopada br. obchodzony był w powiecie 
łaskim Światowy Dzień Rzucania Palenia, w ramach którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w 
konkursie na taniec/zestaw ćwiczeń w rytm muzyki „Nie chcemy palenia! Wolimy ćwiczenia!”

droGi do niepodleGŁości
9 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki 
odbył się finał powiatowego  konkursu historycznego „Drogi 
do niepodległości”. Konkurs  objęty patronatem przez starostę 
Teresę Wesołowską, obejmował wiedzę historyczną na temat 
ziem polskich i powiatu łaskiego na przełomie XIX  i  XX 
wieku, tworzenia struktur państwa polskiego po zakończeniu 
I wojny światowej aż do 1939 roku.

W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 4 października, 
wzięło udział 100 uczniów: ZSP nr 1 w Łasku – 18, ZSR im. Wła-
dysława Grabskiego – 4, Zespół Szkół Mundurowo - Technicz-
nych w Ostrowie – 19 i I LO w Łasku – 59. Eliminacje szkolne wy-
łoniły reprezentacje szkół do konkursu finałowego, który uroczy-
ście otworzyła starosta Teresa Wesołowska. Po konkursie, o godzi-
nie 11.11, miało miejsce wspólne odśpiewanie hymnu narodowego  
w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łasku. Zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu mieli 
okazję zwiedzić wystawę poświęconą historii Łasku i okolic oraz posta-
ciom Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Pade-
rewskiego. W dalszej części spotkania uczniowie I LO przedstawili pre-
zentacje i filmy poświęcone tradycjom niepodległościowym oraz historii 
regionu łaskiego. 

W finale konkursu I miejsce uzyskał Przemysław Podemski z ZSP 
nr 1 w Łasku, na drugim uplasowała się Dominika Kalinowska  
- I LO w Łasku, na trzecim - Adrian Cisowski  
- I LO w Łasku. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Łasku, 
wręczał je wicestarosta Marek Krawczyk.

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom eliminacji finałowej. Należy 
podkreślić wysoki poziom wiedzy o regionie i historii państwa polskie-
go, jaki reprezentowali uczestnicy konkursu.          

I LO Łask 

Zarówno szkoły oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez organizatorów: Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Łasku i powiat łaski.

PSSE Łask 
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Uroczyste otwarcie biegu zaplanowa-
ne zostało na godzinę 11.30. Dyrektor szkoły 
Agnieszka Badowska oraz przewodniczący 
Rady Rodziców Grzegorz Dębkowski rozpo-
częli  uroczystość,  witając wszystkich uczest-
ników biegu,  nauczycieli, pracowników szko-
ły, rodziców oraz zaproszonych gości. Oficjal-
nego otwarcia biegu dokonał wójt gminy Bu-
czek, który patronował wydarzeniu.

Łącznie w biegu wystartowały 72 osoby. 
Nad prawidłowym przebiegiem sportowego 
wydarzenia czuwała nauczycielka wychowa-
nia fizycznego Justyna Miszczak, natomiast  
nauczyciele ze szkoły w Czestkowie pomagali 
w organizacji.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pa-
miątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Bronisława Węglewskiego, a od 
pani dyrektor - pamiątkowe upominki.
Wyniki:
klasy 0 – III dziewczynki

1. Wiktoria Szczupak 
2. Maja Przybylak
3. Lena Dębkowska 

klasy 0-III chłopcy
1. Patryk Urbaniak 
2. Oliwier Malinowski 
3. Szymon Oklejak 

klasy IV-VI dziewczynki
1. Weronika Musiałek
2. Dominika Groblewska
3. Hannna Michalak

bieG dla niepodleGŁej
W niedzielę, 14 października br., w Szkole Podstawowej w Czestkowie odbył się bieg 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod patronatem wójta 
gminy Buczek Bronisława Węglewskiego. Wydarzenie stało się okazją do rodzinnego 
świętowania z okazji tej tak ważnej dla wszystkich rocznicy.

klasy IV -VI chłopcy
1. Kacper Filipczak 
2. Cyprian Izydorczyk 
3. Dawid Szymczak 

klasy VII-VIII chłopcy
1. Maksymilian Pyrek 
2. Krystian Piotrowski 
3. Błażej Wróbel 

open
1. Sławomir Walczak 
2. Paweł Lis
3. Grzegorz Dębkowski
W przygotowanie biegu aktywnie włączyła 

się Rada Rodziców, która strudzonych zawod-
ników i wszystkich przybyłych gości częstowa-
ła smacznym żurkiem z kiełbasą oraz herbatą.

Z.B, A.B

Ponad 300 miłośników aktywności fizycznej na świeżym powietrzu 
zjawiło się na torze samochodowym Automobilklubu Wielkopolskiego. 
To właśnie „Tor Poznań” stał się areną zmagań biegaczy z całej Polski, 
wśród których połowę stanowili strażacy PSP. 10-kilometrowa trasa wy-
tyczona na wyścigowym torze samochodowym oraz piękna słoneczna 
pogoda stanowiły doskonałe warunki, sprzyjające uzyskiwaniu rekordo-
wych rezultatów.

W ostatni weekend października druh Seweryn wystartował w XVI 
edycji Maratonu Odrzańskiego w Kędzierzynie-Koźlu. W strugach leją-
cego deszczu i przy bardzo niskiej temperaturze Seweryn spisał się zna-
komicie uzyskując nowy rekord życiowy na dystansie 42 km i 195 m: 
czas 2’37’54.

Bardzo serdecznie gratulujemy druhowi Sewerynowi, życzymy dużo 
zdrowia oraz jeszcze więcej sukcesów sportowych.

E.K.

straŻak z GMiny bUczek 
najszybszy w polsce
Nasz druh - Seweryn Pogocki, strażak OSP Malenia znów wystrzelił niczym rakieta balistyczna i wybiegał sobie tytuł wicemistrza 
Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w kat. B, drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Polski Strażaków w kat. B, oraz bacznie 
przyczynił się do zdobycia tytułu drużynowego mistrza polski strażaków przez naszych strażaków reprezentujących KW PSP Łódź.
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Gmina Buczek złożyła wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi ramach XI Osi 
Priorytetowej Edukacja Kwalifikacje Umiejęt-
ności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji. 
Z projektu skorzystają przede wszystkim dzieci, 
a także nauczyciele. 

Dzięki dofinansowaniu realizowanych bę-
dzie wiele zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 
nauk przyrodniczych i kompetencji informa-
tycznych w formie zajęć wyrównawczo-dydak-
tycznych oraz dokształcenie nauczycieli. 

W ramach projektu nastąpi przede wszyst-
kim: wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły 
w atrakcyjne dla uczniów pomoce służące do 
nauk, modernizacja pracowni do przedmiotów 
ścisłych, utworzenie pracowni informatycznej 
(w tym zakup komputerów, tabletów) oraz mo-
dernizacja sieci komputerowych.
    D.K.

dUŻe pieniądze  
na rozwój dzieci  
w czestkowie!
Miło nam poinformować, że gmina  Buczek, a konkretnie Szkoła Podstawowa w Czestkowie, otrzymała 
dofinansowanie na ponad 740 tysięcy na realizację projektu pn.: „Uczymy się dla życia”. 

Potocznie nazywane jest osiedlem truskawkowym. Ponieważ pierw-
sze domy już się pojawiły, a ich mieszkańcy wyrażają wolę dokonywania 
meldunku, pojawiła się konieczność nadania nazw ulicom na tym osie-
dlu. Postanowiono, aby nazwy wiązały się z truskawką, więc przyjęto 
nazwy popularnych odmian tego owocu.

Rada Gminy pojęła uchwałę nadającą nazwy trzem ulicom na osie-
dlu: Dukat, Elsanta, Faworytka.

nowe Ulice 
w bUczkU

oryGinalne trUskawkowe nazwy

Na  miejscu starego boiska sportowego pomiędzy ulicą Szadek 
a lasem powstaje osiedle domków jednorodzinnych.

Gmina Buczek udzieliła dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 31.07.2018 r. dla parafii w Buczku na prace konserwatorskie, restauratorskie, 
roboty budowlane z budżetu gminy w formie dotacji celowej w wysokości:  55.000 zł,  na realizację zadania pn. „Wymiana orynnowania przy zabyt-
kowym kościele w Buczku”.

P.L.

dotacje dla parafii
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje,  że Sejmik 
Województwa Łódzkiego udzielił dotacji celowej dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciela w Buczku, 
ul. Parkowa 2, w wysokości 61.600,00 zł na realizację zadania pn.  „Buczek, kościół pw. św. Jana Chrzciciela  
(XV w.): Prace konserwatorskie przy elewacji – etap I: elewacja zakrystii”.
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Spotkanie odbyło się dzięki  grantowi sołeckiemu  pn. „Bliżej sie-
bie – integracja międzypokoleniowa sołectwa Bachorzyn” współfinan-
sowanego z budżetu województwa łódzkiego.

Uroczystość  rozpoczęła się od  podziwiania wystawy z upieczo-
nymi i udekorowanymi pierniczkami. Następnie po powitaniu zapro-
szonych gości, dzieci szkolne wystąpiły ze  swoim repertuarem, wyko-
nując  na instrumentach dwa utwory.

inteGracja Międzypokoleniowa 
w soŁectwie bachorzyn
12 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się spotkanie integracyjne sołectwa Bachorzyn, w którym 
uczestniczyło około 90 osób. Wśród zaproszonych gości  byli m.in.: przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński, wójt gminy 
Bronisław Węglewski, skarbnik gminy Grażyna Jędryka,  dyrektor GOKiS Jolanta Nietupska, Dorota Krysiak - pracownica Urzędu 
Gminy, dzieci szkolne wraz ze swoją opiekunką Aleksandrą Zielińską oraz radni i sołtysi z gminy Buczek. 

Dla mieszkańców sołectwa i zaproszonych gości przygotowany 
został poczęstunek przez panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich z Bachorzyna. Impreza była największą biesiadą kulinarną w so-
łectwie Bachorzyn.

Głównym celem projektu było zintegrowanie lokalnej społeczno-
ści, jak i zbliżenie do siebie różnych grup wiekowych, m.in. poprzez 
zorganizowanie warsztatów piernikarskich. Realizacja projektu przy-
czyniła się do doposażenia pomieszczenia w niezbędne stoły i krzesła, 
a przeprowadzone warsztaty pozytywnie wpłynęły na aktywność i in-
tegrację społeczną mieszkańców sołectwa.

Spotkanie i degustacja było zwieńczeniem pracy uczestniczek 
warsztatów. Integracyjne spotkanie zaowocowało nie tylko piękny-
mi wypiekami i… smakowitym zapachem w całej świetlicy. Bardzo 
ważnym akcentem podczas trwania warsztatów piernikarskich było 
upieczenie i udekorowanie przez uczestniczki projektu 100 sztuk pier-
ników w kształcie mapy Polski, upamiętniając w ten sposób obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości.

Dodatkową korzyścią było zintegrowanie wszystkich grup wieko-
wych sołectwa Bachorzyn. Młode pokolenie dowiedziało się, czym 
jest tradycja i jak należy ją kultywować. Seniorzy i młodzi ludzie po-
kazali społeczności lokalnej dlaczego warto nawiązywać międzypo-
koleniowe relacje, co można zyskać, czego się nauczyć od siebie na-
wzajem.

Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie  
Jadwiga Ratajczyk i sołtys sołectwa Bachorzyn Mieczysław Grabarz 
bardzo dziękują wszystkim  uczestnikom spotkania integracyjnego.

J.R.
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Na potrzeby projektu opracowana została 
przez architekta krajobrazu „Koncepcja progra-
mowo-przestrzenna wybranych obszarów gminy 
Łask wraz z projektami wykonawczymi”. Teren 
opracowania zlokalizowany został wyłącznie na 
obszarze miasta Łask, ponieważ tereny podda-
ne realizacji muszą być własnością gminy Łask. 
Projekt swoim zasięgiem objął osiem obszarów. 
Dla każdego z tych terenów stworzono koncep-
cję zagospodarowaniu uwzględniającą ważne 
dla środowiska i ekologii parametry. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na zwiększenie powierzch-
ni biologicznie czynnej terenów, zróżnicowanie 
piętrowości szaty roślinnej oraz zachowanie cen-
nych przyrodniczo elementów zieleni. 

1. Bocznica torów kolejowych – zlokali-
zowana pomiędzy ul. Chabrową a torami ko-
lejowymi. Głównym celem było tutaj uporząd-
kowanie działki polegające na usunięciu części 
małych drzewek i odrostów oraz uzupełnienie 
nasadzeń w celu zróżnicowania piętrowości 
szaty roślinnej i stworzenie obszaru będącego 
terenem zieleni o powierzchni w 100% biolo-
gicznie czynnej, który obecnie pełni funkcję 
chroniącą przed hałasem. Łącznie posadzo-
nych zostało tutaj 60 drzew i 105 krzewów.

inwestycja w zieleń
Gmina Łask w grudniu 2016 r. złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni 
miejskiej w Łasku”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 
„Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Wysokość dofinansowania projektu z NFOŚiGW wynosi 85% kosztów 
kwalifikowanych. We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy informację, że ww. projekt spełnił wszystkie kryteria 
wyboru i otrzymał ocenę pozytywną. W związku z powyższym została podpisana umowa na jego realizację.
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2. Na terenie przy „Witamince” – przy 
skrzyżowaniu ulic Marii Curie-Skłodowskiej 
i Jana Pawła II wymieniono grunt oraz nasa-
dzono drzewa i krzewy. Zastosowane rośli-
ny obecnie chronią przestrzeń przed jego po-
nowną degradacją. Zaprojektowany żywopłot 
z berberysa Thunberga odm. „Atropurpurea” 
stanowi teraz barierę ograniczającą możliwość 
wjazdu samochodów na teren, który dostęp-
ny jest tylko od strony istniejącego chodnika. 
Zastosowano drzewa z gatunków rodzimych: 
jesion wyniosły i klon pospolity oraz krzewy 
irgi, które zróżnicowały i uatrakcyjniły prze-
strzeń zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, i stworzyły przyjazny mieszkańcom teren 
zieleni. 

3. Zielony skwer umiejscowiony u zbie-
gu ulic Karpińskiego, Widawskiej i Kwira-
ma - wprowadzono miejsce atrakcyjne z punk-
tu widzenia estetyki miasta, nasadzono krzewy  
z gatunku róża pomarszczona „Dagmar Ha-
strup” oraz róża okrywowa „Nozomi’ otoczo-
nych naprzemiennie byliną liliowca ogrodo-
wego w odmianie „Romanticrose”. Warstwę 
drzew uzupełniono rodzimym drzewem z ga-
tunku klon pospolity. W tylnej części działki, 
wzdłuż ogrodzenia z działką sąsiednią wyko-
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inwestycja w zieleń
nano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, która 
zastąpiła istniejący przedept.

4. Na działce przy Szkole Podstawowej 
nr 5 od strony ul. Jodłowej  uzupełniono istnie-
jące nasadzenia drzew o gatunki, które korzyst-
nie wpłynęły na zróżnicowanie struktury war-
stwowej zieleni oraz wykonano nowy trawnik. 
Łącznie posadzonych zostało 46 drzew i 292 
krzewy.

5. Ogród tematyczny - kolekcja róż rodzi-
mych zlokalizowany został pomiędzy pływal-
nią a ul. Podleśną. Założono tutaj Ogród Ró-
żany wraz z układem alejek oraz odpowiednio 
dobranymi trejażami, ławkami i oświetleniem. 
Pełni on m.in. funkcję ekologiczną oraz dydak-
tyczną, ponieważ na terenie ogrodu umiesz-
czono tabliczki edukacyjne. Jako ogród tema-
tyczny wzbogacił atrakcyjność turystyczną 
miasta. Ogród zaprojektowany został głównie 
ze sprawdzonych odmian róż, które dostępne 
są u lokalnych hodowców, uzupełniony o na-
sadzenia krzewów i bylin. W warstwie wy-
sokiej zieleni nasadzono drzewa gatunków 
rodzimych takich jak brzoza brodawkowata, 
klon pospolity oraz klon jawor (41 szt.). Teren 
osłonięty został żywopłotem grabowym, który 
pełni funkcję ochronną dla ogrodu różanego, 
osłaniając go przed wiatrami, a także stanowi 

barierę chroniącą przed hałasem. Wykonany 
Ogród Różany podzielony został na strefy, któ-
re różnią się kolorystyką oraz układem i kształ-
tem rabat. Strefy oddzielają pasowe nasadzenia 
róż parkowych i trawnika. Łącznie nasadzono  
41 szt. drzew, 4.925 krzewów (w tym 3 049 
róż) i 1.554 bylin.

6. Łąka kwietna zlokalizowana została 
przy ul. Objazdowej, na terenie o powierzch-
ni 1,4452 ha. W tej części obszaru pozostawio-
no istniejące drzewa oraz wprowadzono łąkę 
kwietną. Jest to zabieg zwiększający wartość 
ekologiczną miasta i oddziałujący pozytyw-
nie na środowisko. Do wysiewu zastosowano 
mieszankę trawnikową o niskim stopniu wy-
mogów pielęgnacyjnych, w której skład gatun-
kowy wchodzą m.in.: jaskier ostry, komonica 
zwyczajna, firletka poszarpana, złocień zwy-
czajny, brodawnik zwyczajny, kozibród łąko-
wy, krwawnik pospolity, wyka ptasia, krwi-
ściąg lekarski, chaber austriacki i chaber łąko-
wy.

7. Nieopodal zabytkowego Parku Miej-
skiego w pobliżu kortów tenisowych Cen-
trum Sportu i Rekreacji znajduje się staw. 
Uzupełniono tam zieleń o zróżnicowanej struk-
turze zarówno drzewa, jak i krzewy. Ponadto 
wykonano demontaż istniejącej nawierzchni 13
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Marcin Barycki z „Fundacji Beksiński”, 
obsługujący okulary do oglądania wirtualnej 
rzeczywistości (VR) zdradził nam jaka była 
reakcja ludzi w ŁDK tuż po obejrzeniu tego 
wirtualnego pokazu: Zawsze pozytywnie za-
skakująca. Mocne doznania emocjonalne. Lu-
dzie widzieli więcej szczegółów. Inaczej mogli 
spojrzeć na sztukę Beksińskiego.

Pan Marcin zapytany, o co najczęściej py-
tali goście podczas przymierzania okularów  
i tuż po ich zdjęciu, odpowiada:  Co to takiego? 
Jak to działa? Kto jest autorem?

Z kolei na temat frekwencji w Łasku i po-
równania jej z wystawami w innych miastach 
członek „Fundacji Beksiński” odpowiada: 
Frekwencja zaskakująco duża! Zupełnie jak 
w dużym mieście. Myślę, że wydarzenie było 
bardzo dobrze wypromowane. Jeśli chodzi  
o takie ośrodki kultury to Łask miał zdecydo-
wanie najwięcej odbiorców. Na pewno zbli-
żyliśmy się do dziennego wyniku w sporym 
mieście.

Odbiorcy byli zafascynowani nie tylko 
spektakularną technologiczną atrakcją w po-
staci pokazów VR. Ogromny entuzjazm moż-
na było zaobserwować także tuż po wyjściu  
z „Galerii z Fortepianem”, zaraz po bezpo-
średnim kontakcie z pracami Beksińskiego 

poznany „beksiński nieznany”
Przez trzy dni przez Łaski Dom Kultury przewinęło się około tysiąca osób. Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego przyciągnęła tłumy  
z całego województwa. Gościliśmy, m.in. mieszkańców Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianic, Bełchatowa, Zgierza i Piotrkowa 
Trybunalskiego. Oczywiście – wśród podziwiających ekspozycję „Beksiński Nieznany” znaleźli się także liczni łaskowianie, 
zafascynowani mroczną sztuką artysty z Sanoka, a także Ci, którzy po raz pierwszy usłyszeli jego nazwisko. Na ekspozycję grafik, 
fotomontaży i fotografii Beksińskiego przybywały całe rodziny, a najmłodszym gościem był zaledwie 4-miesięczny chłopiec.

i wysłuchaniu licznych wywiadów z artystą 
(zaprezentowanych w formie kilku filmów do-
kumentalnych). Padały opinie: „fenomenalne”, 
„fantastyczne”, „coś niesamowicie mistyczne-
go”, „robi wrażenie”, „warto było!”, a jeden  
z odbiorców dodał: „życie jest straszniejsze!”.

Jedno jest pewne – Beksiński, niezależnie 
czy mroczny, czy fatalistyczny, czy kompletnie 
niezrozumiały – nikogo nie pozostawił obojęt-
nym. I absolutnie nikomu nawet nie przyszło do 
głowy, by kwestionować wielki talent mistrza... 

Anna Sobczak

alejki wymieniając ją na nową nawierzchnię 
przepuszczalną. Na stawie wprowadzono ro-
ślinność wodną, co zwiększyło jego wartość 
ekologiczną i polepszyło estetykę. Miejscowe 
obsadzenie skarp zbiornika wpłynie korzyst-
nie na zabezpieczanie ich zwiększając wy-
trzymałość. Łącznie posadzonych zostało tutaj  
18 drzew, 30 krzewów, 480 bylin i roślin strefy 
brzegowej oraz 11 roślin wodnych. 

8. Ponadto na terenie zabytkowego Par-
ku Miejskiego zamontowanych zostało 41 bu-
dek dla ptaków, co jest dużym walorem eko-
logicznym, tworząc dogodne warunki do byto-
wania różnych drobnych ptaków, a tym samym 
zwiększy się bioróżnorodność terenu. Ponadto 
wzbogacono struktury warstwowej szaty ro-
ślinnej o drzewa (34), krzewy (156) i byliny 
(670). 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła ko-
rzystnie na rozwój terenów zieleni oraz pozwo-
liła na uporządkowanie przestrzeni miejskiej. 
Szczególnym elementem całego projektu jest 
stworzenie całkiem nowej przestrzeni w posta-
ci Ogrodu Różanego. Całkowity koszt realiza-
cji projektu wynosi 1 925 478,35 PLN, z czego 
dofinansowanie na realizację projektu wynio-
sło 1 636 656,59 PLN. 

Łukasz Śmiałkowski
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Warsztaty zorganizowano w ramach za-
dania publicznego, a instruktorem była sama  
dr Joanna Trzcińska. Wystawa otwarta uroczy-
ście we wspomnianej galerii przedstawia Łask 
dawniej i dziś. Konterfekty starego grodu po-
wstały na płótnie i papierze, malowane farbami 
olejnymi, ale i… kawą. Ostatecznym efektem 
zaskoczone były i same twórczynie, wszak 
wiele z nich właśnie po raz pierwszy podczas 
warsztatów chwyciło za pędzel, sięgnęło po 
paletę.

Barbara Kopka przez laty namalowała dwa 
obrazy i marzyła by kiedyś wrócić do malowa-
nia. Okazja nadarzyła się dopiero teraz. – Uda-
ło się, sprawiło mi to olbrzymią frajdę. Już dziś 
mogę powiedzieć, że będą następne obrazy, bo-
wiem zamierzam zapisać się do grupy malar-
skiej Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Bożena 
Trocka-Dąbrowa, otwierając wystawę stwier-

na 100-lecie odzyskania niepodleGŁości

serceM Malowany Łask
Efekt końcowy jest zawsze zaskakujący. Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej postanowiło namalować serię obrazów 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do tej inicjatywy przyłączyła się Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego i burmistrz Łasku. 5 października w  Galerii pod Korabiem pokazano plon tych warsztatów malarskich.

dziła, iż prezentowane obrazy malowane 
były… sercem. I jest w tym zapewne dużo ra-
cji, bo członkinie Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów Ziemi Łaskiej włożyły dużo energii 
i serca w ukazanie swojego miasta w roku jubi-
leuszu odzyskania niepodległości. Łask wbrew 
pozorom jest miastem bardzo malowniczym  
i malarskim, trzeba tylko potrafić na niego pa-
trzeć i malować.

Dyrektor B. Trocka-Dąbrowa od czasów 
szkolnych miała ciągoty do plastyki, stąd po-
tem nauka w liceum plastycznym, ale przez  
30 lat nie miała w ręku pędzla. Teraz znów 
wróciła do malowania i jest z tego bardzo za-
dowolona. Mówi, że po latach zrobiła pierwszy 
krok i że będą następne. Jednocześnie przyzna-
je, że na tym polu ma dużo do zrobienia…

Plon warsztatu z zadowoleniem oglądał  
i podziwiał burmistrz Gabriel Szkudlarek. 
Gratulował twórczyniom pomysłów i odwagi. 
Wsparcie prze gminę wspomnianych warszta-
tów  miało sens.

Przez cały listopad prace malarskie były eks-
ponowane w łaskiej kolegiacie. Z kronikarskiego 
obowiązku odnotujmy jeszcze, że w warsztatach 
uczestniczyły: Sylwia Badera, Dominika Kali-
nowska, Mirosława Klepczyńska, Barbara Kop-
ka, Halina Kubiak, Henryka Majdaniuk, Agata  
Nowak, Grażyna Sikora, Mirosława Szczepaniak 
i Bożena Trocka-Dąbrowa.

(PO)

Jednak najważniejszy był sam koncert. 
Zabrzmiała muzyka do wierszy Adama Zie-
mianina, znanego i cenionego krakowskiego 
poety, czy wspomnianego już Dariusza Czar-
nego. Zespół od jakiegoś czasu współpra-
cuje też z trójmiejskim poetą, Krzysztofem 
Cezarym Buszmanem. Odnotować też trzeba 

poetyckie przywitanie jesieni
Pod koniec lata, 21 września br., do Łaskiego Domu Kultury zawitał zespół „U Studni”. Są to artyści, którzy wywodzą się z bardzo 
znanej i lubianej grupy „Stare Dobre Małżeństwo”. Z obecnym zespołem kontynuują muzyczno-literacką podróż po Krainie 
Łagodności. Ich koncert był bardzo dobrym wstępem do zbliżającej się jesieni, okresu pewnej refleksji i wyciszenia. Muzycy potrafili 
stworzyć wyjątkową, kameralną aurę, w której publiczność czuła się jak na spotkaniu ze starymi, dobrymi znajomymi. Już na 
początku koncertu jeden z członków grupy, Dariusz Czarny zaproponował słuchającym przejście na „ty”. Pomysł polegał na tym,  
że każdy na widowni miał przedstawić się jednocześnie wypowiadając swoje imię. To od razu skróciło dystans i wprowadziło przyjazną 
atmosferę. Z pewnością można stwierdzić, że muzycy grupy „U Studni” potrafią nawiązać bardzo dobry kontakt z publicznością.

specjalny udział Aleksandry Kiełb-Szawuły.  
Jak mówią sami muzycy „U Studni” (a koncert  
w Łaskim Domu Kultury tylko to potwier-
dził), obdarzonej łatwo rozpoznawalnym, ak-
samitnym głosem.

Sądząc po reakcji publiczności, koncert 
bardzo się podobał. Zespół bisował dwa razy. 

Przy czym drugi bis był wyjątkowy. Polegał on 
na tym, że zespół zszedł ze sceny, stanął wśród 
publiczności i wspólnie z nią odśpiewał ostat-
ni utwór. Po koncercie można było nabyć płyty 
grupy oraz porozmawiać z artystami.

Anna Krzemińska Sobczak
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Z dużym zainteresowaniem spotkała się 
prezentacja multimedialna pt. „100 lat niepod-
ległości - harcerstwo na ziemi łaskiej” przygo-
towana przez druha Przemysława Michonia. 
Prelegent zapoznał uczestników z ogólną histo-
rią  powstania  harcerstwa oraz przedstawił za-
rys historii tej organizacji w Łasku i okolicach. 
Po zakończeniu prezentacji swoimi wspomnie-
niami podzielili się byli instruktorzy harcerscy; 
o działalności w hufcu opowiedziała T. Weso-
łowska i S. Tralewski. Burmistrz G. Szkudla-
rek mówił z kolei o współpracy z Hufcem ZHP  
w Łasku, dziękując jednocześnie  harcerzom za 
wkład, jaki ta organizacja wnosi w życie miasta.                      

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wysta-
wy pt. „100-lecie harcerstwa w Łasku”, którą 
przygotowali łascy druhowie wraz z miejsco-
wą Biblioteką Publiczną. Ekspozycja ukazuje 
historię organizacji, od powstania, aż po dzień 
dzisiejszy. Zawiera również fotografie z uro-
czystości,  w jakich brali udział harcerze z Huf-
ca, oraz udostępniono kroniki dokumentujące 
ich działalność na przestrzeni lat. Dodatkową 
atrakcję stanowi sztandar używany przez ła-
skich harcerzy w latach siedemdziesiątych oraz 
umundurowanie i koszulki z okolicznościo-
wych wyjazdów. 

Nie mogło też zabraknąć harcerskiej pio-
senki - druhowie wraz z uczestnikami spotka-
nia zaśpiewali „Balladę Rajdową” oraz „Pierw-
szą Kadrową”. Po zakończeniu oficjalnej części 
spotkania, przyszedł czas na serdeczne rozmo-
wy, przeplatane wspomnieniami ze zbiórek 
harcerskich.

Hufcowi ZHP w Łasku serdecznie gratu-
lujemy tak wspaniałej rocznicy i życzymy dal-
szych sukcesów w swojej działalności. 

Przemysław Michoń
Bożena Trocka-Dąbrowa

ŻeroMski i 100-lecie 
harcerstwa w ŁaskU
26 października br. w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego odbyło się spotkanie poświęcone 100-letniej historii 
harcerstwa na ziemi łaskiej. Było ono połączone z Narodowym Czytaniem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uroczystość 
rozpoczęła się odczytaniem fragmentów powieści przez harcerzy Hufca w Łasku. Kolejne wersy dzieła Żeromskiego 
zaprezentowali zaproszeni goście, m.in.:  starosta łaski  Teresa Wesołowska, burmistrz Łasku  Gabriel Szkudlarek i 
przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski. 
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To właśnie w związku z tymi obchodami 8 listopada br. odbyła się 
uroczysta akademia przygotowana przez panie: Bożenę Kluch, Elżbie-
tę Kowarę i Agnieszkę Palinceusz. Dyrektor Halina Wawrzyniak-Licha 
rozpoczęła uroczystość, witając zaproszonych gości. Wśród nich byli: 
burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, proboszcz parafii WNMP w Ko-
lumnie ksiądz Jacek Kubis, radni Rady Miejskiej w Łasku Magdalena 
Klimczak i Grzegorz Rosiak, Małgorzata Grzegorzewska, dyrektor BS 
w Poddębicach, radni Rady Dzielnicy Kolumna z przewodniczącym Jac-
kiem Raczkowskim i przewodniczącym zarządu Rady Sylwestrem Flor-
czakiem, byli dyrektorzy szkoły w Kolumnie: Leszek Wełna, Teresa Łu-
czak, Krystyna Politańska, Wiesława Kiel i Maria Witczak, dyrektorzy 
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z gminy Łask: Mirosława 
Olszewska - dyr. Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, Izabela Knul 
dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku, Kamila Prawicka - dyr. Szko-
ły Podstawowej nr 5, Małgorzata Kujda - dyr. Publicznego Gimnazjum  
nr 1 w Łasku, Anna Zybert - dyr. Szkoły Podstawowej w Bałuczu, Justy-
na Masierek - dyr. Szkoły Podstawowej w Okupie, Violetta Dygasińska 
- dyr. Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku, Anna Krzemińska - dyr. 
Publicznego Przedszkola nr 3 w Łasku, nauczyciele obecni, emeryci oraz 
już u nas nie pracujący i pracownicy szkoły. Przybyli również inicjato-
rzy powstania Liceum Ogólnokształcącego: Andrzej Owczarek, Franci-
szek Nastalczyk, Stanisław Pluta i Władysław Stawicki. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością również przedstawiciele stowarzyszeń, firm 
i przedsiębiorstw z Kolumny, Łasku oraz okolic współpracujących ze 
szkołą i przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Piotrowski. 

kolUMna w atMosferze jUbileUszU 
i rocznicy niepodleGŁości
Obchody 85-lecia szkolnictwa w Kolumnie, 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego, święto patrona i jednocześnie 
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to bardzo ważne wydarzenia w życiu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących imienia Ignacego Jana Paderewskiego w  Kolumnie. 

Pani dyrektor przedstawiła historię szkoły w Kolumnie oraz podkre-
śliła, iż święto patrona szkoły nierozerwalnie związane jest z upamięt-
nieniem rocznicy niepodległości. Uczniowie zarówno ze szkoły podsta-
wowej, gimnazjum i liceum recytowali wiersze i śpiewali przepiękne 
pieśni, które były okazją do refleksji i zadumy. Uczniowie klas piątych 
wspaniale zatańczyli poloneza, przygotowanego przez Renatę Paw-
lak. Godny strój, przypięcie kotylionu, odśpiewanie 4 zwrotek hymnu, 
wysłuchanie przedstawienia z prawdziwą powagą i zaangażowaniem,  
to nie tylko szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny 
wyraz patriotyzmu wyrażonego przez uczniów, nauczycieli, rodziców i za-
proszonych gości.  Niezwykłym akcentem było wystąpienie absolwentów 
- dwóch Damianów - z których jeden, Damian Tomaszkiewicz, ufundo-
wał dla uczniów stypendia sportowe. Pamiątką z przeszłych wydarzeń są 
zdjęcia i stare kroniki szkolne, które można jeszcze obejrzeć na wystawie 
w szkole, a podczas tegorocznego spotkania goście wpisywali się do Księ-
gi Pamiątkowej, która pozostanie dla przyszłych pokoleń.

M. Roszak-Brząkała
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W wywiadzie udzielonym w 2015 r. zawar-
tym w publikacji wydanej przez gminną biblio-
tekę na 25-lecie samorządu terytorialnego czyta-
my m.in. że jego przygoda z samorządem rozpo-
częła się jeszcze w latach 80. XX wieku. Jerzy 
Kotarski już wtedy był sołtysem wsi Wrzesiny 
piastując tę funkcję do 1991 roku. Przez trzy ka-
dencje w latach 1994-2006 był radnym, pełniąc 
od 2002 roku jednocześnie funkcję przewod-
niczącego Rady Gminy Sędziejowice. W 2006 
roku wygrał wybory na wójta gminy Sędziejo-
wice, co udało się też powtórzyć w kolejnych 
wyborach w 2010 i 2014 roku. 

Fakty te świadczą same za siebie, społecz-
ność gminy postawiła na dobrego gospodarza 
z sąsiedztwa, rolnika, głowę licznej  rodziny. Ju-
rek, bo tak się wielu do niego zwracało, miał też 
dobre przygotowanie teoretyczne i rygorystycz-
ne wychowanie wyniesione z domu, doświad-
czenie kierownicze zdobył w ciągu wielu lat 
na trakcji PKP w Karsznicach. W trudnej misji 
sprawowania funkcji wójta działał po gospodar-
sku, myślał o sprawach kluczowych dla gminy 
– inwestycjach drogowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, remontach świetlic czy straż-
nic, ale nie omijał codziennych ludzkich spraw, 
z którymi zgłaszali się do niego mieszkańcy czy 
sołtysi. A przyjmował wszystkich bez uzgodnie-
nia, zawsze kiedy był w swoim gabinecie i miał 
wolną chwilę. 

Dużą wagę przywiązywał do rozwoju ro-
dzimej kultury i pielęgnacji folkloru, zadbał 
o wszystkie miejsca pamięci historycznej  
w gminie, był orędownikiem pielęgnowania tra-
dycji oręża polskiego i wzorem naśladowania dla 
młodzieży w zakresie postaw patriotycznych. Na 
dowód trzeba wymienić obchody 150. rocznicy 

wójt na eMerytUrę 
odszedŁ speŁniony

Wraz z kończącą się trzecią kadencją, po dwunastu latach sprawowania funkcji wójta gminy Sędziejowice Jerzy 
Kotarski opuścił swój urząd przechodząc na zasłużoną emeryturę.      

Powstania Styczniowego – bitwy pod Sędziejo-
wicami czy nadany dla niego przez Radę Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa Złoty Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - za opie-
kę nad miejscami walki i męczeństwa. Wójt stał 
się też fachowcem od organizacji dożynek, które 
z roku na rok były coraz lepsze, można rzec po-
siadają wypracowaną przez niego markę. Należy  
tu przypomnieć podjęte wyzwanie organizacji 
dożynek wojewódzkich w 2017 r. czy powiato-
wo-gminnych w 2018 r. 

Zawsze działalność społeczna i dobro lu-
dzi miały dla niego priorytetowe znaczenie, 
chociażby wspieranie OSP i aktywna dzia-
łalność w zarządzie Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP czy w Towarzystwie Spo-
łeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice. 

Osobiście pomagał też finansowo i rzeczo-
wo osobom wymagającym wsparcia i opieki.                                                                                                                                        
                                   

Zawsze miał i nadal skupia wokół siebie 
wielu przyjaciół, z którymi dzieli swoje życio-
we pasje, chociażby myśliwską. Przyciąga uwa-
gę  każdego,  poruszając tematy, na których się 
zna i potrafi dać każdemu dobrą radę życiową. 
Stąd był i jest powszechnie lubiany, gościnny 
i towarzyski,  bo i po ciężkiej pracy zabawić się 
lubi. Zapytany przed kilkoma miesiącami przez 
redaktora „Mojego Łasku” jakie rady zostawił-
by swojemu następcy, odpowiedział: „Nie chcę 
udzielać żadnych rad, powiem tylko tyle: Życie 
jest tylko jedno i zawsze „na czysto”. Nie ma 
życia „na brudno”, więc trzeba żyć od razu „na 
czysto”. I trzeba pamiętać, że często samorząd-
ność przerasta ludzi. W konsekwencji dobrzy, 
aktywni ludzie wypalają się, słabną, rezygnują. 
Nie trzeba jednak się poddawać. W społeczeń-
stwie jest dużo mądrości, a ona zweryfikuje 
każdego. Dlatego warto mieć zasady, wartości,  
którym trzeba być wiernym przez całe życie. 
One pozwolą widzieć każdego człowieka i jego 
potrzeby – sercem, jak mówi pisarz i filozof  
w „Małym Księciu”. Trzeba zawsze kierować 
się nimi, pamiętać o nich. Dopiero mając je głę-
boko w sercu, we własnym sumieniu  - można 
prawdziwie żyć, od razu na >>czysto<<…” 

(MP)
Dziękujemy, Jerzy za wspólnie spędzone 

lata, i życzymy dobrych wspomnień i wszelkiej 
pomyślności na emeryturze. Zawsze o nas pa-
miętaj i nas odwiedzaj.

Pracownicy UG i jednostek gminnych, 
radni, sołtysi, strażacy, mieszkańcy gminy

Po mszy świętej, podczas której padły cie-
płe słowa z ust księży w podzięce za bezintere-
sowną służbę dla drugiego człowieka, strażacy 
udali się kolumną pojazdów pożarniczych do 
Pruszkowa, gdzie po sformowaniu pododdzia-
łów na placu zakładu „Aves-Pima” przemasze-
rowali na plac przed odnowiony budynek straż-
nicy OSP. Po złożonym przez dowódcę uroczy-
stości - dh Tomasza Mielczarka meldunku pre-

100-lecie osp w prUszkowie
Data 2 września 2018 roku zapisała się w kronice OSP w Pruszkowie jako wielkie wydarzenie, bowiem właśnie wte-
dy odbyły się obchody z okazji jubileuszu 100-lecia powstania tej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele parafialnym w Marzeninie, pod przewodnictwem ks. Jarosława Wojtala, kapelana strażaków powiatu 
łaskiego, oraz proboszcza parafii ks. Jerzego Dominowskiego, odprawioną w intencji strażaków, którzy już odeszli 
na wieczną wartę, a także obecnie działających i ich rodzin. Pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi zaproszo-
nych jednostek wprowadził do kościoła dh Tomasz Mielczarek – komendant gminny straży pożarnych, przy akom-
paniamencie orkiestry dętej „Druh” z Sędziejowic dyrygowanej przez Annę Łągiewczyk-Smolarek. 

zesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Łasku dh Wojciechowi Pokorze i powita-
niu pododdziałów, odegrany został hymn pań-
stwowy. Następnie dh Stanisław Wdowiński 
– prezes OSP w Pruszkowie powitał zaproszo-
nych gości i mieszkańców oraz przedstawił rys 
historyczny jednostki. 

Z okazji jubileuszu OSP społeczeństwo 
Pruszkowa ufundowało nową tablicę pamiąt-

kową w hołdzie strażakom, na której widnieje 
motto: „Ten jest większy między ludźmi kto 
umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra 
innych”.  Aktu poświęcenia dokonali obecni 
księża w asyście dh Wojciecha Pokory, nad-
bryg. Piotra Rudeckiego - komendanta KP PSP 
w Łasku i dh Stanisława Wdowińskiego.

Następnym ważnym punktem uroczystości 
były odznaczenia. OSP w Pruszkowie została 18
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odznaczona najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem 
Związku. Odznaczenie zostało wręczone na sztandar jednostki. Wielu 
strażaków otrzymało za swoją bezinteresowną służbę odznaczenia i wy-
różnienia: - dh Piotr Nowakowski został odznaczony Medalem Honoro-
wym im. Bolesława Chomicza,  Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
otrzymali: Jacek Krawczyk, Zdzisław Ludwisiak, Stanisław Modrze-
jewski, Jan Piechol, Krystyna Sobala i Sylwester Sobala, Srebrny Me-
dal Zasługi dla Pożarnictwa: Paweł Bednarek, Wojciech Majdas, Janusz 
Makówka, Jan Otocki, Krystyna Pięta, Stanisław Stępień, Marcin Woź-
niak i Mariusz Woźniak, Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa: Dawid 
Cieślak, Dawid Krawczyk, Tomasz Krysztofiak, Adrian Piechol, Odznaką 
„Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: Bartosz Niziołek, Mateusz No-
wicki, Damian Wdowiński i Adam Woźniak. 

Jubileusz to okazja, by wielu strażaków czynnych i honorowych 
otrzymało szczególne wyróżnienie, jakim jest odznaka „Za wysługę lat” 
strażaka ochotnika. I tak wg kolejności najbardziej zasłużonych otrzymali 
ją druhowie: Eugeniusz Pietrzak - 70 lat, Józef Surowy i Józef Ludwi-
siak - 65 lat, Stanisław Wdowiński - 50 lat, Piotr Nowakowski, Mścisław 
Pięta i Zdzisław Załęcki - 45 lat, Piotr Kaczmarek, Zdzisław Krysztofiak,  
Stanisław Modrzejewski,  Stanisław Stępień, Ryszard Wosik i Marek 
Woźniak - 40 lat, Sylwester Sobala - 35 lat, Jacek Krawczyk, Zdzisław 
Ludwisiak, Wojciech Majdas, Kazimierz Nowicki, Paweł Pawłowski,  
Jan Piechol, Sylwester Stępień i Sławomir Wdowiński - 30 lat, Michał 
Kalista,  Tomasz Pawłowski,  Maciej Stępień i Władysław Szewczyk - 
25 lat, Paweł Bednarek, Adelajda Krysztofiak, Janusz Makówka, Anna  
Nowakowska, Sławomir Sobala, Tomasz Szafrański i Marcin Woźniak - 
20 lat.

dh Waldemara Pawlaka - prezesa ZG ZOSP RP w Warszawie, gen. bryg. 
Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP w Warszawie, Zbigniewa 
Raua - wojewody łódzkiego, dh Jana Rysia – Prezesa Zarządu OW ZOSP 
RP w Łodzi, st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego – komendanta wojewódz-
kiego PSP w Łodzi oraz od Dariusza Klimczaka – wicemarszałka Zarzą-
du Województwa Łódzkiego. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach, OSP z: 
Bilewa, Brzesk, Grabna, Grabi, Kamostku, Marzenina, Sędziejowic, Sie-
dlec, Sobiepan, Żaglin, Bałucza, Buczku, Chorzeszowa, Czestkowa, Lu-
ciejowa, Kolumny, Łasku, Okupa, Sięganowa, Widawy i Wiewiórczyna.

RYS HISTORYCZNY OSP W PRUSZKOWIE
Pierwszą wzmiankę o powstaniu straży ogniowej w Pruszkowie da-

tuje się na rok 1918, kiedy to z inicjatywy ówczesnego właściciela ziem-
skiego Jerzego Jakubowskiego – seniora, zawiązany został w jego ma-
jątku ziemskim pierwszy zastęp straży ogniowej. Założyciel stał się jed-
nocześnie pierwszym naczelnikiem, zajął się też szkoleniem strażaków 
wchodzących w skład zastępu oraz fundatorem sprzętu pożarniczego. 
Najważniejszą akcją gaśniczą, w jakiej zastęp brał udział, był pożar dwo-
ru w 1920 roku w miejscowości Sycanów. 

Starosta łaski Teresa Wesołowska uhonorowała niżej wymienionych 
druhów „Medalem Starosty Łaskiego” za aktywność społeczną oraz dłu-
goletnie zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie 
łaskim: Piotra Kaczmarka, Zdzisława Krysztofiaka, Sławomira Wdowiń-
skiego, Ryszarda Wosika, Marka Woźniaka, Zdzisława Załęckiego. 

Na zakończenie głos zabrał wójt Jerzy Kotarski - przewodniczący 
Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia OSP w Pruszkowie, który 
podziękował wszystkim za udział w uroczystości. Szczególne słowa po-
dziękowania padły pod adresem sponsorów i darczyńców, bez pomocy 
których uroczystość ta nie byłaby możliwa do zorganizowania. Zebra-
nych zaprosił do zabawy z muzyką na żywo oraz poczęstunkiem w posta-
ci domowych wypieków przygotowanych przez żony strażaków.

Imprezę zakończyła defilada pododdziałów. Jubileusz świętowano do 
późnych godzin przy pięknej, letniej pogodzie. Do Zarządu OSP w Prusz-
kowie wpłynęły listy gratulacyjne od: Macieja Łuczaka - senatora RP, 

W 1923 roku  w samym centrum Pruszkowa wybudowana została 
drewniana remiza strażacka. W tym czasie wyposażenie jednostki stano-
wił nowy strażacki wóz konny, ręczna pompa gaśnicza oraz inny sprzęt 
pożarniczy. Pani Jakubowska – żona właściciela ziemskiego ufundowała 
również  trzy ozdobne hełmy strażackie oraz dziesięć hełmów dla zastępu 
gaśniczego. Do dzisiaj dwa hełmy ozdobne stanowią pamiątkę i chlubę 
jednostki.

Od 1997 roku jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego i bierze aktywny udział w działalności operacyjno-
-technicznej. Rokrocznie dysponowana jest do kilkudziesięciu akcji ra-
towniczych w gminie i powiecie.

Obecny Zarząd OSP działa w składzie siedmioosobowym z prezesem 
dh Stanisławem Wdowińskim, wiceprezesem i naczelnikiem dh Piotrem 
Nowakowskim, drugim wiceprezesem dh Sławomirem Sobalą, zastęp-
cą naczelnika dh Sławomirem Wdowińskim, skarbnikiem dh Krystyną  
Sobalą, sekretarzem dh Zdzisławem Krysztofiakiem i członkiem Zarządu 
dh Janem Piecholem.

Na koniec 2017 roku OSP w Pruszkowie liczyła 66 członków czyn-
nych, w tym 12 kobiet, 4 członków honorowych oraz Młodzieżową  
Drużynę Pożarniczą chłopców w składzie 10-osobowym.

dh Zdzisław Krysztofiak
OSP Pruszków
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Otwarcia I sesji dokonał radny senior Stani-
sław Pokorski. Odczytał rotę ślubowania a rad-
ni, kolejno wyczytywani z imienia i nazwiska 
wypowiadali słowo „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak 
mi dopomóż Bóg”. Chwilę później przeprowa-
dzono wybory przewodniczącego i dwóch wi-
ceprzewodniczących. Na przewodniczącego 
członkowie Rady Gminy w tajnym głosowaniu 

pierwsza Uroczysta 
sesja rady GMiny

W sobotę, 17 listopada br.,  w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta I sesja Rady Gminy Widawa. Głównym punktem 
programu sesji było zaprzysiężenie  nowo wybranych radnych, wybór Prezydium Rady Gminy oraz złożenie ślubowania przez wójta. 
W sesji uczestniczyli: senator  RP Maciej Łuczak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Krzysztof Ciebiada, starosta 
powiatu łaskiego Teresa Wesołowska, komendant Komisariatu Policji w Widawie Andrzej Bykowski, proboszcz ks. Jarosław Leśniak, 
sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.

wybrali Sławomira Stępnika, natomiast wice-
przewodniczącymi zostali: Sylwester Morawski 
oraz Tadeusz Pacholik.    

Następnym punktem uroczystych obrad 
Rady Gminy było złożenie ślubowania przez 
wójta Michała Włodarczyka, który zwycię-
żył w wyborach już w pierwszej turze i bę-
dzie sprawował tę funkcję drugą kadencję, 

W niedzielę, 11 listopada, o godz. 10 wystartował pierwszy Wi-
dawski Bieg Niepodległości. Do udziału w biegu zaprosili mieszkań-
ców gminy, lubiących aktywnie spędzać czas, wójt gminy Widawa 
oraz Gminny Ośrodek Kultury. Na starcie na Starym Rynku stawiło się  
38 osób w radosnym nastroju, gotowych do sportowej rywalizacji.  
Po zrobieniu wspólnej pamiątkowej fotografii, uczestnicy ruszyli ulica-
mi Widawy, zabezpieczonymi przez policję i gminne jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Długość trasy wynosiła 2300 m. W kategorii 
mężczyzn jako pierwszy pokonał ten dystans Wojciech Sowała z czasem 
7 min. 54 sek. natomiast w kategorii kobiet Katarzyna Ostojska. Drugie 
i trzecie miejsce zajęli odpowiednio Mariusz Kowalczyk i Kamil Sowała 
oraz w kategorii kobiet - Ewelina Pastusiak i Ewelina Zygmunt.

Oddzielną kategorię stanowiły zawodniczki z kijkami nordic wal-
king, które na metę wkroczyły jednocześnie z dumnie rozpostartą biało-
-czerwoną flagą.

Wójt gminy Michał Włodarczyk wręczył wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom medale i przypinki niepodległo-
ściowe.  Podziękował zawodnikom za udział i podkreślił, że w tym biegu 
wszyscy są wygrani, gdyż wszyscy biegli ku chwale  niepodległej ojczy-
zny. Wyraził również nadzieję, że bieg 11 listopada stanie się imprezą cy-

obchody 100-lecia odzyskania niepodleGŁości 
Mieszkańcy gminy Widawa świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  rozpoczęli już w sobotę, 10 listopada. 
W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie o godz. 18 odbyły się pełne modlitewno - historycznej zadumy „Zaduszki Patrio-
tyczne”. Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Widawy przygotowała piękny montaż słowno-muzyczny, będący doskonałą 
lekcją patriotyzmu i hołdem pamięci dla tych, którzy dla dobra ojczyzny oddali własne życie. Modlitwę w ich intencji poprowadził pro-
boszcz parafii ksiądz Jarosław Leśniak. Muzyczną oprawę uroczystości przygotował Zespół Śpiewaczy „Widawianie” oraz 64. Wielopo-
ziomowa Drużyna Harcerska „Carpe Diem”. Podniosły charakter spektaklu dopełnił pokaz multimedialny. Dla przybyłych na „Zadusz-
ki” był to wieczór  skłaniający do refleksji nad własną tożsamością narodową oraz okazja do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

kliczną. Szczególne podziękowania wójt Michał Włodarczyk skierował 
do Mirosława Szkudlarka i Kamila Sowały za zaangażowanie i profesjo-
nalne przygotowanie tego sportowego wydarzenia.

tym razem pięcioletnią.  Obecni na sesji Rady 
Gminy w ciszy i skupieniu  wysłuchali roty 
ślubowania o treści: „Obejmując urząd wój-
ta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców gminy. Tak mi dopo-
móż Bóg”. Po oficjalnym objęciu stanowiska  
w kadencji 2018-2023 wójt M. Włodarczyk po-
dziękował wyborcom za docenienie jego pracy 
na rzecz gminy Widawa w pierwszej kadencji 
i powierzenie mandatu zaufania na następne pięć 
lat. Przedstawił jeszcze raz swój program wy-
borczy, który zobowiązał się zrealizować. Wyra-
ził nadzieję, że praca nowej Rady będzie owoc-
na, skuteczna i służyć będzie dobru wszystkich 
mieszkańców.

Jako pierwsza kwiaty wręczyła i gratula-
cje wójtowi złożyła sekretarz gminy Widawa 
Agnieszka Galuś,  następnie nowo zaprzysiężeni 
radni i obecni na sali goście.  Po gratulacjach dla 
wójta i radnych przyszedł czas na  słodki poczę-
stunek.

Katarzyna Kałuża
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W niedzielę,11 listopada, w południe strażackie i szkolne poczty sztan-
darowe, samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie oraz 
mieszkańcy gminy przemaszerowali spod strażnicy OSP w Widawie do ko-
ścioła pw. św. Marcina. Tutaj odbyła się uroczysta msza święta w intencji oj-
czyzny, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik dr Henryk Eliasz.

O godz. 12 wszyscy zgromadzeni w kościele odśpiewali hymn Pol-
ski, przyłączając się tym samym do wyjątkowej akcji „Niepodległa do 
hymnu”.  Po mszy przemaszerowano na widawski rynek przed pomnik 
Tadeusza Kościuszki, przy którym wartę pełnili członkowie Samodziel-
nej Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Widawy, harcerze oraz strażacy.  
Po złożeniu meldunku wójtowi gminy przez komendanta Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj-
ciecha Woźniaka oraz wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi przy 
dźwiękach hymnu narodowego, głos zabrał wójt Michał Włodarczyk. 
Przedstawił tło historyczne odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r., które nastąpiło po wielu trudach, po 123 latach niewoli. Na-
stępnie delegacje szkolne oraz przedstawiciele samorządu złożyli u stóp 
pomnika wiązanki biało-czerwonych kwiatów. 

Na zakończenie uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego pn. „100 lat Niepodległej Polski” ogłoszonego przez wójta 
gminy oraz GOK. Zwycięzcom - uczniom szkół podstawowych i gimna-
zjum wręczono dyplomy i nagrody.

Widawianie swoją liczną obecnością na wszystkich zorganizowa-
nych wydarzeniach pokazali, że 100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości można obchodzić wspólnie, w różny sposób oraz że jest to 
szczególne święto dla każdego Polaka.

Katarzyna Kałuża

Dzięki dotacji udało się wyremontować 
toalety służbowe, toalety i łazienki dla niepeł-
nosprawnych, sanitariaty w pomieszczeniu so-
cjalnym oraz w pomieszczeniu  gospodarstwa 
domowego na parterze i piętrze budynku, łącz-
nie siedem. Remont był niezbędny ze względu 
na uszkodzenia i zniszczenia powstałe w trak-
cie wieloletniego użytkowania. Założone zo-
stały nowe wykładziny ceramiczne na ścianach 
i podłogach, przebudowano podejścia kanali-
zacyjne, oświetleniowe, hydrauliczne, założo-

dla wyGody niepeŁnosprawnych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej pozyskał w 2018 r. dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu 
państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury. Otrzymaliśmy 42 tys. zł na wykonanie kompleksowej przebudowy łazienek 
i toalet w placówce wraz z niezbędnymi udogodnieniami umożliwiającymi funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. 
Przebudowa rozpoczęła się w lipcu a zakończyła w październiku br. 

no nowy sprzęt  sanitarny, taki jak brodziki, 
umywalki, toalety wraz z poręczami i innymi 
udogodnieniami służącymi podopiecznym. 

Otrzymana dotacja pozwoliła na podnie-
sienie jakości usług świadczonych w Ośrodku, 
przyczyniła się do zniesienia barier architekto-
nicznych oraz znacząco wpłynęła na poprawę 
estetyki pomieszczeń Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.

Małgorzata Kaźmierczak 
kierownik ŚDS

obchody 100-lecia odzyskania niepodleGŁości 
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Pierwsze to reprint, czyli współczesne wydanie książki z lat trzy-
dziestych ubiegłego wieku pt. „Jednodniówka P.O.W. powiatu łaskiego”. 
Książka zawiera m.in. wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące wy-
darzeń z lat 1914-1918 poświęconych POW. Organizacja ta odegrała zna-
czącą rolę w tym okresie, przyczyniając się do bezkrwawego przejęcia 
władzy w listopadzie 1918 roku także w grodzie nad Grabią. Czytelnicy 
znajdą w tej książce sporo nazwisk mieszkańców regionu, którzy odegrali 
znaczącą rolę w omawianym okresie.

Jak przystało na reprint, znalazł się w nim także współczesny esej 
dotyczący omawianego okresu i nawiązujący do obchodzonego 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Książka została wydana bardzo starannie 
przez łaską oficynę  małżonków Jarosława i Ewę Bussów, którzy mają już 
na koncie sporo tego typu wydawnictw. Smakoszom pięknie wydawanych 
książek  radzimy zwrócić uwagę na oryginalne opracowanie graficzne.

Dlaczego łaski samorząd wsparł wydanie tej książki? Powodów 
jest wiele, przede wszystkim chodzi o to, by wiedza na temat okresu  
I wojny światowej i ludzi odbudowujących naszą państwowość po 123 
latach zaborów trafiła do wielu mieszkańców, szczególnie młodego po-
kolenia. Chodziło też o to, by do społecznego obiegu trafiło rzadkie dziś 
wydawnictwo.

Drugim wydawnictwem, które w tych dniach trafiło do rąk czytel-
ników, jest kolejny tom „Zeszytów Łaskich”, wydawnictwa zapocząt-
kowanego przed laty z inicjatywy burmistrza Gabriela Szkudlarka. Tym 
razem kolejny tom (6-7) obejmuje lata 2015-2016 i także nawiązuje 
w dużej części do wspomnianej rocznicy odzyskania niepodległości.  
O narodzinach niepodległości na ziemi łaskiej pisze niezwykle frapująco 
profesor Marian Marek Drozdowski. Oprócz licznych faktów historycz-
nych i szerokiego tła, na którym dokonywała się wielka operacja przywra-
cania Polski na mapę Europy, autor sięga do lokalnych wydarzeń i trady-
cji rodzinnej. Wspomniany artykuł to cenny wkład Profesora w opisywa-
nie dziejów naszej ziemi.

Interesujący jest też artykuł Wojciecha Pardały pt. „Problemy funk-
cjonalne, techniczne i społeczne drewnianej architektury letniskowej oko-
lic Łodzi” prezentujący m.in. Kolumnę. Wiemy już sporo na ten temat,  
ale artykuł młodego naukowca Politechniki Łódzkiej ukazuje Kolumnę i jej 
drewnianą zabudowę na szerszym tle. Z tym artykułem koresponduje inne 
opracowanie znajdujące się w omawianym tomie, poświęcone jednemu 
z twórców drewnianej Kolumny – Antoniemu Jawornickiemu.

Uwadze czytelników polecamy też artykuł poświęcony histo-
rii szkolnictwa w Łasku pióra Marka Ćwieka, bogato ilustrowa-
ny i przystępnie przybliżający wiedzę mało dotąd znaną mieszkań-
com grodu nad Grabią. Tymczasem okazuje się, że szkolnictwo  
w Łasku ma wielowiekowe tradycje.

Miłośnikom historii regionu polecamy także inne opracowania, m.in. 
o frapujących  kulisach sędziejowickiej bitwy w 1863 r. pióra Andrzeja 
Sznajdra, artykuł o Franciszku Karpińskim – zapomnianym architekcie 
Łasku i Łodzi i o 20 latach działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej napisany przez prezesa Sławomira Tralewskiego. Na uwagę za-
sługują również wspomnienia Zofii Ruszkowskiej poświęcone rodzinie.

Oprócz krótkich notek o wydawnictwach poświęconych ziemi łaskiej, 
które ukazały się w omawianym okresie, i bogato ilustrowanym kalenda-
rium polecamy też krótkie noty biograficzne o ludziach zmarłych zasłużo-
nych dla miasta i regionu: Jarosławie Borszewiczu, Marianie Ciupińskim, 
Tomaszu Dronce, Zdzisławie Jaskule, Leszku Kajzerze, Jacku Nowotar-
skim i Zygmuncie Nowakowskim.

Obydwa polecane wydawnictwa ukazały się dzięki inicjatywie i fi-
nansowemu wsparciu łaskiego samorządu. Słowa podziękowania należą 
się szczególnie burmistrzowi G. Szkudlarkowi, który od lat wspiera tego 
typu inicjatywy, a także łaskiemu wydawnictwu „Intrograf” – za staran-
ność i „dopieszczanie” lokalnych książek.

(PO)
Wspomniane wydawnictwa można nabyć w Punkcie Informacji 

Turystycznej w Łasku

nowe wydawnictwa o ŁaskU
100. rocznica odzyskania naszej niepodległości stała się okazją do wzbogacenia półek z książkami poświęconymi 
Łaskowi. Ostatnie lata przyniosły wiele  ciekawych i potrzebnych wydawnictw, od albumików zdjęciowych 
poczynając, a na reprintach książek zasłużonego dla naszego regionu kapłana ks. Grzegorza Augustynika kończąc. 
Teraz przybyły kolejne dwa wydawnictwa – swoisty prezent na 100-lecie odzyskania niepodległości.
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powstanie styczniowe - 
oblicza patriotyzMU

To była ciemna strona Stronnictwa Czerwonych, ponieważ żaden 
inny człowiek nie zrobił tyle dobrego dla rozwoju i zachowania polsko-
ści w Królestwie Polskim, co margrabia. Wystarczy wspomnieć spolsz-
czenie zrusyfikowanych po upadku Powstania Listopadowego urzędów 
administracji cywilnej. Patriotyczny i słuszny paradygmat z okresu po-
wstania „Hej, kto Polak na bagnety!”, ale bezrozumny już w czasach 
Powstania Styczniowego, pozwalał mordować Czerwonym przeciwni-
ków politycznych, patriotów takich samych jak oni. O margrabim Wie-
lopolskim i jego działalności na rzecz niepodległości poprzez rozwój, 
wypowiadał się z najwyższym szacunkiem późniejszy marszałek Józef 
Piłsudski rewolucjonista. ,,Ten, który jak inni, nie kłaniał się carowi”.  
Józef Piłsudski doskonale rozumiał dramat tego człowieka, ponieważ 
sam go doznawał, ale historia była dla niego wyjątkowo wyrozumiała.

Zapewnienie margrabiemu Aleksandrowi Wielopolskiemu należne-
go miejsca na chlubnych kartach historii narodu Polskiego za jego plany 
i dokonania na rzecz odzyskania niepodległości jest sprawą niezmier-
nie ważną dla nas, dla społeczeństwa. Będzie to oznaczać, że o niepod-
ległość kraju, jego rozwój można walczyć poprzez codzienną rzetelną 
naukę i uczciwą pracę oraz rozumną działalność. Im więcej tak rozu-
mianego patriotyzmu włożymy w tworzenie silnego pod każdym wzglę-
dem państwa, tym mniej krwi, potu i cierpień trzeba będzie znieść na 
utrzymanie go w niepodległości. Ta prosta myśl powinna być rozwijana  
w szkołach i towarzyszyć nam wszystkim, a przede wszystkim tym, któ-
rzy nami rządzą.

Wykorzystując tę wyjątkową okazję władze gminy Sędziejowice 
znane z wielkiej aktywności społecznej, będą mogły przy okazji naj-
bliższych obchodów bitwy pod Sędziejowicami, oddając cześć jej bo-
haterom, zaprosić na tę uroczystości historyków (nie polityków) którzy 
przedstawią postać i osiągnięcia Stronnictwa Białych i margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego urodzonego w Sędziejowicach, położonych 
na Ziemi Świętokrzyskiej. 

Bogdan Kubik

Od mieszkańca Łasku otrzymaliśmy interesujący artykuł poświęcony Powstaniu Styczniowemu i Aleksandrowi Wielopolskiemu. Artykuł jest 
w gruncie rzeczy kontynuacją wielkiego sporu dotyczącego tego ważnego w naszych dziejach powstania. Choć od dramatycznych wydarzeń 
politycznych i walk w 1863 roku minęło już ponad półtora wieku, temperatura sporu wciąż jest wysoka. Postępowanie margrabiego cały czas 
budzi emocje i tak jest do dziś. Była to zapewne postać tragiczna i kontrowersyjna. Choć nie ze wszystkimi poglądami autora się zgadzamy, 
udostępniamy ten artykuł łaskowianina do dogłębnej oceny i dyskusji. W poprzednim numerze wydrukowaliśmy pierwszą cześć artykułu, 
teraz zaś – jego dokończenie.
             Redakcja

Aleksander Wielopolski – realista czy zdrajca?

Artur Grottger – Branka, z cyklu „Polonia”
Aleksander Sochaczewski 

– Branka Polaków do armii rosyjskiej w 1863 roku
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Jak już wspominałem, wielu młodych ludzi z naszego regionu znalazło 
się w legionach i walczyło na wschodzie, niektórzy polegli, inni zostali 
ranni i trafili do szpitali w rejonie Piotrkowa oraz Radomska. Na tym ob-
szarze leczono także konie, które w tamtych czasach spełniały taką rolę jak 
dziś pojazdy mechaniczne. Wiele koni pochodziło także z podłaskich wsi.

Piotrków, który przez dziesięciolecia był miejscem edukacji wielu 
młodych ludzi również z naszego regionu, po kilkakrotnym przechodzeniu 
z rąk do rąk i ostatecznie po ucieczce Rosjan znalazł się w szczególnej sy-
tuacji. Gdy wkroczyli tu Austriacy, miasto wciąż jeszcze trwało w atmos-
ferze przez lata tworzonej przez carski aparat urzędniczy. Nowy zaborca,  
a przede wszystkim nowe prądy wolnościowe, które tu szybko zagości-
ły za sprawą POW i Legionów Polskich, niemal błyskawicznie odmieniły 
piotrkowski gród. To była szansa dla gubernialnego do niedawna miasta. 

Piotrków i okoliczne miejscowości w promieniu kilkudziesięciu ki-
lometrów stały się zapleczem werbunkowym Legionów Polskich. Zade-
cydowało o tym dogodne położenie przy najważniejszej linii kolejowej, 
bliskość Warszawy, a ponadto miasto posiadało wiele pustych budynków 
po carskiej administracji nadających się doskonale na instytucje i urzędy 
związane z Legionami.

Cały okres I wojny światowej w dziejach Piotrkowa był czasem wiel-
kiego ożywienia życia politycznego i kulturalnego. Nigdy wcześniej ani 
później nie wydawano tutaj drukiem tyle różnego rodzaju wydawnictw, 
łącznie z książkami o tematyce historycznej. W mieście przebywali wy-
sokiej rangi oficerowie, medycy, literaci i dziennikarze, nie brakowało też 
polityków z pierwszych stron gazet. Miasto stało się prężnym ośrodkiem 
wojskowym i politycznym. 

Łask i leGiony
Choć główne uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości mamy już 
za sobą, chciałbym jeszcze przybliżyć Czytelnikom „Panoramy” temat mało znany do 
niedawna, bo dotyczący legionowej służby zdrowia. A przez kilka lat była ona ściśle 
związana z naszym regionem, a także mieszkańcami ziemi łaskiej.

W końcu maja 1915 roku zapadły stosowne decyzje o stworzeniu w Ka-
mieńsku, a właściwie Gomunicach, dużego kompleksu leczniczego. Mó-
wiono o zbudowaniu od podstaw szpitala o 180 łóżkach, Domu Rekonwa-
lescentów Legionów Polskich dla 500 osób oraz zakładu bakteriologiczne-
go. Ostatecznie powstał szpital z 300 łóżkami i 6 oddziałami: wewnętrz-
nym, chirurgicznym, zakaźnym, ocznym, gruźliczym i skórno-wenerycz-
nym. Każdy oddział ulokowano w odrębnej willi. Do szpitala trafiali ranni  
i chorzy ze wszystkich trzech brygad LP. Szpital istniał w tym miejscu przez  
9 miesięcy, bowiem w marcu 1916 roku przeniesiony został do Kozienic. 
Jak się okazało, w tak krótkim czasie udzielił pomocy około 3 tys. rannym 
i chorym.

Dom Rekonwalescentów umieszczono w istniejących już, ale czasowo 
opuszczonych zabudowaniach byłej fabryki mebli giętych „Wojciechów”. 
Dla pacjentów przygotowano 3 duże sale, z których każda mogła pomie-
ścić 110, 120 i 180 łóżek, w kilku dodatkowych mniejszych salkach można 
było umieścić dodatkowych 100 łóżek.

Placówka otworzona 9 lipca 1915 r. przyjmowała tych pacjentów, któ-
rzy opuścili szpital, ale z różnych powodów wymagali jeszcze odpoczyn-
ku. Przyjmowała również żołnierzy frontowych, których stan zdrowia nie 
kwalifikował do leczenia szpitalnego, ale potrzebny im był wypoczynek  
i pobyt daleko od toczonych walk. Odzyskiwali tu siły żołnierze zarówno 
I jak i III Brygady.

Już na początku lipca 1915 roku przybył pierwszy transport legio-
nistów z I Brygady, w końcu tegoż miesiąca było już 430 pacjentów.  
Jak można się domyślać, brakowało leków, materiałów sanitarnych, jeden 
lekarz nie mógł też podołać lawinowo rosnącym obowiązkom. Na szczę-
ście w tym czasie Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodo-
wego (miał siedzibę w Piotrkowie) przekazał do Gomunic swoją aptekę 
z czteroosobowym zespołem.

Jesienią tegoż roku po niezbędnych pracach remontowych i adaptacyj-
nych, placówka mogła przyjąć 700 osób, w listopadzie było ich już 1000. 
W tej sytuacji zapadła decyzja o utworzeniu podobnej placówki w Garbat-
ce k. Kozienic.

Od 1916 roku Dom Rekonwalescentów zmienił nazwę na Dom Uzdro-
wieńców. Istniał tu do listopada 1917 roku. Łącznie od lipca 1915 r. do 
sierpnia 1917 r. przebywało w nim 18991 legionistów, tj. ok. 60 proc. licz-
by żołnierzy LP walczących na froncie.

Ostatnia ze wspomnianych placówek medycznych Legionów to zakład 
bakteriologiczny. Na cmentarzu w Kamieńsku znajduje się mogiła 11 le-
gionistów zmarłych w Gomunicach, z których trzech chorowało na gruźli-
cę, jeden na ospę i jeden na tyfus.

To wciąż mało znane fakty dotyczące legionowej służby zdrowia, 
która powstała i funkcjonowała blisko ziemi łaskiej. Mam nadzieję,  
że w przyszłości historycy ukażą udział mieszkańców naszego regionu  
w tworzeniu Legionów. 

(ciąg dalszy nastąpi)
Stanisław Barcz

Tworzenie Legionów było skomplikowaną operacją. Jak się okazało, 
samo miasto nie mogło zapewnić pełnego zaplecza zarówno dla wojska 
jak i koni, dlatego wiele oddziałów powstawało w miejscowościach mię-
dzy Piotrkowem i Radomskiem, m.in. w Rozprzy, Łochyńsku, Jeżowie  
i Kamieńsku. Tu odbywało się nie tylko szkolenie młodych żołnierzy, 
ale i ich leczenie, tu także zajmowano się końmi. Aż trudno uwierzyć,  
że w okresie gdy nie było jeszcze państwa polskiego i funkcjonowały 
wciąż struktury obcych mocarstw, udało się stworzyć nie tylko sprawne 
zaplecze szkoleniowe, ale i potężny szpital wraz z sanatorium.

Z inicjatywą stworzenia wielkiego legionowego kompleksu szpi-
talno-wypoczynkowego w rejonie Piotrkowa wyszedł dr Emil Bobrow-
ski, twórca służby zdrowia w Legionach Polskich. W pierwszym etapie  
w Piotrkowie funkcjonowała tylko legionowa apteka i ambulatorium  
z 3 medykami, którzy leczyli również ludność cywilną. 

Dr E. Bobrowski był wcześniej szefem Biura Sanitarnego NKN na 
Śląsku Cieszyńskim, gdy pojawił się w Radomsku, gdzie pełnił obowiązki 
lekarza Batalionu Uzupełniającego LP, szybko docenił walory zdrowotne 
okolic w rejonie Kamieńska, szczególnie sosnowych lasów i znakomite-
go klimatu. A że jeszcze w pobliżu znajdowały się drogi i szlak kolejo-
wy, doktor wskazał ten teren jako dogodny do leczenia rannych żołnierzy.  

Dom Rekonwalescentów  w Gomunicach mieścił się m.in. 
w zabudowaniach fabrycznych

Pacjenci Domu Rekonwalescentów
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Choć zmarł bardzo młodo w lipcu 1852 
roku w Sieradzu, gdzie przeniósł się z Łasku, 
bo zapewniono mu lepsze warunki pracy i eg-
zystencji, szybko zaskarbił sobie życzliwość  
i pamięć mieszkańców. Zmarł podczas epide-
mii cholery, niosąc pomoc licznym chorym.

„Kurier Warszawski” po zgonie zdolnego  
i ofiarnego medyka napisał: „Czuł i potrafił czuć 
niedolę drugich”. Nawet jeśli brzmi w tym nuta 
patetyczna, O. Rybicki był z pewnością posta-
cią nietuzinkową. To zaangażowanie społeczne 
wyniósł z rodzinnego domu, wszak jego ojciec 
Wiktoryn (1774-1834) był lekarzem w wojsku 
kościuszkowskim i napoleońskim, a potem le-
czył w Płocku. Również wielu innych przedsta-
wicieli tej rodziny zasłużyło się na m.in. na polu 
społecznym i naukowym. 

Gdy Oktawian Albin Rybicki przybył do 
Łasku, miasteczko ledwo wegetowało. Co 
prawda była tu już apteka i nawet zagląda-
li profesjonalni medycy, ale nie było jeszcze 
szpitala. Także stan sanitarny miasta pozosta-
wiał wiele do życzenia. Wszystko to sprawiło, 
że ambitny medyk, któremu powierzono obo-
wiązki lekarza miejskiego, nie czuł się zapew-
ne dobrze i nie widział raczej perspektyw dla 
swojej pracy.

Kim był O. Rybicki? Urodził się prawdo-
podobnie w 1816 roku, choć niektóre źródła 
podają 1817, a nawet 1819 rok. Lekarzem był 
też jego ojciec, więc i on wybrał podobny za-
wód. Ukończył studia medyczne w Wilnie i jak 
to wówczas praktykowano, wyjechał na „wy-
cieczkę naukową” do Paryża, Berlina i Wied-
nia. Była to doskonała okazja do podpatrzenia 
metod leczenia najlepszych lekarzy, otarcia się 
o wielki świat, poznania języka obcego. Pierw-
szą pracę po powrocie podjął właśnie w Łasku, 
ale już w 1943 roku przeniósł się do znacznie 
większego Sieradza. Po powrocie do kraju 
osiadł w Łasku, gdzie został lekarzem miej-
skim, a następnie w 1843 roku przeniósł się do 
znacznie większego Sieradza, gdzie powierzo-
no mu obowiązki lekarza obwodowego. Zyskał 
sławę dobrego medyka, szczególnie w zakresie 
okulistyki. Tu także Doktor działał w Radzie 
Opiekuńczej.

Jednak Sieradz także nie posiadał wów-
czas szpitala, a warunki sanitarne w mieście 
były równie trudne jak w grodzie nad Grabią. 
I tu brakowało medyków, zaś uświadomienie 
mieszkańców było na bardzo niskim poziomie. 
Zabobony i zapóźnienie cywilizacyjne było 
czymś powszechnym. Płytkie zanieczyszczo-
ne studnie, pochówki przy świątyniach, ścieki 
płynące ulicami – to wszystko przyczyniało się 
do wybuchu epidemii, które zbierały tragiczne 
żniwo. Ówcześni medycy usiłowali przeciw-

zaczynaŁ karierę 
Medyka w ŁaskU 
O łaskich medykach, szczególnie tych z XIX wieku, wiemy niewiele, bo też jeszcze nikt nie pokusił się o przygotowanie dziejów 
lecznictwa na ziemi łaskiej. Szczątkowe informacje dotyczą początków szpitalnictwa i niektórych tylko medyków, choćby Oktawiana 
Rybickiego, który swoją wielką karierę zaczynał właśnie w grodzie nad Grabią. 

działać ciemnocie i niedoinwestowaniu miast, 
ale ich działalność napotykała na liczne barie-
ry. Także zaborcy nie byli zainteresowaniem 
rozwojem miast.

Jak wynika z licznych opisów epidemii 
dziesiątkujących ludność w XIX stuleciu,  
do czego przyczyniały się m.in. przemiesz-
czające się duże formacje wojsk, choroby 
powodowały masowe zgony. Władze naj-
częściej zalecały oddalenie z miejsca wy-
stępowania morowego powietrza czy epi-
demii, bo szpitale z oddziałami zakaźnymi 
były jeszcze nowością i rzadkością. W ów-
czesnych gazetach proponowano na chole-
rę „pasy anti-choleryczne na brzuch”, choć 
choroba zbierała olbrzymie żniwo i wyma-
gała zupełnie innego podejścia. W jednym  
z numerów „Kuriera Warszawskiego” z poło-
wy 1852 roku donoszono, że w Poznaniu na 
cholerę zmarło 3000 osób, w tym „samych 
radców rządowych w Ober Prezydium pięciu 
przeniosło się do wieczności”. W takich przy-
padkach ludzi najczęściej grzebano w dołach 
na miejscu, bo nie starczało ani ludzi, ani sił do 
organizowania pochówków na cmentarzach.

W 1852 roku epidemia cholery wybuchła 
także w Sieradzu, powodując śmierć prawie 
pół tysiąca mieszkańców. Ludzie byli przeraże-
ni, szukali pomocy także u znanego już medy-
ka. Z własnych środków urządził on niewielki 
szpitalik choleryczny. Doktor dwoił się i troił – 
jak pisze znany sieradzki regionalista, znawca 
dziejów nadwarciańskiego grodu Jan Pietrzak 
– i w końcu sam padł ofiarą tej straszliwej epi-
demii.

Zaraz po śmierci medyka w „Kurierze 
Warszawskim”, bezustannie odnotowującym 
epidemie cholery w Królestwie Polskim, zgon 
sieradzkiego medyka odnotowano w nekrolo-
gu, w którym czytamy m.in.: „Pobrawszy na-
uki w uniwersytetach zagranicznych, poświęcił 
swą praktykę, tak medyczną, jak i chirurgiczną, 
obok wielkiej znajomości swej sztuki, z ogól-
nem dobrem dla wszystkich. Umiał czuć obo-
wiązki przywiązanego syna, dobrego obywate-
la i szczerego przyjaciela, a tak łącząc szczytne 
przymioty duszy, nie zatrze nigdy w tkliwych 
dla siebie sercach, wiecznej po sobie pamięci”. 

Nie wiemy dokładnie gdzie pogrzebano 
ciało medyka. Może na cmentarzu cholerycz-
nym, dziś już nieistniejącym? Choć nie było 
jego grobu, mieszkańcy docenili jego ofiarną 
walkę z epidemią i ratowanie ludzi, fundując 
tablicę pamiątkową, która do dziś znajduje 
się w wieży dzwonnej kolegiaty. Oto jej treść: 
„Oktawianowi Rybickiemu doktorowi medy-
cyny i chirurgii, który wskutek poświęcenia 
się gorliwej usłudze współbraciom w czasie 
srogo grasującej cholery dotknięty tą chorobą  
z żalem wszystkich zakończył życie d. 22 lip-
ca 1852 r., wdzięczni współobywatele i przyja-
ciele oddając należną cześć cnocie i zasługom 
sławnego męża ten powszechną żałobą osło-
nięty grobowiec ku wiecznej pamięci zmarłego 
wznoszą”.

(RP)

PS Zdjęcie tablicy ufundowanej w hołdzie 
medykowi pochodzi ze zbiorów znanego sie-
radzkiego regionalisty Jana Pietrzaka.
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Panie ubrane w regionalny 
strój ziemi dobrońskiej wzbu-
dziły u dzieci duże zaintereso-
wanie. Panie zaprezentowały 
elementy garderoby: wełnianą 
spódnicę, wełnianą zapaskę, 
bluzkę, wyszywany cekinami 
gorset, buty i wełniane okrycie 
wierzchnie na zimne dni. Cieka-
wostką było to, że stroje przeka-
zywane są z pokolenia na poko-
lenie i mają ponad sto lat.

Na zakończenie spotka-
nia dzieci pod kierunkiem go-
ści wykonały pracę plastyczną 
„Strój ludowy naszego regio-
nu”. 

Spotkanie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem wśród 
dzieci i przyczyniło się do bliż-
szego poznania stroju ludowego 
oraz tradycji ludowych naszego 
regionu.

Jolanta Kuśmirowska

poznajeMy  stroje  lUdowe  
W ramach realizacji przedszkolnego programu edukacji regionalnej: „Moja mała Ojczyzna” dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 4 im. „Leśne Skrzaty” spotkały się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Mogilna Małego. 
W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy dzieci: „Muchomorki” i „Biedronki”.

Na 
poMnik niepodleGŁości z 1938 rokU

Był to pierwszy w dziejach miasta po-
mnik z prawdziwego zdarzenia. A przecież 
ten naprawdę pierwszy Pomnik Niepodległo-
ści, przedstawiający legionistę, miał stanąć na 
10-lecie odbudowy naszej państwowości. Za-
wiązał się nawet społeczny komitet, projekt 
zlecono znanemu rzeźbiarzowi Mieczysła-
wowi Lubelskiemu, ale ostatecznie zabrakło 
zapału i zapewne pieniędzy, by doprowadzić 
dzieło do końca.

Udało się to dopiero  na 20-lecie odzy-
skania niepodległości. Pomnik, składający się  
z trzech kolumn symbolizujących trzy zabory 
tworzących odrodzoną Polskę, stanął w miej-
scu dawnej cerkiewki wciąż przypominającej 
mieszkańcom carskie panowanie.

Niestety, pomnik stał krótko. Wkrótce po 
zajęciu Łasku przez Niemców, wydali oni wy-
rok na ten monument, bowiem nie akcepto-
wali żadnych śladów polskości. Trzeba było 
kolejnych kilkudziesięciu lat, by 11 listopada 
2009 roku na łaskim rynku stanął kolejny Po-
mnik Niepodległości. Ten, który wpisał się 
już na trwale w pejzaż miasta…

Autorem zdjęcia jest Józef Kruszyński.
(Saw.)

Ten pomnik pokazywaliśmy już wielokrotnie na łamach „Panoramy”, jednak w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomina-
my go po raz kolejny. A powodem jest nie tylko wspomniana rocznica. Łaski Pomnik Niepodległości powstał dla uczczenia 20. rocznicy odbudowy 
naszej państwowości. To imponujące zdarzenie w przedwojennym Łasku było wyrazem nie tylko patriotycznych dążeń mieszkańców grodu nad 
Grabią, świadczyło też o świadomości łaskowian, którzy mimo trudnej sytuacji gospodarczej zdobyli się na olbrzymi wysiłek, by stworzyć monu-
ment nieprzeciętny.
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W tym dniu oczywiście wszystkich uczest-
ników zabawy obowiązywały stroje bajkowe, 
dzięki czemu każdy mógł choć przez chwilę 
wcielić się w rolę wymarzonego bohatera. Przy 
pomocy „czarodziejskiej kuli” dzieci  mogły 
same wyczarować zagadki oraz rekwizyty po-
chodzące zarówno ze znanych, jak i mniej zna-
nych bajek.

Na zakończenie panie przeczytały kilka 
fragmentów popularnych bajek: „Królewna 
Śnieżka”, „Czerwony Kapturek” oraz „Kop-
ciuszek”, dzięki temu dzieci utwierdziły się  
w przekonaniu, że w bajkach  dobro zawsze 
zwycięża, a zło zostaje ukarane, a czarowni-
ca... no cóż.... nie zawsze jest taka straszna jak 
ją malują.    Kamila Wesoła

dzień postaci 
z bajek

koMUnikat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci 
z Bajek przedszkolaki z Przedszkola 
Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku, 
wzięły udział w bajkowym balu, na którym 
prym wiodła muzyka iście bajkowa. 

Ważniejsze imprezy w grudniu

Urząd Miejski w Łasku będzie czynny w dniu 
1 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 7.30-15:30.

24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Urząd będzie 
nieczynny.

inforMacje 
o wyrobach
zawierających 
azbest
Przypominamy, że zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra gospodarki z dnia  
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania wyrobów za-
wierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w któ-
rych były lub są wykorzystywane wyroby za-
wierające azbest, wykorzystujący wyroby za-
wierające azbest dokonuje inwentaryzacji za-
stosowanych wyrobów, poprzez sporządzenie 
spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje 
się w „Informacji o wyrobach zawierających 
azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. roz-
porządzenia. Następnie jeden egzemplarz na-
leży przedłożyć w terminie do dnia 31 stycz-
nia 2019 roku burmistrzowi Łasku, natomiast 
drugi egzemplarz przechowuje się przez okres 
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji. Powyższą informację należy skła-
dać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie 
www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa tut. Urzędu.

Renata Drozd
Wydział Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa UM w Łasku

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), Bronisław Węglew-
ski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Łask w pierwszych latach 

niepodległości” – wystawa  
grudzień Muzeum Historii Łasku MHŁ, BP w Łasku 

2. Wystawa bożonarodzeniowa prac 
podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Łasku   

grudzień ŁDK ŚDS, ŁDK 

3. Bożonarodzeniowe warsztaty 
rękodzielnicze: bibułowe bombki  
i papierowe gwiazdki 

6-7 
godz. 13-14 

filia biblioteczna  
w Bałuczu 

BP w Łasku - filia   
w Bałuczu 

4.  Koncert bożonarodzeniowy  7 
godz. 17, 19 

ŁDK ŁDK 

5. „Tkanina artystyczna” – wystawa 
Krystyny Papugi 

7 
godz. 18 

BP w Łasku – Galeria 
pod Korabiem 

BP w Łasku 

6. „Akademia Małych Artystów” – 
warsztaty tworzenia kartek 
bożonarodzeniowych (ilość miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy w 
filii dla dzieci  
lub pod nr tel. 43 675 23 99)  

8, 15 
godz. 10 

filia dla dzieci w Łasku BP w Łasku, 
Informacja 
Turystyczna Łask 

7.  Kiermasz Świąteczny 9 
godz. 10-14 

plac 11 Listopada gmina Łask    

8. Objazdowe kino Visa 
godz. 14 - Fantastyczne zwierzęta 2D 
godz. 16.30 - Grinch 2D 
godz. 18.15 - Miłość jest wszystkim 
godz. 20.30 - Planeta Singli 2 

10  ŁDK ŁDK, Visa  

9. Wykład Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pt. „Pogoda kosmiczna.  
Z Łasku w kosmos”  
prof. Zbigniew Kłos 

11 
godz. 10.45 

ŁDK ŁDK 

10. Zajęcia kreatywno – plastyczne  
pt. „Świąteczno-zimowa biblioteka” 

11-12  
godz. 14-15 

filia biblioteczna  
we Wrzeszczewicach 

BP w Łasku – filia 
we Wrzeszczewicach 

11. Wyjazd do Teatru Muzycznego  
w Łodzi na operetkę pt. „Wielka 
księżna Gerolstein” 

15 Teatr Muzyczny  
w Łodzi 

BP w Łasku – 
Informacja 
Turystyczna 

12. Spotkanie autorskie z Jackiem 
Fedorowiczem 

12   
godz. 18 

BP w Łasku – czytelnia 
dla dorosłych 

BP w Łasku 

13. Wyjazd na termy do Uniejowa 13  
godz. 17.30 

termy Uniejów ŁDK 

14. Koncert „New Bone”  14  
godz. 19 

ŁDK  ŁDK 

15. 
 

Akcja poboru krwi  19 ŁDK  Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa 
w Łodzi, ŁDK 

16. Powitanie Nowego Roku 31.12.2018/ 
1.01.2019 

plac 11 Listopada   gmina Łask  

 
 
 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mikołajkowe zawody zerówkowe 
w pływaniu 

8  
godz. 13 

CSiR – pływalnia kryta  MUKS „Wodnik”  
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Udana kwesta na cMentarzU
I podobnie jak wcześniej nie zawiedli mieszkańcy Łasku i przyjacie-

le grodu nad Grabią. Do puszek dyżurujących przy wejściach na cmen-
tarz członków Towarzystwa, ZHP i wolontariuszy trafiały często bankno-
ty, a także nominały zagraniczne. Łącznie – jak nas poinformował prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski – zebrano 
11074,38 zł,  w tym także 6 funtów brytyjskich, 15 koron norweskich,  
6 euro i 1 cent. To rekordowa kwota, za którą będzie można znów  urato-
wać kilka starych nagrobków. W tym roku darczyńcy mogli oglądać je-
den z piękniejszych kamiennych nagrobków odrestaurowanych w części 
prawosławnej, a także efekt prac ratowniczych w sąsiedztwie cmentarnej 
kaplicy.

Łącznie w akcji zbiórki pieniędzy na ratowanie zabytkowych na-
grobków łaskiego cmentarza wzięło udział 12 członków Towarzystwa, 
16 wolontariuszy i 10-12 członków ZHP. Wśród dyżurujących z pusz-
kami na pieniężne datki byli m.in. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, 
starosta łaski Teresa Wesołowska, a także kandydat na burmistrza w wy-
borach samorządowych Piotr Wołosz i była dyr. Łaskiego Domu Kultury 
Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Dopisała iście wiosenna pogoda, wielu dar-
czyńców z satysfakcją komentowało kwestę i ratowanie zabytków cmen-
tarnych łaskiej nekropolii.

Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy, że w IV zbiórce pu-
blicznej wzięło udział  41 osób,  w tym: członkowie TPZŁ - Magda-
lena Binkowska, Ewa i Jarosław Buss, Iwona i Roman Kolanus, Jan 
Książczyk, Bogdan Lisiecki, Anna Malinowska, Krzysztof Pięta, Ur-
szula Ruszkowska, Grażyna Śliwińska, Sławomir Tralewski, Włady-
sław Wajszczyk i Piotr Wojtczyk (Łaskie Bractwo Kurkowe); wolon-
tariusze - Józef Bartos, Krzysztof Dąbrowa, Magdalena Kelnerowska, 
Marek Krawczyk, Krzysztof Kubiak (Łaskie Bractwo Kurkowe), Maria 
i Bogdan Lipowscy, Jolanta i Wojciech Madej, Włodzimierz Nowicki, 
Jarosław Selwon (Łaskie Bractwo Kurkowe), Robert Szczepaniak, Ga-
briel Szkudlarek, Elżbieta Wojtacka – Ślęzak, Teresa Wesołowska i Piotr 
Wołosz; harcerze z Łaskiego Hufca ZHP - Daria Brozińska, Aleksandra 
Bruch, Zofia Długosz, Kamil Knol, Natalia Łuczak, Ada Matusiak, Kuba 
Nowakowski, Amelia Różańska, Hubert Stanaszek, Maria Witkowska  
i Jagoda Włodarczyk.

Z wyników zbiórki zadowolony był także prezes S. Tralewski. – Za 
ofiarowane przez darczyńców pieniążki będziemy mogli ratować kolejne 
zabytkowe nagrobki łaskiego cmentarza. W imieniu Towarzystwa dzię-
kuję wszystkim za wsparcie naszej akcji!

(PO)

rekordowy wynik ofiarności Łaskowian

To była kolejna już kwesta zorganizowana na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Łasku. Jej organizatorem, 
podobnie jak poprzednich edycji zbiórki, było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej.



 

ŁASK  GODNIE  UCZCIŁ ...


