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Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny 
Tydzień Zakazanych Książek (23-29 
września). Jest to międzynarodowa 
inicjatywa przypominająca o znaczeniu 
wolności słowa i problemie cenzury 
w literaturze. Do akcji przyłączyła się 
tradycyjnie już Biblioteka Publiczna 
w Łasku, organizując wystawę 
zakazanych książek oraz  prelekcje 
dla uczniów  klas ósmych  Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łasku. 

Młodzież podczas wykładu Arkadiusza 
Cieślaka, pracownika Muzeum Historii Łasku,  
dowiedziała się m.in. na czym polegała cenzura 
w Polsce i na świecie, jak zmieniał się proces 
kontroli tekstów na przestrzeni lat oraz jakie 
publikacje umieszczono na „czarnych listach”.  
Tydzień Zakazanych Książek to świetna okazja 
do zainteresowania się ciekawymi przypad-
kami z historii literatury i stanowi doskonałą 
zachętę do czytania, także książek kontrower-
syjnych z przypiętą łatką niepoprawności poli-
tycznej, religijnej czy obyczajowej. 

Lista zakazanych publikacji jest bardzo 
długa, znajdziemy na niej między innymi cen-
zurowane  lektury, jak i poczytne bestsellery,  
tj. „Kod Leonarda da Vinci” Dana Brow-
na, „Cierpienia młodego Wertera” Johanna 
Wolfganga Goethego, „Buszujący w zbożu”  
Jerome’a Davida Salingera, „Harrego Pottera” 
Joanne  K. Rowling, „Mein Kampf” Adolfa  
Hitlera, a nawet „Czerwonego Kapturka” braci 
Grimm. Zapraszamy zatem do naszej bibliote-
ki, nie tylko po zakazane książki.

Agnieszka Wachowska 

ZakaZane 
książki, 
ucisZone 
historie

Także w gminach Widawa i Wodzierady nie 
zaszły zmiany – w tej pierwszej z gmin Michał 
Włodarczyk nadal pełnić będzie obowiązki wój-
ta (2278 głosów, tj. 55 proc.), także w Wodzie-
radach ponownie wygrała wybory Renata Sza-
frańska (892 głosy), pokonując rywala Wiktora 
Zientalę (813 głosów).

Zmiana nastąpiła w Sędziejowicach, gdzie 

Wybory W gminach

Święto Zmarłych to dzień zadumy nad naszym życiem 
i śmiercią. Wracamy wówczas pamięcią do ludzi, któ-
rzy odeszli, pozostawiając pustkę i żal. Płonące znicze 
symbolizują pamięć i hołd dla naszych najbliższych 
i przyjaciół, których nie ma już wśród żywych…

DZiEŃ 
ZaDumy

z udziału w wyborach, po wielu latach kiero-
wania gminą, zrezygnował dotychczasowy wójt 
Jerzy Kotarski, a walka o fotel wójta rozegrała 
się między Dariuszem Cieślakiem – dotychcza-
sowym przewodniczącym Rady Gminy (PSL) 
i Mirosławem Potasiakiem – dotąd zastępcą 
wójta (PiS). Pierwszy uzyskał 1746 głosów, dru-
gi – 1305.

W wyniku niedzielnych wyborów samorządowych w gminie Buczek, stanowisko wójta na 
kolejną kadencję otrzymał Bronisław Węglewski (2386 głosów) pokonując w dobrym sty-
lu kontrkandydata Grzegorza Wawszkiewicza (367 głosów). 
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W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku przeprowadzono akcję z oka-
zji Światowego Dnia Zwierząt. Głównym celem zamierzenia było wzbudzenie w dzie-
ciach potrzeby niesienia pomocy bezdomnym kotom i psom. Efektem akcji było ofiarowa-
nie przez dzieci różnego rodzaju karm na rzecz łaskiej fundacji „Zwierzoluby”. Serdecz-
nie dziękujemy rodzicom za okazane serce.

                          M. Makowska

Po mszy odprawionej w miejscowym kościele przez proboszcza  
ks. Jacka Grzesiaka uczestnicy dożynek przybyli na boisko Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej, gdzie ustawiono scenę, stoiska wystawców 
i KGW. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wspólnie z przewodni-
czącym Rady Miejskiej Robertem Bartosikiem i ks. Jackiem Grzesia-

DOżYNki GMiNNO-ParaFialNE W tEODOraCH
Tego dnia, jak zresztą i podczas tegorocznych żniw, nikt nie mógł narzekać na pogodę. Było słonecznie i ciepło, choć zaczęła się już 
jesień. 30 września w podłaskich Teodorach odbyły się gminno-parafialne dożynki.

kiem witają licznych gości, wśród których są m.in.: przedstawiciel-
ka marszałka województwa, b. wojewoda łódzki Jolanta Chełmiń-
ska, starosta Teresa Wesołowska, wójt Buczku Bronisław Węglewski,  

STAROŚCINA ANNA FOLLMANN – wraz z mężem prowadzi 
gospodarstwo rolne w Teodorach, które odziedziczyła po swoich 
rodzicach. Koncentruje się na produkcji roślinnej. Mieszka w domu 
rodzinnym, wychowując dwójkę dzieci. Od 27 lat pracuje w łaskim 
„Kastorze”, działa też w KGW. Pełnienie honorów starościny uważała 
za ogromne wyróżnienie.

STAROSTA MIROSŁAW KLICH – wraz z żoną Urszulą prowadzi 
gospodarstwo rolne w Rokitnicy, które przejął po swoich rodzicach. 
Koncentruje się na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jest ojcem trzech 
córek.

W rywalizacji do najważniejszego stano-
wiska w gminie brali jeszcze udział: Sylwester 
Florczak, który uzyskał 2144 głosy, Leszek Ta-
dych – 1105 i Grzegorz Rosiak – 1068.

Po wyborach niedzielnych w dniu 21 paź-
dziernika br. znamy już skład Rady Miejskiej 
w Łasku. Mandatami podzielili się: KWW 
Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe, KW 
Prawo i Sprawiedliwość, KKW Platforma, No-
woczesna Koalicja Obywatelska i KKW SLD 
Lewica Razem. Oto skład nowej 21-osobowej 
Rady Miejskiej (w nawiasach liczba oddanych 
głosów na daną osobę):

Bartosik Robert (347)
Bordowicz Stanisław (211)

WYBOrY W ŁaskU: BĘDZiE DOGrYWka

Florczak Sylwester (274)
Groblewski Grzegorz (316)
Kolasa Aleksandra (182)
Kołodziejski Stanisław (223)
Łukaszewska Agnieszka (176)
Madej Wojciech (201)
Mara Andrzej (292)
Mencel Rafał (150)
Nowicki Włodzimierz (175)
Politańska Krystyna (323)
Rosiak Grzegorz (202)
Rychlik Józef (195)
Sadziński Przemysław (205) 
Sowała Zbigniew (276)
Starzyński Tadeusz (151)

Szkudlarek Gabriel (295)
Szymczyk Rafał (83)
Urban Przemysław (393)
Wołosz Piotr (738).
Zatem najbliższe dwa tygodnie w Łasku 

i gminie upływać będą pod znakiem kontynu-
owanej kampanii wyborczej. Obydwaj kan-
dydaci mobilizować będą swoje elektoraty,  
by 4 listopada ostatecznie rozstrzygnąć, kto 
przez najbliższe 5 lat pokieruje pracami samo-
rządu.

Dogrywka wyborcza odbywać się będzie 
w tych samych lokalach wyborczych co wybory 
w dniu 21 października.

(p)

Tego należało się spodziewać: przy aż pięciu kandydatach do fotela burmistrza i rozbiciu głosów musiało dość do drugiej tury wyborów. 
4 listopada w wyborcze szranki staną dwaj kandydaci: dotychczasowy burmistrz Gabriel Szkudlarek i Piotr Wołosz. W pierwszej 
turze G. Szkudlarek uzyskał 3696 głosów, zaś jego przeciwnik 3979.

Ostatnio zapadły decyzje w sprawie budowy kolejnego odcinka S-14, 
stanowiącego fragment ringu Łodzi. W ten sposób za kilka lat Łódź bę-
dzie pierwszym miastem tej wielkości w Polsce mającym pełny ring, co 

cZekamy na koLeJne arterie
Dla nas, łaskowian, najważniejsze było wybudowanie 
drogi ekspresowej S-8, bo stała się ona swoistą obwodnicą 
miasta, dzięki której wyprowadzono z Łasku dużą część 
ciężkiego taboru. Jednak budowa wielkiego ringu Łodzi 
i ostatniego odcinka autostrady A-1 od węzła „Tuszyn” aż 
do Częstochowy nie jest nam obojętna. Dlaczego? To proste  
- dopiero wszystkie te arterie ułatwią nam poruszanie się 
i odciążą jednocześnie nasze drogi lokalne.

ma olbrzymie znaczenie, ponieważ leży w centrum kraju, gdzie krzyżują 
się najważniejsze arterie komunikacyjne Polski. Poprzez ten ring podróż-
ni z kierunku Sieradza, Zduńskiej Woli czy Łasku zyskają łatwy dostęp  
do tych dróg, a więc będą mogli wygodniej i bezpieczniej podróżować.

Wygląda na to, że i wspomniany ostatni fragment autostrady A-1, uła-
twiający jazdę w kierunku południa Polski i do Czech oraz na Słowację, 
także wreszcie ruszy, choć przygotowania tej inwestycji wloką się niemi-
łosiernie, a władze już kilkakrotnie zapowiadały rozpoczęcie prac. Nie-
stety, jeden z wykonawców ostatnio wycofał się. Gdy już będzie goto-
wy ten odcinek, znacznie bezpieczniejszy i wygodniejszy dla podróżnych 
fragment Gierkówki, odetchną także mieszkańcy pobliskich miast, m.in. 
Piotrkowa i Radomska.                 (PO)
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ZDaniem burmistrZa

PIĘKNY WIEK
Czas to wyjątkowy i doniosły. Od wieku 

żyjemy w niepodległej Polsce, o której marzy-
ło kilka pokoleń rodaków. Przez 123 lata śnili 
oni o tym jednym z najprostszych pragnień – 
wolności. W imieniu przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łasku Roberta Bartosika, preze-
sa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sła-
womira Tralewskiego i własnym zapraszam 
wszystkich mieszkańców do wspólnego świę-
towania. Spotkajmy się na placu 11 Listopada 
w Łasku, aby uczcić ojców Niepodległej i tych, 
którzy oddali za nią życie. W chwilach refleksji 
nie zapomnijmy o najważniejszym - o radości 
i dumie z wolnej Ojczyzny.

Wielkimi krokami zbliża się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Na tę okoliczność w Łasku przygotowano trzydniowy program obchodów. A w nim 
prelekcje w Łaskim Domu Kultury, koncerty, występy artystyczne i wiele więcej. 

JAK TO JEST Z ZADŁUŻENIEM 
GMINY

Trwa kampania wyborcza, która jak wie-
my rządzi się swoimi prawami. Niczym bume-
rang powraca temat zadłużenia gminy. Budzi 
on wiele emocji, co oczywiście zrozumiałe, 
jednak nie ma tu mowy o jakimkolwiek płasz-
czyku tajemnicy. Ogólnodostępne dane jasno 
wskazują na fakt, że kondycja gminy Łask jest 
bardzo dobra. Z danych Ministerstwa Finan-
sów wynika, że średnio na jednego mieszkańca 
polskich gmin dług wynosi 969 zł (www.zadlu-
zenia.com). Z kolei na stronie www.samorzad.
pap.pl gmina Łask została skwalifikowana pod 
względem zadłużenia na poz. 1973 (na 2478 
gmin) z zadłużeniem 383 zł na mieszkańca. 

Proszę niech Państwo, sami ocenią stan fi-
nansów gminy. My nie mamy kopalni, gigan-
tycznych hal targowych, elektrowni, a nawet 
lotnisko nie jest nasze. Jeżeli chcemy gmi-
nę rozwijać, musimy czasem korzystać także 
z kredytów, choć oczywiście w sposób odpo-
wiedzialny – i tak postępujemy. Nasza strate-
gia jest znana i konsekwentnie ją realizujemy. 
Zmiany są dostrzegalne gołym okiem. Poniżej 
prezentujemy kilka ostatnich inwestycji. 

16 października 2018 r.
Gabriel Szkudlarek

Budowa oczyszczalni ścieków Budowa żłobka

Nowoczesne autobusy na ulicach Łasku

Budowa drogi w Orchowie

Przebudowa ulicy Przemysłowej

Przebudowa pasażu między ulicą 9 Maja i Polną

Nowy plac zabaw w parku miejskim

Rozbudowa sieci kanalizacji w Kolumnie

Nowy chodnik i miejsca parkingowe na ul. Dębowej
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25 września br., w tym dniu szczególnym 
dla pensjonariuszy i pracowników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Łasku obchodzono 20-lecie istnienia 
placówki. Podczas uroczystej gali 
w ŁDK, gdzie zgromadziło się wielu 
gości i przyjaciół, a przede wszystkim 
obecnych i byłych podopiecznych, 
przypomniano dzieje WTZ.

20 Lat WtZ

Jak zwykle podczas takich uroczystości 
obecni byli także rodzice podopiecznych i byli 
pracownicy, wszak 20 lat to spory okres w ży-
ciu tej nietypowej placówki. Były przemówie-
nia, podziękowania za dotychczasową działal-
ność i gratulacje, nie zabrakło również wystę-
pów artystycznych kwiatów i upominków. Był 
też okazały tort.

Katarzyna Cieślarczyk, która kieruje pla-
cówką od początku jej istnienia, ze wzrusze-
niem wspomina tych, którzy zapisali piękne 
karty w dziejach WTZ i odeszli spośród nas, 
a także mozolne dochodzenie do poziomu,  
jaki dziś prezentuje Warsztat Terapii Zajęcio-
wej. Przez te 20 lat dokonał się olbrzymi po-
stęp i zdobyto sporo cennych doświadczeń słu-
żących podopiecznym.

„Tą okrągłą rocznicę mieliśmy okazję świę-
tować także z obecnymi i byłymi podopieczny-
mi, ich rodzicami oraz byłymi pracownikami 
WTZ – mówi K. Cieślarczyk. - Były wspo-
mnienia, życzenia, występy artystyczne uczest-
ników oraz kwiaty i prezenty. Wszystkim, któ-
rzy zechcieli uczestniczyć w tym ważnym dla 
nas wydarzeniu, serdecznie dziękujemy. Wy-
razy podziękowania składamy także na ręce 
sponsorów, bez których ta impreza nie wyglą-
dałaby tak okazale. 

(R)

SESJE – Rada Miejska Łasku zbierze 
się 30 bm. na nadzwyczajnej sesji, na której 
zajmie się m.in. zmianami w budżecie oraz 
zmianami w studium zagospodarowania 
przestrzennego. Sesja nowo wybranej Rady 
odbędzie się w ciągu tygodnia po 16 listo-
pada br. Także w tym terminie zbierze się 
Rada Powiatu Łaskiego, by wyłonić staro-
stę, wicestarostę i Zarząd Powiatu. Ostatnia 
sesja Rady Powiatu odbyła się 18 bm., radni 
zajmowali się m.in. regulaminem wynagra-
dzania pracowników oświaty, wykonaniem 
budżetu za pierwsze półrocze oraz analizą 
oświadczeń majątkowych za 2017 rok. 

INWESTYCJE, na które czekają miesz-
kańcy – gmina Łask podpisała umowę na 
przebudowę ul. Kopernika w Kolumnie oraz 
przebudowę drogi w Zielęcicach. Ponadto 
rozpisano przetarg na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie.

STRAŻAK z Maleni (gm. Buczek) Se-
weryn Pogocki został wicemistrzem Polski 
strażaków PSP w kat. B i przyczynił się do 
zdobycia drużynowego mistrza kraju straża-
ków przez reprezentację KW PSP w Łodzi. 
Gratulujemy!

45-LETNI JUBILEUSZ pracy zawo-
dowej to nie byle jaki wyczyn, a tyle wła-
śnie przepracował Andrzej Frątczak. Jemu 
i sporej grupie pracowników MON z ta-
kim i mniejszym stażem podziękowano na 
specjalnej uroczystości w Izbie Tradycji  
32. BLT. Podziękowania jubilatom złożył 
dowódca 32. BLT płk pil. Tomasz Jatczak. 

DZIEŃ PATRONA i 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości są dla 
młodzieży Szkoły Podstawowej im. Woj-
ska Polskiego w Wiewiórczynie okazją 
do udziału w akademii, która odbędzie się  
9 listopada br. Jak zdążyliśmy się przekonać, 
młodzież godnie uczci żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy są stałymi gośćmi w tej 
placówce oświatowej.

MAŁGORZATA NIEMCZYK – le-
genda polskiej siatkówki (mistrzyni Euro-
py z 2003 r.), przyciągnęła w Łasku tłumy 
młodzieży. Poprowadziła otwarty trening dla 
dzieci i młodzieży.

ODDAJ KREW – OCAL ŻYCIE  
– pod takim hasłem w 32. BLT odbyła się 
akcja oddawania tego najcenniejszego z le-
ków. Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa pozyskała 6,3 litra krwi.

AURA - była niezwykle łaskawa 
w pierwszej połowie miesiąca, choć bywa-
ły już nocne przymrozki i kierowcy musieli 
rano skrobać lód z szyb. Weekend w połowie 
października był piękniejszy niż czasami la-
tem. A ponadto pojawiło się w lasach sporo 
grzybów. Jednak w ostatniej dekadzie mie-
siąca nadeszło ochłodzenie, opady deszczu 
i silne wiatry. 
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wójt Sędziejowic Jerzy Kotarski, wójt  
Widawy Michał Włodarczyk, a także przedsta-
wiciele instytucji pracujących na rzecz wsi i jej 
mieszkańców. Jest też senator VI-VIII kadencji  
Andrzej Owczarek.

DOżYNki W tEODOraCH
3

Dziękuję tym wszystkim, którzy udzielili Teodorom pomocy i sprawili, że dożynki miały swojską atmosferę, a przybyli goście poczuli klimat 
wiejskiego gospodarstwa i mogli radować się z zebranych plonów. 

Dziękuję szczególnie Joannie Miller, która spełniła sen sołtysa o własnym traktorze i zwierzętach ze słomy jako wystroju dożynek, także 
Alinie Janeczek wraz z rodziną za przygotowanie najpiękniejszego kosza dożynkowego i wystrój stoiska Teodorów z mini traktorkiem i kopaczką  
do ziemniaków z oryginalną tabliczką sprzed 40 lat (po odnowieniu i odmalowaniu kopaczka wygląda jak nowa). 

Nie można pominąć Kasi Kuźniak wraz z gronem pedagogicznym NSP w Teodorach, która przygotowała przepiękny wystrój szkoły i występ 
maluszków z tutejszego przedszkola. Dziękuję również Teresie Janiszewskiej, pod okiem której Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało nasze 
lokalne przysmaki i program artystyczny w folklorystycznych strojach. 

Pokaz ptaków drapieżnych i udział podczas mszy świętej sokolnika Krzysztofa Domańskiego z orłem na ręku był niewątpliwie ogromnym 
zaskoczeniem dla wielu przybyłych gości, a jednocześnie rzadko spotykanym przykładem, jak człowiek może być blisko natury i żyć z nią w harmonii. 
To przecież postać orła jest w naszym godle. 

Dożynki to naprawdę ogromny wysiłek mieszkańców Teodorów, którzy po pracy zbierali się do działania, żebyśmy jako mała miejscowość przy 
pomocy osób z Rokitnicy, Aleksandrówka i Ostrowa mogli oddać szacunek wszystkim ludziom pracującym ciężko na roli i godnie ich ugościć.  
Ja skromną osobą jedynie podpaliłem ten żar ludzkich serc do działania, a ludzie u nas naprawdę „łatwopalni”... 
        

sołtys z Teodorów Sławek Sobór

PODZiĘkOWaNia sOŁtYsa tEODOróW

Przedszkolaki miały wiele zajęć. Z zaciekawieniem oglądały pas 
startowy z wieży kontroli lotów, również mogły z bliska obejrzeć sa-
moloty, a nawet do nich wsiąść. Kolejnym punktem wycieczki było 
oglądanie wozów straży pożarnej, które są potrzebne do zabezpiecze-
nia terenu lotniska. Dowódca straży pożarnej zrobił pokaz akcji ga-
śniczej, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzie-
ci. Na koniec wycieczki na przedszkolaków czekała niespodzianka  
w „domku pilota”, gdzie oglądały strój pilota, kamizelki ratunkowe 
i ponton ratunkowy, do którego mogły również wejść. 

Ja tEż CHCĘ ZOstać PilOtEM
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku 
w ramach edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna” 
zwiedziły lotnisko 32. BLT. Wycieczka dzieci z grupy 
„Muchomorki” została zorganizowana we współudziale 
nauczycielki Jolanty Kuśmirowskiej wraz z jednym 
z rodziców – zawodowym wojskowym. 

Maluchy obejrzały też film przedstawiający start samolotów, ich 
tankowanie i rutynowe codzienne czynności z nimi związane. Nie tylko 
chłopcy, ale również dziewczęta chciałyby w przyszłości zostać żołnie-
rzem, strażakiem a nawet pilotem. Dowiedziały się, jak bardzo ważna 
i odpowiedzialna jest ta praca. 

J.K.

Gospodarze gminy mówią o znaczeniu 
święta plonów, które symbolizuje trud rolni-
ka, a wszystko to po to, „by nikt na polskiej 
ziemi nie cierpiał głodu”, przypominają też 
to doroczne swoiste misterium, gdy z małego  
ziarenka rozwija się obfity piękny kłos… - Rol-
nik pracuje pod gołym niebem, a niebo nie za-
wsze sprzyja”, są susze, nawałnice. Stąd szacu-
nek dla rolników – mówi burmistrz G. Szku-
dlarek.

Rozpoczyna się najważniejszy moment 
dożynek – na scenie pojawiają się starostowie 

Anna Follmann oraz Mirosław Klich i wręcza-
ją gospodarzom dożynek tradycyjny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznego ziarna.  
To symbol udanych plonów i dostatku, choć za 
tym kryje się ciężka praca rolnika. Następnie 
starostowie częstują chlebem dożynkowym 
wszystkich uczestników święta plonów. Chleb 
– niby taki sam, jaki jemy codziennie, a jednak 
inny, symbolizujący ciężką pracę i zaspokoje-
nie głodu każdego człowieka…

Pojawiają się dożynkowe kosze, których 
jest 16, i delegacje sołectw, obdarowujące 
przedstawicieli instytucji i organizacji rolni-
czych. To okazja do śpiewu i dowcipnych do-
cinków wzbudzających śmiech. Pracują już 
jurorzy pod przewodnictwem R. Bartosika, 
którzy mają za zadanie wybrać najpiękniejszy 
kosz dożynkowy. Pierwszy kosz od sołectwa 
Kopyść przypada b. wojewodzie J. Chełmiń-
skiej, drugi od Wiewiórczyna - staroście Teresie  
Wesołowskiej, trzeci od Teodorów – bur-
mistrzowi G. Szkudlarkowi, kolejny od 
Okupa Wielkiego – dla R. Bartosika, od 
Okupa Małego – dla ks. J. Grzesiaka, od 
Orchowa – dla J. Kosman, od Wrzeszcze-
wic – dla skarbniczki gminy Łask Anny 
Głowińskiej, od Bałucza – dla płk. pil.  
T. Jatczaka, od Rokitnicy – dla mjr Jacka Pie-

trasiaka z Żandarmerii Wojskowej, od sołectwa 
Stryje Paskowe - dla mł. inspektora policji Pio-
tra Bielewskiego, od sołectwa Wydrzyn – dla 
szefa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Bronisława Węglewskiego, od Aleksandrówka 
– dla dyr. Sanepidu w Łasku lek. med. Marka 
Graczyka, od Bud Stryjewskich - dla przewod-
niczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Rady Miejskiej w Łasku Z. Sowały, 
od Łopatek – dla radnego Piotra Kościana, od 
Maurycy – dla naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM Wioletty Raben-
dy i od Woli Stryjewskiej – dla przedstawiciela 
lokalnych przedsiębiorców Macieja Steca.

Wspomnieć też wypada o licznych gra-
tulacjach i podziękowaniach dla rolników, 
kierowanych m.in. przez T. Wesołowską  
i G. Szkudlarka, z kolei Piotr Wołosz odczytuje 
list od premiera dziękującego rolnikom m.in.  
„za codzienny trud i miłość do polskiej ziemi”.

A po części obrzędowej i ogłoszeniu,  
że jury uznało kosz z Teodorów za najlepszy, 
rozpoczynają się występy artystyczne, m.in. 
uczniów NSP w Teodorach, zespołu wokalne-
go KGW w Orchowie i artystów z Łaskiego 
Domu Kultury. Wielką popularnością zwie-
dzających cieszą się ptaki drapieżne wysta-
wione przez sokolnika Krzysztofa Domańskie-
go. A na finał dożynek jest tradycyjna zabawa 
taneczna.                (PO)
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SYSTEMATYCZNIE MODERNIZOWALIŚMY SIEĆ  
DRÓG POWIATOWYCH

2015 r. - droga powiatowa ul. Batorego (1,1 km) - 1.042.533,58 zł, dro-
ga powiatowa Widawa – Zawady (1 km) - 263.562,82 zł, droga powiatowa 
Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice (1,2 km) - 257.741,34 zł, droga po-
wiatowa - ul. Warszawska w Łasku (0,5 km) - 230.455,25 zł, chodnik przy 
drodze powiatowej - ul. Kilińskiego w Łasku (0,17 km) - 78.715,08 zł, 
droga powiatowa Zduńska Wola – Pruszków (0,34 km) - 88.914,29 zł, dro-
ga powiatowa Strumiany – Witoldów (0,4 km) - 84.618,10 zł, wymiana ba-
rier mostowych na wiadukcie nad linią kolejową – Żagliny - 55.539,24 zł, 
chodnik przy drodze powiatowej Brzyków – Zborów – Chociw (0,2 km) 
- 24.429,82 zł, chodnik przy ul. 1 Maja w Łasku (pomiędzy ul. Rodziny 
Bujnowski, ul. Kwirama) (0,6 km) - 12.129,52 zł - łącznie na ok. 5,5 km 
dróg i chodników wydatkowano 2.083.099,80 zł. 

2016 r. - droga powiatowa Buczek – Luciejów (4,8 km) - 2.544.773,00 zł, 
droga powiatowa Lutomiersk – Wodzierady (2,7 km) - 2.568.687,41 zł, 
droga powiatowa Marzenin – Bałucz (1,2 km) - 281.498,87 zł, droga po-
wiatowa Siedlce (1,3 km) - 217.136,71 zł, chodnik przy drodze powiato-
wej nr 2317E - ul. Kilińskiego w Łasku (0,35 km) - 95.576,19 zł, droga 
powiatowa Zduńska Wola – Pruszków (0,356 km) - 70.706,11 zł, droga 
powiatowa Dziadkowice – Kiki – Mauryców (0,5 km) - 55.545 zł, skrzy-
żowanie drogi powiatowej ul. Konstantynowskiej z ul. Legionów wraz 
z chodnikiem w Wiewiórczynie - 17.379,90 zł - łącznie na ok. 11,2 km 
dróg i chodników wydatkowano 5.851.303.19 zł 

2017 r. - droga powiatowa Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola 
Bachorska (2,8 km) - 1.599.670,67 zł, droga powiatowa Widawa – Wola 
Wiązowa – Kiełczygłów (3,8 km) - 3.158.925,36 zł, chodniki przy dro-
gach powiatowych – ul. 9 Maja, ul. Południowa, - ul. Jana Pawła II  
i ul. 1 Maja - 215.976,14 zł, droga powiatowa Kalinowa – Żagliny – Pru-
sinowice (1,35 km) - 274.601,33 zł, droga powiatowa Rogóźno – Zalesie 
(1,66 km) - 381.912,96 zł, chodnik przy drodze powiatowej ul. Mickie-
wicza - 173.775,32 zł, droga powiatowa Florianki – Borszewice – Okup 
Wielki (1,984 km) - 635.921,61 zł, droga powiatowa Rogóźno – Zalesie 
(0,224 km) - 39.128,49 zł - łącznie na ok. 11,82 km dróg i chodników 
wydatkowano 6.090.160,42 zł, 

2018 r. - droga powiatowa Widawa – Wola Wiązowa – Kieł-
czygłów (3,8 km) - 4.086.659,64 zł, droga powiatowa Brzeski - Sę-
dziejowice – Buczek – Wola Bachorska – Bocianicha (2,8 km), dro-
ga powiatowa nr 2305E Grzeszyn – Gucin (1,93 km), droga po-
wiatowa Górki Grabińskie – Siedlce – Emilianów ETAP I – 0,4 km 
- 168.410,10 zł, drogi powiatowe w miejscowości Łask – Kolumna:  
ul. Spacerowa od ul. Swojskiej od pl. Gwiaździstego (0,332 km) – strona 
lewa, ul. Katowicka od pl. Gwiaździstego (0,186 km) strona prawa,  
ul. Wojska Polskiego od granicy pasa drog                         owego drogi 
wojewódzkiej Łask – Pabianice do ul. Odwodowej (0,577 km) – strona 
lewa. Szacunkowy koszt inwestycji 356.000 zł, Droga powiatowa Łask – 
Kwiatkowice: Etap I (0,700 km) ul. Lutomierska w miejscowości Łask, 
Etap II – (0,950 km) w miejscowości Kwiatkowice. Ogółem przedsię-
wzięcie – 8.116.373,65 zł - Łącznie na ok. 5,1 km dróg i chodników wy-
datkowano 13.118.040,12 zł.

Łącznie na inwestycje drogowe, związane z modernizacją ok. 35 km 
dróg i chodników, w latach 2014-2018 wydatkowano 27.142.603,53 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Zarządu Dróg 
w Łasku w kadencji 2014-2018 zakupiono:

zamiatarkę ciągnikowa Fliegl (2015) o wartości 26 445,00 zł,
samochód osobowo-techniczny FORD Transit (2016) o wartości  

104 581,90 zł,
kosiarkę tylno – boczną Ferii (2016) o wartości 34 686,00 zł,
ciągnik z oprzyrządowaniem (2018) tj. pług odśnieżny, posypywarka, 

kosiarka, zamiatarka o wartości 156.702,00 zł. 

PODsUMOWaNiE 
kaDENCJi 2014-2018 

W 2018 roku przeniesiono siedzibę PZD do nowo wyremontowanych 
pomieszczeń przy ul. Narutowicza 17.  

REGULARNIE ORGANIZOWALIŚMY BEZPŁATNE AKCJE 
PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW

Corocznie powiat łaski we współpracy z gminami z powiatu or-
ganizuje akcje profilaktyczne adresowane do mieszkańców powiatu  
pn. „Powiatowy Dzień Onkologiczny” oraz „Biała Sobota”. Przez wszyst-
kie lata prowadzenia akcji wykonano przeszło 9.000 bezpłatnych porad, 
konsultacji i badań lekarskich.

DOPOSAŻYLIŚMY GABINETY PROFILAKTYKI  
ZDROWOTNEJ W SZKOŁACH

Powiat łaski zawarł umowę z wojewodą łódzkim w sprawie dotacji 
celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dotacja wysokości 26.800 zł 
została udzielona w oparciu o specustawę z dnia 15 września 2017 r. 
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z umową szkoły i placówki, 
dla których organem prowadzącym jest powiat łaski, otrzymały dofinanso-
wanie w wysokości po 6.700 zł dla szkoły na zakup sprzętu stanowiącego 
wyposażenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

INWESTOWALIŚMY W SPORT
W latach 2014-2018 powiat łaski regularnie dofinansowywał zadania 

publiczne w sferze kultury fizycznej i sportu. Powiat nieprzerwanie od 
2006 roku we współpracy z wszystkimi gminami z powiatu, proboszczem 
parafii NPNMP w Łasku oraz środowiskiem sportowym organizuje Bieg 
Pamięci św. Jana Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Od 2018 r. trasa biegu głównego posiada atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Ponadto impreza została włączona do prestiżowego cyklu bie-
gów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Wielokrotnie Zarząd Powiatu Łaskiego w trakcie całej kadencji fun-
dował puchary i drobne upominki dla uczestników zawodów sportowych 
organizowanych na terenie powiatu łaskiego.

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o Wyścigu Kolarskim  
„Po Ziemi Łódzkiej”. Wydarzenie, które przyciąga uczestników z całej 
Polski, jak i z zagranicy. Impreza współfinansowana jest z budżetu po-
wiatu łaskiego. 

Przeprowadzona została przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych 
wraz z siłowniami plenerowymi przy szkołach, których organem prowa-
dzącym jest powiat. W 2015 roku zostało przebudowane boisko przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szklono Wychowawczym w Łasku, wartość zadania 
wyniosła 394.632,63 zł, a w 2016 roku remont przeszło boisko przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, wartość zadania wyniosła 
482.897,88 zł. 

W 2017 r. Zarząd Powiatu Łaskiego postanowił przekazać halę spor-
tową po byłym Elektryku w trwały zarząd Międzyszkolnemu Ośrodkowi 
Sportowemu w Łasku. Tym samym od 1 września 2017 roku hala jest 
użytkowana zgodnie z przeznaczeniem na wszelkie zajęcia sportowe: 
zawody międzyszkolne, treningi siatkówki, mecze ligowe oraz wynajem 
dla grup sportowych.

INWESTOWALIŚMY W OŚWIATĘ
Jednym z ważnych punktów funkcjonowania oświaty jest jej infra-

struktura. Jest to ogromne wyzwanie dla lokalnego samorządu. Jednak 
dzięki staraniom władz powiatowych, możemy cieszyć się nowym wize-
runkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łasku. Pla-
cówka uchodzi za jedną z najnowocześniejszych w woj. łódzkim i Polsce. 
Inwestycja wyniosła 2.800.000,00 zł. 8
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Możemy pochwalić się także utworzeniem w ZSP nr 1 w Łasku no-
wej pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w ramach zadania:  
„Za Pan Brat z przyrodą”, koszt zadania 34.006,00 zł. 

Powiat łaski inwestował, także w zasoby biblioteczne szkół ponad-
gimnazjalnych. I LO oraz w ZSM-T, przystąpiły do Rządowego Programu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zadanie było realizowane 
w ramach Priorytetu 3 Programu – „Rozwijanie zainteresowań uczniów 
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Kwota dotacji dla obu 
szkół wyniosła w sumie 17.00,00 zł. 

Nie sposób nie wspomnieć o pilotażowym programie MON dla klas 
mundurowych. Jest to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w la-
tach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie 
wybranych placówek oświatowych w zakresie aktualnie obowiązującego  
w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Zespół Szkół Mundu-
rowo – Technicznych w Ostrowie jest jedną z 50 szkół w Polsce i jedną  
z 3 w województwie łódzkim wybranych przez Ministerstwo Obrony Naro-
dowej do realizacji programu, którego celem jest wsparcie procesu odbudowy  
rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Dzięki uzyskanej dotacji z MON, 
kadeci ZSM-T w Ostrowie otrzymali profesjonalne wyposażenie umoż-
liwiające im prawidłową realizację programu. Wartość projektu 51.588 zł 
w tym środki własne 10.318 zł. 

Warto zwrócić uwagę na ciekawe projekty, w których uczestniczyli 
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sę-
dziejowicach w ramach prowadzonych kierunków realizował projekty: 
„Kuchnie narodów Europy – Włochy” wartość projektu 39.128,00 EUR, 
„Współczesne aranżacje terenów zieleni w obrębie obiektów historycz-
nych” wartość projektu 26.501,47 EUR oraz „Kuchnie narodów Europy- 
Portugalia” wartość projektu 29.194,00 EUR.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁASKU 
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w PCPR 

realizowaliśmy projekt konkursowy pn. „W rodzinie siła” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu był rozwój usług wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudności ży-
ciowych poprzez udzielenie wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i przebywają-
cym w tych rodzinach dzieciom. Projekt został zrealizowany na kwotę 

178.219,55 zł, przy udziale wkładu własnego w wysokości 26.730,00 zł, 
pozyskano 151.489,55 zł. 

ROZBUDOWA E- ADMINISTRACJI W POWIECIE ŁASKIM
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie 
VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 
Technologie informacyjno-komunikacyjne. Koszt całkowity projektu - 
2.123.560,09 zł, środki własne - 793.993,05 zł. Celem głównym projektu 
jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych, wzrost liczby miesz-
kańców korzystających z e-usług w powiecie łaskim oraz sprawne zarzą-
dzanie powiatem. 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ORAZ KLIMATYZACJA 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 17,4 KW została zamontowana na 

budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1. Koszt cał-
kowity inwestycji: 106.980,31 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie 
dotacji: 69.580,00 zł.

Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy  
ul. Południowej 1. Koszt całkowity zadania opiewał na kwotę 177.027,15 zł. 
     Inwestycje miały na celu poprawę warunków pracy w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1 oraz zmniejszenie 
kosztów energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Instalacja fotowoltaiczna wspomoże zasilanie budynku w energię 
elektryczną oraz pokryje zapotrzebowanie na energię dla urządzeń klima-
tyzacji. 

POZYSKANO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA TERMOMODERNI-
ZACJĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁASKU 

Całkowity koszt zadania to 1.299.399 zł, z czego 1.125.950 zł dofinan-
sowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a pozostała część tj. 173.449 zł to środki pozyskane z budżetu 
powiatu łaskiego. 

Ponadto dla PSP w Łasku zostały zakupione dwa samochody:
w 2017 roku lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją 

eko-czyściciel za kwotę 131.000 zł (w całości pozyskano środki zewnętrz-
ne) w 2018 roku na kwotę ok 98.200 zł.
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16 października br. w Starostwie 
Powiatowym w Łasku odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli ze szkół, dla których organem 
prowadzącym jest powiat łaski.

DZiEŃ EDUkaCJi NarODOWEJ 
Starosta łaski Teresa Wesołowska, wicesta-

rosta łaski Marek Krawczyk oraz przewodniczą-
cy Rady Powiatu Marek Aulak wręczyli nagro-
dy dyrektorom i nauczycielom ze szkół i placó-
wek oświatowych powiatu łaskiego.

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

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

D. Mataśka
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6 października br. w obecności marszałka województwa łódzkiego 
Witolda Stępnia, członka Zarządu Jolanty Zięby-Gzik, starosty 
łaskiego Teresy Wesołowskiej, przedstawicieli władz gminy z wójtem 
Bronisławem Węglewskim, a także sołtysów i mieszkańców Woli 
Bachorskiej i Maleni dokonano oficjalnego oddania do użytku kolejnych 
odcinków dróg w gminie Buczek, tym razem były to drogi w Woli 
Bachorskiej i Maleni.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy z radością uczestniczyli 
w oficjalnym otwarciu swoich nowych dróg i nie szczędzili podziękowań 
pod adresem przede wszystkim wójta Bronisława Węglewskiego, 
któremu udało się zdobyć na te przedsięwzięcia środki zewnętrzne. Goście 
i mieszkańcy podjęci zostali też w OSP w Maleni (na czele przygotowań 
stał prezes Tomasz Kaczmarek) poczęstunkiem, przygotowanym przez 
panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna pod 
przewodnictwem prezes Jadwigi Ratajczyk.

Droga gminna Malenia - Grzeszyn budowana była w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
nawierzchnię drogi wykonano z betonu asfaltowego o łącznej 
długości 3,4 km i szerokości 5,5 m. Czas realizacji: od 9.02.2018 r. do 
30.05.2018 r. Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 182 311,84 zł. Kwota 
dofinansowania: 1 388 605,00 zł. 

Natomiast droga w Woli Bachorskiej została dofinansowana z budżetu 
województwa łódzkiego w wysokości 135 000 zł, nawierzchnię drogi 
wykonano z betonu asfaltowego o długości około 1 km i szerokości 4 m. 
Całkowity koszt zadania wyniósł: 229 971,43 zł. Pobocza utwardzone 
zostały destruktem obustronnie na szerokości 1 m.

Nie zabrakło także przedstawiciela wykonawcy, przy otwarciu 
obecny był kierownik Marcin Holaś z  firmy „Włodan”, która słynie już 
z wysokiej jakości wykonywanych inwestycji. Oficjalne otwarcie drogi 
zostało także uwiecznione przez przedstawicieli mediów. 

Należy dodać, że gmina Buczek partycypowała też w kosztach 
budowy drogi powiatowej z Grzeszyna do Gucina, która stanowi naturalne 
przedłużenie drogi gminnej z Maleni w kierunku drogi wojewódzkiej 
i S-8. Koszt budowy drogi powiatowej wyniósł 472 511,54 zł, w tym 
udział budżetu gminy Buczek - 159 325,77 zł. Kwotę 153 860,00 zł 
dołożył też Urząd Marszałkowski.

Wydawałoby się, że to już koniec inwestycji drogowych w br., ale wójt 
Bronisław Węglewski wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i kandydata na radnego Andrzeja Tobjańskiego z Józefatowa i dokończył 
jeszcze w ostatnim czasie brakujący odcinek drogi (ok. 300 m) do 
Ignacowa w gminie Zelów.

Inwestycje w drogi to nie tylko poprawa jakości i komfortu jazdy, 
ale poprawa bezpieczeństwa, otwarcie na inwestorów, a także nowych 
mieszkańców.

A.Z

W gminie Buczek 

BUDUJą WCiąż NOWE DrOGi
Choć zazdrości nam wiele osób z innych gmin nowoczesnych, szerokich, bezpiecznych i o wysokim stan-
dardzie dróg gminnych, władze samorządowe nie szczędzą wciąż środków na poprawę i wysoką jakość 
infrastruktury drogowej. 

Droga w Woli Bachorskiej

Efektem boomu inwestycyjnego w gminie Buczek jest wysoka 
pozycja gminy  w rankingu „Wspólnoty”. Gmina Buczek według 
samorządowego czasopisma „Wspólnota” pod względem inwestycyjnym 
gmin wiejskich zajęła 6 pozycje w województwie łódzkim wydając na 

jednego mieszkańca 1.209,06 zł. W klasyfikacji krajowej gmina zajmuje 
63 miejsce na ponad 1500 gmin. A  na przykład druga z powiatu łaskiego - 
gmina Widawa - znajduje się na miejscu 712 z wydatkiem inwestycyjnym 
511,25 zł na jednego mieszkańca.               E.K.

boom inWestycyJny

Droga Malenia – Gucin
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W tym roku nie wszystko szło tak jak 
sobie zaplanowaliśmy - zabrakło troszkę 

rEPrEZENtOWali 
GMiNĘ i POWiat
15 września br. w Szczercowie odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
jednostek OSP z  województwa łódzkiego. Jednostka OSP Malenia reprezentowała 
gminę Buczek oraz powiat łaski dwiema drużynami  - męską i żeńską. 

szczęścia w decydujących sytuacjach, dlatego 
też ostateczne wyniki są poniżej oczekiwań. 

Będąc na takich wyjazdach spotykają się również z koleżankami 
z tamtejszych kół gospodyń, np. z Kołami we Władysławowie, Wiśle, 
Rewalu, Śliwinie czy Krępie Kaszubskiej. 

W sierpniu br. członkinie, przebywając w Międzyzdrojach, spotkały 
się z kolejnym Kołem Kobiet „Perełki z Wisełki” z jej przewodniczącą 
Hanną Kosterską na czele. Koło Kobiet to Zespół Wokalny, zajmujący 
się śpiewaniem i graniem na swoich instrumentach muzycznych. W spo-
tkaniu tym również uczestniczyli panowie z Wisełki, w tym sołtys Zbi-
gniew Kosterski, który przekazał od burmistrza Wolina pozdrowienia 
dla członkiń Stowarzyszenia z Bachorzyna. Spotkanie przebiegało w ra-
dosnej atmosferze, przy występie zespołu Koła Kobiet „Perełki z Wiseł-
ki”. Na wspólnym spotkaniu promowano nie tylko swoje miejscowości, 
ale również swoje gminy, powiaty i województwa. Panie mogły podzie-
lić się w swoimi  doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia działalno-
ści swoich Kół. W trakcie trwania spotkania panie wymieniły się upo-
minkami, nawiązującymi do historii i tradycji danego regionu.

Będąc w Międzyzdrojach panie z Bachorzyna postanowiły wybrać 
się na wycieczkę do Świnoujścia i na Wyspę Uznam po stronie niemiec-
kiej - do miejscowości Koserwow – wioski truskawkowej, zwanej tru-

POUCZaJąCE WYCiECZki GOsPODYŃ
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna na czele z przewodniczącą Jadwigą Ratajczyk mimo ciężkiej codziennej 
pracy, potrafią również czerpać przyjemności z turystyki. Przynajmniej dwa razy w roku wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-
krajoznawcze. Wiosną są to 3-dniowe wyjazdy w góry, a latem 6-dniowe nad morze. 

skawkowym rajem – Farmy Karls. Karls to rodzinne przedsiębiorstwo, 
które dawniej zajmowało się głównie uprawą truskawek i ich sprzedażą. 
Z czasem zainteresowanie było tak duże, że ofertę poszerzono o truskaw-
kowe przetwory, a obecnie na Farmie Karls znajduje się truskawkowy 
park rozrywki. Ten świetny park rozrywki dla całej rodziny mogły zoba-
czyć członkinie z Bachorzyna.

Mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bezpłatnych, 
panie z Bachorzyna zwróciły uwagę, jak ten park jest urządzony. Ma 
wygląd starego gospodarstwa rolnego - wszystko proste i z duszą daw-
nych czasów. Ciekawie urządzony w swoim wystroju posiada ponad  
40 tysięcy dzbanków do kawy, które są ozdobą ścian. Kolekcja dzban-
ków do kawy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. 

Również członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bacho-
rzyna podczas pobytu w Farmie Karls podarowały na pamiątkę do kolek-
cji swój dzbanek z motywem truskawki i logo, nawiązujący do zagłębia 
truskawkowego gminy Buczek. Podarowany dzbanek obecnie znajdu-
je się na półce w kolekcji dzbanków w miejscowości Koserow. W hali 
znajduje się mnóstwo rzeczy do kupienia i pooglądania. Wyrobów, które 
są robione na miejscu można przed zakupem spróbować. Członkinie na 
żywo obserwowały, jak wytwarza się dżemy, chleb i pyszne cukierki, 
a następnie te wytworzone produkty degustowały. Truskawkowe dżemy 
gotowane były przez cały czas za wielką szybą. W hali unosił się obłędny 
zapach truskawek. Panie skorzystały również z degustacji soków i win, 
przede wszystkim o smaku truskawkowym. Bezpłatne degustacje zachę-
cały do testowania produktów.

Podczas pobytu w Międzyzdrojach oprócz wyżej wymienionych 
atrakcji była też wizyta na przeprawie promowej i zwiedzanie Świno-
ujścia, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, spacer po molo, spacer Aleją 
Gwiazd czy przejażdżka kolejką po Międzyzdrojach.

Na zakończenie można powiedzieć, że takie miłe spotkania, wymia-
na doświadczeń oraz nowe znajomości - to dodatkowy walor tychże wy-
jazdów. Duże podziękowania za ogromny trud w organizacje wycieczki, 
a zarazem integracji społecznej lokalnej składamy pani Jadwidze Rataj-
czyk - przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie.
 E.K.

Sztafeta żeńska oraz męska miała bardzo do-
bry wynik, natomiast bojówka wypadła trosz-
kę słabiej, dlatego też nie udało się strażakom 
stanąć na podium.

Ostatecznie w klasyfikacji kobiet „Gwiaz-
deczki” z gm. Buczek w składzie: Paulina 
Pogocka, Karolina Jarosińska, Julia Pogoc-
ka, Anna Witusik, Edyta Maciejewska, Patry-
cja Kaczmarek, Martyna Piotrowska, Paulina 
Mielczarek, Ewelina Kłos, Seweryn Pogocki - 
obsługujący pompę, uplasowali się na 5. miej-
scu w województwie, natomiast „Czochrany” 
- drużyna męska: Szymon Kaczmarek, Łukasz 
Witusik, Dominik Sowiak, Cezary Drzazga, 
Tomasz Drzazga, Artur Pawlak, Robert Woź-
niak, Łukasz Sowiak i  Dawid Niewulski zo-
stali sklasyfikowani na 10. miejscu.

Strażacy zapewniają, że wszyscy za-
wodnicy i zawodniczki dali z siebie 100%,  
potwierdzając to licznymi treningami, za co 
z całego serca im dziękujemy! Tym razem inni 
byli sportowo lepsi. Gratulacje dla zawodni-
czek z OSP Twarda (powiat tomaszowski) 
oraz OSP Poniatów (powiat sieradzki), którzy 
zostali mistrzami Ziemi Łódzkiej i życzymy 
im powodzenia na arenie krajowej w 2019 
roku.  

S.P.
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Orkan został przed sezonem mocno odmłodzony. Sternicy klubu 
dokonali kilku ciekawych transferów, dlatego tak ważne było, by start 
w rozgrywkach był dobry. Ma to na celu wzmocnienie ducha drużyny. 
Super, że klubowi to się udało. Radość jest tym bardziej większa, po-
nieważ przeciwnikami były topowe drużyny IV ligi (Warta Sieradz, Ner 
Poddębice i Omega Kleszczów). Z faworytem rozgrywek Wartą Sieradz 
w meczu inauguracyjnym padł remis 1:1. Z Nerem w Poddębicach – 
GKS Orkan wygrał 3:0. W piątej kolejce Orkan pokonał przed własną 
publicznością Borutę Zgierz 3:0. 

Kadra GKS Orkan: Michał Chachuła, Welsam Macedo, Andrzej Lot-
czyk,  Łukasz Matuszczyk, Andrzej Dolot, Grzegorz Kowalski, Damian 
Puchalski, Kacper Wojtczyk, Piotr Gołuch, Dawid Tomczyk, Andrzej 
Kendziak, Patryk Niciak, Damian Siewiera, Michał Lewandowski, Alek-

orkan W iV LiDZe
GKS Orkan rozpoczął swój drugi sezon w IV lidze z wysokiego C. 
W pięciu pierwszych kolejkach drużyna nie poniosła żadnej poraż-
ki wygrywając trzy mecze oraz dwa remisując. Po pięciu kolejkach 
drużyna zajmuje wysokie 4 miejsce z dorobkiem 11 punktów. Impo-
nujący jest też bilans bramkowy: 15 strzelonych (najwięcej w lidze) 
bramek i tylko 4 stracone (najmniej w lidze). 

Założenia oraz szczegółowy przebieg ćwiczeń.
Założenia: 
1. Pożar trzcin okalających zbiorniki wodne na obszarze około 0,5 

ha. Wiatr zmienny.
2. Jednostki z KSRG OSP Buczek i Malenia zaangażowane w gasze-

niu pożaru poza Buczkiem.
3. Koncentracja jednostek o godz. 11 na parkingu w okolicy cmen-

tarza w Buczku.
Szczegółowy przebieg ćwiczeń:

I etap godz. 11.15
Zadysponowanie jednostek z OSP Wola Buczkowska, OSP Czest-

ków i OSP Brodnia. Zadania: dwie pierwsze jednostki, podanie prądów 
wody z samochodów-gaśniczych, trzecia jednostka - zbudowanie sta-
nowiska wodnego i podanie dwóch prądów wody. Cel - obrona kom-
pleksu leśnego od strony północnej oraz gaszenie trzcin wokół stawów. 
II etap godz. 11.20

Zadysponowanie jednostek z OSP Luciejów, OSP Grze-
szyn i OSP Gucin. Zadania: pierwsza jednostka - podanie prą-
du wody z samochodu, dwie pozostałe jednostki - zbudowanie 
stanowisk wodnych i podanie przez każdą dwóch prądów wody. 

III etap godz. 11.30
Powrót z akcji gaśniczej KSRG OSP Buczek i KSRG OSP Malenia 

i włączenie ich do akcji gaśniczej wokół stawów. Cel: GBA Rt z Bucz-

strażaCkiE ćWiCZENia
7 bm. odbyły się manewry taktyczno-bojowe jednostek OSP z gminy Buczek. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd 
Gminy OSP Buczek. Ćwiczenia odbyły się nad stawami w Buczku. 

sander Michalski, Patryk Sławiński, Hubert Berłowski, Piotr Burski, Do-
minik Cukiernik, Dawid Liśkiewicz, Bartłomiej Wrona, Mateusz Wroń-
ski, Łukasz Serafinowicz. Trenerem drużyny jest Tomasz Kmiecik. 

Orkan zawsze może liczyć na wsparcie swoich wiernych kibiców. 
Na mecze przychodzi średnio 400 kibiców i jest to jedna z największych 
frekwencji na meczach IV ligi. Klub jest z tego bardzo dumny!                    

J.P

ku dotankowanie jednostek z OSP Wola Buczkowska i OSP Czest-
ków. GCBA z Maleni dotankowanie jednostki OSP Luciejów. GCBA 
z Buczku zabezpieczenie wodne. 

Opracował: z-ca komendanta gminnego dh Włodzimierz Czech
Akcją kierował komendant gminy dh Wiktor Papuga, ćwiczenia 

obserwował prezes gminy dh Bronisław Węglewski oraz st. kpt. Łu-
kasz Bośka z Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Serdeczne podzię-
kowania składamy prezesowi OSP Malenia Tomaszowi Kaczmarkowi 
za przygotowania poczęstunku dla strażaków. 

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w strażnicy OSP Malenia. 
OSP Buczek

W imieniu swoim własnym i radnych z KWW OSP „Wspólna Sprawa” składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych w gminie Buczek. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, powierzając mi stanowisko wójta naszej gminy. Zaufanie do 
naszych działań i przedsięwzięć w przeszłości przyczyniło się do wprowadzenia również 14 radnych z naszego komitetu do Rady Gminy. 

Dziękuję za oddane na mnie głosy i zobowiązuję się, tak kierować gminą, aby dalej dynamicznie się rozwijała.
Dzięki aktywnemu udziałowi w wyborach gmina Buczek odnotowała wysoką frekwencję, co pozwoliło na wprowadzenie do Rady Powiatu  

Łaskiego dwóch radnych, podobnie jak w minionej kadencji, jest to duży sukces. Wyrazy uznania i podziękowania kieruję dla wszystkich pracow-
ników Urzędu Gminy zaangażowanych w obsługę wyborów, członków gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisji.

      Z wyrazami szacunku 
           Bronisław Węglewski 
             wójt gminy Buczek

PODZiĘkOWaNiE Dla MiEsZkaŃCóW 
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Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej uporządkowania reklam, szyldów, ogrodzeń i obiektów małej architektury  

na terenie gminy Łask.
Duże, jaskrawe reklamy w centrum miasta coraz bardziej zakrywające historyczne budynki oraz banery reklamowe rozwieszone wzdłuż głównych 

ulic to tylko niektóre problemy dotyczące naszej gminy. W celu przywrócenia ładu przestrzennego, przygotowywany jest dokument określający zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościo-
wych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwany uchwałą krajobrazową.

Przestrzeń publiczna jest dobrem wspólnym, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy i które wpływa na wizerunek naszej gminy. Stąd przy 
współpracy z firmą Curulis opracowaliśmy ankietę, która pozwoli poznać Państwa opinie i oczekiwania w zakresie uporządkowania zwiększającego  
się chaosu reklamowego. Ankietę można znaleźć na stronie www.lask.pl. Należy ją wypełnić do 15 listopada br. 

Po zakończeniu zbierania opinii i podsumowaniu wyników ankiet rozpocznie się przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łasku 
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Po opracowaniu projektu uchwały i jej uzgodnieniu rozpocznie się kolejny etap konsultacji, w którym zapytamy Państwa o uwagi dotyczące  
konkretnych zapisów. Po zakończeniu konsultacji przyjdzie czas na podjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miejską. Uchwalone w niej zasady 
staną się obowiązującymi przepisami na terenie całej gminy Łask. 

Dziękujemy Państwu za pomoc w poprawie wyglądu naszej gminy!
Gabriel Szkudlarek

burmistrz Łasku

POPraWa EstEtYki Miasta i GMiNY Łask 

Róża ma różne oblicza i wielu przedsiębiorców identyfikując się 
z naszymi poczynaniami podejmowało działania wpisujące się w hasło 
festiwalu. Mieliśmy ciasteczka różane, herbatkę z róż, kosmetyki na ba-
zie róży, maślankę i lody. Główną nagrodą w konkursie publiczności na 
najpiękniejszą różę była piękna suknia z motywem róż. Rozpoczęły się 
różnorodne inicjatywy społeczne wpisujące się w powyższe działania. 
Najpierw w Kolumnie urządzono różankę na placu Szarych Szeregów, 
później powstały pergole przy szkole na Przylesiu, aż wpłynął wniosek 
do burmistrza wraz z deklaracją współpracy stowarzyszenia Polska Myśl 
Patriotyczna Łask, aby zdegradowany teren pomiędzy budynkiem policji 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łasku zamienić na pasaż róż. Cenny 
to pomysł i także czasowo wpisujący się w zamierzenia samorządu. 

Otóż w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano modernizację zde-
wastowanej nawierzchni w powyższej lokalizacji, co stanowi najdroższy 
element całego przedsięwzięcia. Wybrana w trybie zamówień publicz-
nych firma PPUH Transbruk wykonała prace brukowe, a powstała na-
wierzchnia z kostki uczyniła ten fragment miasta kolejnym zadbanym 
ciągiem pieszym. Realizacja Pasażu Róż wymaga jednak znacznie wię-
cej. Zaangażowanie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Łasku doprowadziło do powstania projektu zagospodaro-
wania zielenią tego terenu, uzgodnienia go z inicjatorami zadania. Uzy-
skano stosowne zezwolenie na wycinkę wiekowego i niezbyt dekoracyj-
nego żywopłotu, dokonano jego usunięcia w ramach umowy z przedsię-
biorstwem Drewzel na pielęgnację zieleni. I tu zaczęły się schody. Gdy 
sporządzono kosztorys zaplanowanego pasażu (ponad 1000 róż, trejaże, 
przygotowanie podłoża pod krzewy, ławki, koszty nasadzeń) to kwota 

Pasaż róż – 
WsPólNa iDEa, 
WsPólNY CEl
Od 6 lat gmina Łask realizuje program popularyzujący 
róże. Festiwal róż, rabaty różane, konkurs o złotą różę, róże 
przedsiębiorczości i wreszcie ogród różany. Wszystkie te 
wydarzenia były inicjowane i przygotowane przez władze gminy, 
szkółkarzy, a także powstałe Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej 
Róży. Przyświecał im cel popularyzowania wiedzy o królowej 
kwiatów, rozpowszechniania jej uprawy w przydomowych 
ogrodach i przestrzeni publicznej, budowania marki gminy. okazała się tak duża, że w bieżącym roku nie możemy sobie pozwolić 

na jej wygospodarowanie z innych inwestycji, gdyż ceny w stosunku do 
ubiegłorocznych w budownictwie są wyższe o ok. 40% i do każdego za-
dania trzeba dokładać, a o oszczędnościach nawet nie marzymy. 

Pomysł jednak w naszej ocenie był bardzo dobry, dlatego nie podda-
jemy się z nadzieją, że gmina nie musi robić wszystkiego sama dla miesz-
kańców. Możemy zrobić to wspólnie dla nas wszystkich. Zwróciliśmy 
się do autorów pomysłu. Z naszej strony zaproponowaliśmy dokonanie 
zakupów i przygotowanie podłoża, a młodzi ludzie przyjęli wyzwanie 
posadzenia wszystkich (ponad 1000!) róż. To duża pomoc. Okazuje się, 
że dobro się mnoży. Pani naczelnik wspomnianego wyżej wydziału prze-
liczyła dokładnie swoje wydatki i zaproponowała, że kilka tysięcy zło-
tych może przeznaczyć na prace przygotowawcze i rośliny. Następnym 
naszym krokiem była wizyta u szkółkarza, aby zorientować się w tego-
rocznych cenach krzewów róż z tzw. gołym korzeniem. I tu niespodzian-
ka! Jedną rabatę (ok. 300 róż! ) otrzymamy nieodpłatnie. Tak hojny jest 
zwycięzca tegorocznego konkursu dla profesjonalistów o puchar prze-
chodni „Złota róża z Łasku”. Bardzo dziękujemy. 

Jestem optymistką i wierzę w to, że zgłosi się do nas wiele osób 
chcących mieć swój udział w tworzeniu pięknego miejsca w naszym 
mieście. Będzie ono służyło nam wszystkim do wypoczynku, relaksu, 
a przede wszystkim będzie podnosiło standard naszego codziennego ży-
cia. Wszystkich chętnych do współpracy proszę o kontakt telefoniczny 
na nr 43 676-83-48.

Do zobaczenia we wspólnej sprawie. 
Janina Kosman
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A zaczęło się wszystko od niewielkiej mleczarni powstałej przed  
100 laty z inicjatywy rolników. Zakład mieścił się przy ul. Gorczyńskiej 
(dziś Narutowicza) i zajmował się także m.in. skupem jaj. Na ziemi ła-
skiej były wówczas korzystne warunki do hodowli krów i sprzedaży ar-
tykułów mleczarskich. Pierwsze spółdzielnie powstały m.in. w Brodni, 
Gorczynie i Marzeninie. II wojna światowa przerwała rozwój spółdziel-
czości mleczarskiej, ale okupant uruchomił przerób mleka w dawnej 
szkole żydowskiej.

Stuletnie dzieje łaskiej mleczarni obfitowały w dramatyczne momenty. Podczas jubileuszowego spotkania mówił o  nich prezes Jerzy 
Skorek, a także jego poprzednicy, którzy wnieśli duży wkład w budowanie i przetrwanie tej firmy, wszak w niełatwym okresie polskiej 
transformacji gospodarczej wiele mleczarni przestało istnieć (z ponad 300 zakładów od lat 90. XX w. pozostało tylko 100). Łaski 
zakład ma się dobrze i zdobywa liczne laury za swoje wyroby.

PO PrOstU MlEkO – OD 100 lat!

„Zasłużony  dla   Powiatu Łaskiego”
Jan Bartczak, Roman Kacprzak, Ilona Kaczorowska, Grażyna Kot, Andrzej Maj, Marceli Mielczarek, Jerzy Skorek

„Zasłużony  Działacz  Ruchu  Spółdzielczego”
Małgorzata Angerman, Krzysztof Graczyk, Andrzej Janiak, Sylwester Krata, Maria Kruszek,  Marzenna Kruszek,  Helena Mikła, 

Eugeniusz Pokorski, Grażyna Rychlik, Jan Subczyński, Grzegorz Szymczak, Mirosława Waleszczyk

„Zasłużony  dla   Spółdzielczości  Mleczarskiej”  
Anna Bartczak, Remigiusz Bednarek, Łukasz Bośka, Lucjan Brzostowski, Andrzej Bukowiecm Zbigniew Cieślak, Artur Cygan, 

Przemysław Fencenloben, Marcin Fraszka, Andrzej Gwis, Marek Holak, Paweł Kamiński, Stanisław Kośka, Andrzej Krakowski, 
Janusz Patora, Mariusz Smulski, Katarzyna Sobczak, Marzena Sobolewska, Izabela Szczepaniak-Kitowska, Jarosław Szkudlarek, 
Jarosław Tyran, Robert Wiaderek.

ODZNaCZENi Z OkaZJi 100-lECia ŁaskiEJ MlECZarNi

Po zakończeniu wojny, już na początku lutego 1945 roku wznowiono 
produkcję mleczarską, jednak w następnych latach ograniczano rozwój 
spółdzielczości w kraju, co odbijało się na losach także łaskiego zakładu.  
W 1958 roku dziennie zakład przerabiał zaledwie 10 tys. litrów mleka, 
dlatego na początku lat sześćdziesiątych XX wieku zapadła decyzja o bu-
dowie nowego zakładu. Wznoszono go w latach 1964-1968. Po wybu-
dowaniu mleczarni mogła ona przerabiać w ciągu doby 40 tys. litrów 
mleka, a potem nawet 100 tys. l. Przez wiele kolejnych lat zakład roz-
budowywano i modernizowano, a po 1989 roku rozpoczął się proces do-
stosowywania firmy do zasad gospodarki rynkowej, m.in. w połowie lat 
90. powstała linia do produkcji napojów fermentacyjnych. Ostatnie lata 
to kolejne inwestycje, poprawa higieny, zakup dodatkowych urządzeń 
i pojazdów.

Obecnie do łaskiej mleczarni trafia mleko z 5 gmin powiatu, a także 
z Zapolic i Dobronia. W ubiegłym roku średnio w ciągu doby przerabia-
no ponad 60 tys. l. mleka. Eugeniusz Pokorski i Andrzej Janiak należą do 
czołówki najlepszych dostawców mleka. Łaski zakład zatrudnia obec-
nie 82 osoby. Każdego dnia w zakładzie powstaje kilkadziesiąt rodzajów 
wyrobów, które trafiają zarówno na lokalny rynek, jak i do Bełchato-
wa, Krakowa, Warszawy czy Zduńskiej Woli, a także na Dolny i Gór-
ny Śląsk. W bogatym asortymencie jest m.in. 6 rodzajów serów dojrze-
wających, 4 rodzaje masła i 6 rodzajów twarogów. O wysokiej jakości 

wyrobów świadczą najlepiej liczne nagrody, o których pisaliśmy już na 
naszych łamach.

Podczas uroczystego spotkania jubileuszowego w ŁDK, w którym 
uczestniczyli liczni goście, m.in. przedstawiciele władz naczelnych 
spółdzielczości mleczarskiej, dostawcy mleka i pracownicy mleczarni, 
a także przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu z burmi-
strzem Gabrielem Szkudlarkiem i starostą Teresą Wesołowska. Zasłuże-
ni pracownicy mleczarni uhonorowani zostali odznaczeniami.

Podczas wspomnianego spotkania była też okazja do degustacji wy-
robów łaskiej mleczarni, które cieszą się dużym powodzeniem także na 
ziemi łaskiej. Zatem hasło wypowiadane wielokrotnie: PO PROSTU 
MLEKO – OD 100 LAT niech będzie aktualne przez następne 100 lat.  

(RP)
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W dniu 13 czerwca 2018 r. zostały zawarte trzy 
umowy pomiędzy województwem łódzkim, 
a gminą Łask na przekazanie pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej, o które ubiegały 
się następujące sołectwa:

Sięganów pn. „Unowocześnienie sali 
w budynku Domu Ludowego w Sięganowie” 
całkowity koszt zadania 10 200 zł, w tym do-
tacja 5 000 zł

 Remiszew pn. „Unowocześnienie świetli-
cy wiejskiej w Remiszewie”, całkowity koszt 
zadania 10 500 zł, w tym dotacja 5000 zł

Wrzeszczewice pn. „Zapomniane potra-
wy - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne 
w sołectwie Wrzeszczewice”; całkowity koszt 
zadania 5 500 zł, w tym dotacja 2 500 zł. 

Mieszkańcy Sięganowa realizowali swoje 
zadanie od 1 lipca do 15 września br., natomiast 
mieszkańcy Remiszewa - od 1 lipca do 12 paź-
dziernika br. W ramach przyznanej dotacji 
oraz ze środków budżetu gminy (w tym środ-
ków funduszu sołeckiego) zakupiono materia-
ły budowlane, które mieszkańcy wykorzystali 
do przeprowadzenia remontu sali i wykonania 
stołów w Domu Ludowym w  Sięganowie oraz 
do wykonania remontu toalety, wydzielenia 
szatni i holu w świetlicy wiejskiej w Remisze-
wie. Wszystkie prace remontowe w obydwóch 
obiektach zostały wykonane nieodpłatnie przez 
mieszkańców ww. sołectw. Dzięki zaangażo-
waniu Jacka Bartczaka - sołtysa sołectwa Się-
ganów, Zbigniewa Jaworskiego - gospodarza 
Domu Ludowego, śp. Władysława Guberskie-
go - prezesa OSP w Sięganowie oraz czynnie 

ZreaLiZoWano DotacJe ceLoWe

Warsztaty kulinarne we Wrzeszczewicach

Świetlica w Remiszewie

udzielających się mieszkańców, tj. Grzego-
rzowi Bąkowi, Stanisławowi Oleszczakowi, 
Sławomirowi Kołasińskiemu oraz Marcinowi 
Kłosowi, remont został zakończony w termi-
nie, a wszystkie prace remontowe zostały wy-
konane zgodnie z zawartą umową. Również 
mieszkańcy Remiszewa, z sołtysem Dariuszem 
Michalakiem i Remigiuszem Ludwisiakiem na 
czele wykonali nieodpłatnie prace remontowe 
w terminie i zgodnie z umową. Ponadto w ra-
mach zadań do ww. obiektów zostały zakupio-
ne: do Sięganowa krzesła i warnik do wody, 
natomiast do Remiszewa - grzejniki i wyposa-
żenie do toalety, szatni i holu.

Trzecim sołectwem, które otrzymało dota-
cję celową, są Wrzeszczewice. Dotacja została 
przyznana na zorganizowanie warsztatów kuli-
narnych, które odbyły się w dniu 13.10.2018 r.  
w świetlicy wiejskiej. W ramach otrzymanej 
dotacji oraz ze środków z budżetu gminy zaku-
piono wyposażenie do świetlicy wiejskiej i ar-
tykuły spożywcze niezbędne do przeprowadze-
nia warsztatów. Warsztaty rozpoczęły się pre-
lekcją na temat dawnych tradycji kulinarnych 
i przepisów z wykorzystaniem ziemniaków 
oraz owoców. Następnie odbyły się zajęcia 
praktyczne zakończone pokazem i degustacją 
przygotowanych dań, a na zakończenie zor-
ganizowano biesiadę podsumowującą, na któ-
rej odbyła się degustacja potraw. Organizacją 
warsztatów zajęły się członkinie Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach. Na 
wyróżnienie zasługują Bożena Pietrzykowska 
- przewodnicząca ww. stowarzyszenia, Jolan-

Pedagogom życzono wiele zdrowia, dal-
szych sukcesów, optymizmu w dążeniu do 
wyznaczonych celów oraz pomyślności w ży-
ciu osobistym. Dziękowano im za trud, pasję 
i wytrwałość w pracy, która niewątpliwie jest 
misją. Nie zabrakło gratulacji od burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka, który przypomniał 
o dofinansowaniu, jakie niedawno otrzymały 
szkoły podstawowe z gminy. 

Wiosną br. gmina Łask złożyła do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Łódz-

WsParCiE Dla sZkóŁ
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w Łaskim Domu Kultury. 15 października sala widowiskowa wypełniła 
się licznie zgromadzonym gronem pedagogicznym oraz przybyłymi gośćmi, których przywitała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku Jadwiga Kurkowska. Wśród przybyłych byli m.in.: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Łasku Józef Rychlik oraz Wojciech Madej, sekretarz oddziału powiatowego ZNP w Łasku Iwona Malinowska, przewodnicząca 
NSZZ „Solodarność” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania Joanna Dąbrowska, proboszcz łaskiej 
kolegiaty ks. kan. Piotr Pirek, a także  z-ca dowódcy 32. BLT ppłk Krzysztof Bień.

kiego wniosek o dofinansowanie progra-
mu pt. „Poszerzamy horyzonty – wsparcie 
szkół podstawowych z terenu gminy Łask”. 
Gmina Łask znalazła się na 7 miejscu na 99 
wniosków i otrzymała pomoc finansową wy-
sokości 1.704.850,15 zł (środki UE). Całko-
wita wartość projektu – 1.848.213,77 zł. To 
wielka korzyść zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli.

W  ramach projektu szkoły przeprowa-
dzą zajęcia dla uczniów klas I – VIII, które 
posłużą kształtowaniu i rozwijaniu ich klu-
czowych kompetencji. Ponadto placówki 
wyposażą pracownie przedmiotowe w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne powiązane z rodza-
jem prowadzonych zajęć. Nauczyciele biorą-
cy udział w projekcie będą doskonalić swoje 
kompetencje zawodowe, jak również zdoby-
wać nowe kwalifikacje.

Uroczystość uświetniły barwne i prze-
pełnione niezwykłą energią występy dzie-
ci z Przedszkola Publicznego nr 6. Tego dnia 

ta Ośkiewicz, Henryka Marianowska, Jadwiga 
Godlewska, Ewa Andraszczyk oraz Wojciech 
Marianowski - sołtys sołectwa Wrzeszczewice.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom wy-
mienionych sołectw za zaangażowanie i po-
święcenie własnego wolnego czasu na realiza-
cję ww. projektów. 

                               Ewa Krysiak-Miksa

burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek nagrodził 
dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i opiekuńczej.  „Panorama” przyłącza się 
do życzeń i gratulacji.

MJ

DYREKTORZY: 
Małgorzata Kujda - PG nr 1 w Łasku
Ewa Ołownia - PG nr 2 w Łasku
Halina Wawrzyniak-Licha - ZSO w Łasku (Ko-
lumnie)
Izabela Knul - SP nr 1 w Łasku
Kamila Prawicka - SP nr 5 w Łasku
Mirosława Olszewska - SP w Wiewiórczynie 
Justyna Masierek - SP w Okupie
Anna Zybert - SP w Bałuczu
Violetta Dygasińska - PP nr 1 w Łasku
Anna Krzymińska - PP nr 3 w Łasku 
Hanna Waśniewska - PP nr 4 w Łasku
Barbara Wilk - PP nr 5 w Łasku
Agnieszka Leśniak - PP nr 6 w Łasku 15
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Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów palnych - gazu, paliw płynnych 
i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbęd-
nego do całkowitego spalania. Tlenek węgla może być również produk-
tem spalania gazu ziemnego. Czad jest gazem bardzo niebezpiecznym 
ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku).

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen 
łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie zwane karboksyhemoglobi-
ną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek 
oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do 
niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już 
wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powodu-
je po dwóch godzinach zgon. 

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż corocznie w Pol-
sce z powodu zatrucia czadem, umiera ponad sto osób, a blisko dwa 
tysiące ulega podtruciu.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdy-
chanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi.  
Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą: 
ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, osłabienie, wymio-
ty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, śpiączka, zaburzenia tętna, 
zwolniony oddech.

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-
-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomiesz-
czeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są: wadliwe 
lub niesprawne urządzenia grzewcze, niewłaściwa eksploatacja urządzeń 
grzewczych, niesprawne przewody kominowe w budynkach, a także nie-
drożna wentylacja pomieszczeń; pożary.

Jak się uchronić przed zatruciem tlenkiem węgla: przeprowadzać 
kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów komino-
wych i systematycznie je czyścić; systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. przez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej - jeśli 

CZUJka Na strażY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, realizując zadania ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przypomina,  
że w okresie jesienno-zimowym w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą.

nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki, nie za-
klejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, upewnić się, że użytkowa-
ne piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne, używać ich zgodnie  
z instrukcją producenta, w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ 
okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność, 
często wietrzyć pomieszczenie, których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, 
nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, zainstalować czujniki alarmo-
we wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa 
się proces spalania; w wypadku zaobserwowania objawów, takich jak 
duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą 
być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych w obiektach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub ga-
zowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spali-
nowych:

1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy 
w roku

2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co naj-
mniej dwa razy w roku

3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicz-
nych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stano-
wią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotli-
wość nie wynika z warunków użytkowych.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie 
i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. Więcej informacji na temat 
prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną akcji „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!” dostępne jest na stronie www.straz.gov.pl

WsParCiE Dla sZkóŁ

Pierwsze, nowiutkie, kolorowe wyprawki czytelnicze dla trzylatków już 
rozdane. Rodziców wraz ze swoimi trzyletnimi pociechami, którzy jesz-
cze nie odebrali książeczek, zapraszamy do filii dla dzieci w Łasku lub 
filii bibliotecznej w Kolumnie. Otrzymają oni pakiet startowy, w którym 
znajduje się książka „Pierwsze wiersze dla…”, poradnik dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Karta 
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Jak przystąpić do projektu?
1. Odwiedź naszą bibliotekę.
2. Poinformuj bibliotekarza, że chcesz przystąpić do projektu Mała 

Książka – Wielki Człowiek.
3. Zapisz dziecko do biblioteki (jeśli nie jest jeszcze zapisane), wy-

pożycz co najmniej jedną książkę i odbierz wyprawkę. 

4. Dziecko otrzyma także Kartę Małego Czytelnika, do której będzie 
zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego. Po uzbieraniu 
10 takich naklejek, Trzylatek otrzyma imienny dyplom potwierdzający 
jego czytelnicze zainteresowania.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki, Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak, partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Me-
tropolia Dzieci, Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Agnieszka Wachowska

książki Dla trZYlatkóW

NAUCZYCIELE: 
Małgorzata Hofman - PG nr 1 w Łasku
Bogumiła Walkiewicz - PG nr 2 w Łasku
Małgorzata Jadczak i Agnieszka Kępa - ZSO 
w Łasku (Kolumnie)

Joanna Krawniak-Mielczarek i Agnieszka Przy-
bylska - SP nr 1 w Łasku
Agata Subczyńska i Anetta Szulc - SP nr 5  
w Łasku
Elżbieta Bąk - SP w Wiewiórczynie

Magdalena Walczak – SP w Okupie
Renata Komuńska - SP w Bałuczu 
Iwona Czyżyk - PP nr 1 w Łasku 
Bogusława Wit - PP nr 3 w Łasku
Jolanta Kuśmirowska - PP nr 4 w Łasku
Kamila Smolarek -  PP nr 5 w Łasku
Renata Koneczna - PP nr 6 w Łasku

14
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Do Bydgoszczy przyjechało 98 sportow-
ców z różnych zakątków Polski. Pod okiem  
26 trenerów trenowali w 17 letnich dyscyplinach 
olimpijskich, w których będzie reprezentowana 
Polska w Abu Dhabi i Dubaju: koszykówce, pił-
ce nożnej, lekkiej atletyce, pływaniu, bowlingu, 
kolarstwie, badmintonie, trójboju siłowym, teni-
sie, tenisie stołowym, gimnastyce, jeździe kon-
nej, wrotkarstwie, kajakarstwie, w judo i golfie. 
Radek w Abu Dhabi będzie walczył o medale 
w bowlingu (kręgle).

Obóz przygotowawczy był czasem wspól-
nych treningów ogólnorozwojowych, trenin-
gów specjalistycznych, badań lekarskich, zajęć 
integracyjnych oraz zawiązywania znajomo-

raDOsŁaW ŁaGUNiak POJEDZiE DO aBU DHaBi 
Od 1 do 10 października 2018 r. w Bydgoszczy trwał sprawdzian w 17 dyscyplinach olimpijskich zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną, który wyłonił ostateczny skład reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

ści i przyjaźni. Kwalifikacje przedolimpijskie 
zapewniły zawodnikom moc wrażeń i emocji, 
nową wiedzę i wskazówki trenerskie. Dzięki 
prezentacjom, prelekcjom, pogadankom spor-
towcy zostali przygotowywani do mentalnej 
podróży do odległych kulturowo i obyczajowo 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Istotnym 
elementem była wizyta pani Konsul Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich SAWSAN AL ALA-
WI, która przekazała dużą porcję informacji na 
temat tego egzotycznego kraju. 

Społeczność szkolna Ośrodka cieszy się 
z faktu, iż Radek przeżyje przygodę życia, po-
nieważ czekają go niezapomniane chwile nad 
Zatoką Perską. 

XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi będą trwać od 14  
do 21 marca 2019 roku. W wydarzeniu tym weź-
mie udział ponad 7 tysięcy sportowców z ponad 
170 krajów świata. W Igrzyskach weźmie też 
udział ponad 2600 trenerów, 6 tysięcy człon-
ków rodzin oraz ponad 20 tysięcy wolontariu-
szy z całego świata.  Igrzyska w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich będą największą sportową 
i społeczną imprezą na świecie w przyszłym 
roku. Polska reprezentacja będzie liczyć 90 
osób, w tym 64 zawodników i 26 trenerów, le-
karzy i sztabu kadry. 

E. Słomczyńska 
trener i opiekun

W łaskim ratuszu podpisano umowę na prze-
budowę ul. Łąkowej w Łasku. Powstanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kostki betono-
wej, rurociągi do odprowadzania wody burzo-
wej i oznakowanie pionowe. Wartość robót to 
2.810.610,50 zł, a wykonawcą jest firma WŁO-
DAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Po-
rszewic.

MJ

rusZa 
PrZEBUDOWa 
Ul. ŁąkOWEJ

Wzorem lat ubiegłych 1 listopada br. 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
organizuje, już po raz IV, zbiórkę 
pieniędzy na renowację zabytkowych 
pomników na łaskim cmentarzu.

W ubiegłym roku, dzięki hojności naszych 
sponsorów, udało się uporządkować plac wokół 
pomnika Chrystusa z krzyżem. Zabytek ten jest 
bardzo okazały, znajduje się tuż przy wejściu 
od ulicy Objazdowej, po lewej stronie, na daw-
nej części prawosławnej. 

Byłabym niewdzięczna, gdybym w tym 
miejscu nie podziękowała i nie wymieniła na-
szych sponsorów, do których należą: Mariusz 
Brylski, Dariusz Gębarowski oraz Ewelina 
i Marek Papugowie.

Z poprzednich zbiórek mamy obecnie do 
dyspozycji 15.482,95 zł. Pieniądze, które poda-
rowali nam nasi drodzy łaskowianie oraz przy-
jezdni odwiedzający groby swoich bliskich, 
przeznaczyliśmy na ukończenie odrestaurowa-
nia wspomnianego pomnika Chrystusa z krzy-
żem oraz nagrobka, bardzo zaniedbanego, znaj-
dującego się tuż z prawej strony cmentarnej ka-
plicy (zdjęcie obok).

ZaPrasZaMY Na kWEstĘ

Dalsze nasze działania zależą od hojności 
mieszkańców i wszystkich gości odwiedzają-
cych naszą nekropolię w dniu kwesty. Drodzy 
Łaskowianie, serdecznie Was zapraszamy do 
udziału w IV zbiórce. Wolontariuszy prosimy 
o zapisy w Muzeum Historii Łasku u Lidii Ol-
szewskiej - sekretarz TPZŁ.

Kwestę planujemy w godz. 9.00-16.30  
Do zobaczenia 1 listopada.

Ewa Buss
wiceprzewodnicząca TPZŁ 
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W wyniku postępowania w trybie przetar-
gu nieograniczonego wybrano firmę „WiB” s.c. 
z Sieradza, która zaoferowała wykonanie mo-
dernizacji pomieszczeń przedszkola za kwotę 
560 000,00 zł. W ramach zadania wykonano 
przebudowę budynku w zakresie przegród we-
wnętrznych oraz częściową wymianę okien. 
Prace zewnętrzne dotyczyły wyłącznie remontu 
schodów zewnętrznych. W ramach przebudo-
wy powiększone zostały sale lekcyjne, a węzeł 
sanitarny został dostosowany do obowiązują-
cych przepisów. W budynku wykonano trzy sale 
przedszkolne przeznaczone łącznie dla 60 dzie-
ci, szatnię, zaplecze sanitarne, jadalnię i zaple-

ODNOWiONE PrZEDsZkOlE W DOBrEJ
„Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w miejscowości Dobra – na przedszkole” – pod takim hasłem 
gmina Sędziejowice zrealizowała w tym roku z własnych środków inwestycję bardzo ważną dla rodziców 
ponad czterdzieściorga dzieci korzystających z tej placówki.

Złote Gody świętowali tym razem Państwo  Ja-
dwiga i Lechosław Grzanka z Kustrzyc. Jubi-
latom wręczono medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, 
wznosząc toast złożył parze życzenia długich  

lat  życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu. 
Czcigodnym jubilatom gratulujemy długolet-
niego stażu i dołączamy się do życzeń w imieniu 
całej lokalnej społeczności.

Katarzyna Kardas-Sobczak
  USC Sędziejowice

ZŁOtE GODY

Dzięki posłowi Piotrowi Polakowi cała ak-
cja została objęta patronatem Sejmu RP. Part-
nerzy akcji, którzy przyłączyli się i wspierali 
wszystkie działania pomocnicze to: Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach, 
Grupa Motocyklowa Forever Young, Sklep 
Wielobranżowy „KRANIK”, Nadleśnictwo Ko-
lumna, Komenda Powiatowa Policji w Łasku 
oraz Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych. 

Choć to tylko gra, jednak odkryła wiele ta-
jemnic z historii i życia naszej miejscowości. 
Wszystkim zaangażowanym w pomoc oraz 
uczestnikom, także tym najmłodszym przepięk-
nie dziękujemy!

Beata Magdziak

100 ZaGaDEk Na 100-lECiE NiEPODlEGŁEJ
15 września w Sędziejowicach można było spotkać grupy młodych ludzi oraz całych rodzin, które rozwiązywały 100 zagadek 
detektywistycznych. Gra opracowana i przygotowana przez pisarza i animatora kultury Dariusza Rekosza stanowiła formę 
hołdu dla Niepodległej, złożonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach, jak również Gminę Sędziejowice 
reprezentowaną przez zastępcę wójta Mirosława Potasiaka. 

cze kuchenne do wydawania posiłków dostar-
czanych na zasadach cateringu.

Przedszkole dostosowane jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i umożliwia wychowy-
wanie dzieci w znakomitych warunkach spełnia-
jących wszystkie wymagania wynikające z obo-
wiązujących przepisów.

- Choć przedszkole ruszyło dopiero od  
1 października, warto było czekać – stwierdza 
dyrektorka Przedszkola w Dobrej Anna Szy-
mańska, wyrażając tym samym opinię rodziców 
maluchów.

Mirosław Potasiak
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Podobnie jak w latach ubiegłych kompleks 
leśny Niecenia-Sięganów gościł amatorów bie-
gania uczestniczących w „Biegu dla Ojczy-
zny” na pięciu dystansach oraz marszu nordic 
walking w kategoriach dziewcząt i chłopców. 
W zmaganiach sportowych wzięło udział po-
nad 180 uczestników reprezentujących oprócz 
szkoły w Marzeninie, również Szkołę Podsta-
wową nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduń-
skiej Woli, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowi-
cach, Zespół Szkół w Marzeninie oraz doro-
słych biegaczy startujących w kategoriach 
otwartych. Wspaniałe wyniki sportowej rywa-
lizacji dostępne są na stronie ZS w Marzeninie 
oraz UG Sędziejowice.

Druga część imprezy, która odbyła się na 
terenie boiska im. ks. Kanonika Andrzeja Susło 
przy Zespole Szkół w Marzeninie, rozpoczął 
„Taniec na 100 par”. W rytm poloneza Ogiń-
skiego ulicami Marzenina powędrował ozdo-
biony biało-czerwonymi kotylionami taneczny 
korowód, niosąc mieszkańcom ten wyjątkowy 
przekaz szacunku i miłości dla Niepodległej. 

„DZiEŃ PrOMOCJi” – PO raZ CZWartY
W sobotę, 6 października br., społeczność Zespołu Szkół w Marzeninie kolejny 
raz promowała zdrowy styl życia, uśmiech, życzliwość, przywiązanie do tradycji 
i kultury oraz patriotyzm. Program imprezy był ściśle związany z obchodami  
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. To wyjątkowe 
wydarzenie w czasach nieustannego pośpiechu, pozwoliło choćby na chwilę 
zatrzymać się i zwrócić uwagę na wartości cementujące więzi między ludźmi. 

Uroczystość dopełnił „Przegląd pieśni patrio-
tycznej” w wykonaniu uczniów wszystkich 
klas ZS w Marzeninie oraz prelekcja dotyczą-
ca historii oświaty w Marzeninie. Wartością 
dodaną był, jak zawsze, uśmiech i życzliwość 
wszystkich obecnych, w tym zaproszonych 
gości: zastępcy wójta Mirosława Potasiaka, 
przewodniczącego RG Sędziejowice Dariusza 
Cieślaka, radnych - Marka Okupińskiego i Ja-
rosława Bartczaka, sołtysa Marzenina - Elżbie-
ty Sagan, działacza Tomasza Fraszki, emeryto-
wanych pracowników szkoły oraz licznie przy-
byłych rodziców i mieszkańców Marzenina.

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu 
finansowemu gminy Sędziejowice, pomocy 
druhów OSP z Marzenina i Bilewa, wspar-
ciu proboszcza parafii WNMP w Marzeninie  
ks. Jerzego Dominowskiego, zaangażowaniu 
pracowników ZS w Marzeninie oraz rodziców, 
uczniów i wychowanków. 

Krzysztof Jaworski
dyrektor ZS w Marzeninie

Druga odsłona czytania tej ważnej powieści Stefana Żeromskiego 
odbyła się 19 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Akcja zosta-
ła przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach. 
Wzięli w nim udział: zastępca wójta Mirosław Potasiak, przewodniczący 
RG Sędziejowice Dariusz Cieślak, skarbnik Grzegorz Dębkowski, radny 
Jarosław Bartczak, kierownicy gminnych jednostek: Agnieszka Papuga, 
Aleksandra Andrysiak, Grzegorz Brożyński, a także członek zarządu 
PZŁ Oddział Sieradz Piotr Wojtczyk oraz reprezentanci czytelników bi-
blioteki oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sę-
dziejowicach. 

Podczas głośnego czytania zebrani mogli wrócić pamięcią do czasów 
młodości, kiedy sami byli uczniami szkól średnich, natomiast młodzież 
z klasy maturalnej na bieżąco uczestniczyła w powtórzeniu z literatury. 
Na koniec wydarzenia członkowie komisji wyłonili najlepszych lekto-
rów, którzy zostali nagrodzeni. Później okolicznościową pieczęć z Naro-
dowego Czytania „Przedwiośnia” przystawiono na przyniesionych przez 
uczestników książkach. Czytaniu towarzyszyły przysmaki z kuchni gru-
zińskiej i tatarskiej, przygotowane przez Aleksandrę Balcerowiak oraz 
Mariannę Więcławską z Grabna. Akcję uwieńczyło wykonanie wspólne-
go pamiątkowego zdjęcia.

Beata Magdziak

NarODOWE CZYtaNiE „PrZEDWiOśNia” 
W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się w dwóch odsłonach.  
12 września grupa czytelników sędziejowickiej Biblioteki, 
uczestnicząc w wycieczce do Warszawy, połączonej ze 
zwiedzaniem siedziby Sejmu RP, czytała „Przedwiośnie” 
w drodze, a pomagali im m.in. Piotr Polak – poseł na Sejm RP 
oraz Dorota Więckowska – dyrektorka biura poselskiego.
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OSE to publiczna sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest 
NASK - Państwowy Instytut Badawczy, odpowiadający za uruchomienie 
sieci oraz jej utrzymanie. Poza dostarczeniem szkołom usług dostępu  
do Internetu, NASK zapewni również system bezpieczeństwa oraz treści 
edukacyjne dla szkół, które będą przydatne w kształceniu umiejętności 
cyfrowych.

Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza 
o symetrycznej przepustowości minimum 100/100 Mb/s wraz z punktem 
dostępowym i nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r.

Wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, łączącej szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski pozwoli  
na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie 
i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych 
z użyciem internetu. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych 
wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na 
terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie 
uczniów.     Katarzyna Kałuża

BEZPŁatNY i sZYBki 
iNtErNEt Dla sZkóŁ

W piątek, 21 września br., w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie dyrektorzy 
150 szkół z województwa łódzkiego 
podpisali umowy na bezpieczny, 
bezpłatny i szybki internet w ramach 
rządowego programu Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Organizatorem 
wydarzenia był wójt gminy Widawa 
Michał Włodarczyk. W uroczystym 
podpisaniu dokumentów uczestniczył 
wojewoda łódzki Zbigniew Rau, 
koordynator projektu OSE Agnieszka 
Marciniak oraz przedstawiciele NASK 
Stanisław Derehajło i Bohdan Pawłowicz.

BiEżąCE iNWEstYCJE 

28 sierpnia 2018 roku zakończyła się budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Raczynów. Zadanie to realizowane było w ra-
mach przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Goryń, Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina 
wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz 
budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”. W ramach I etapu zada-
nia powstało 2 215 m sieci wodociągowej wraz z odejściami bocznymi,  

W trosce o poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój 
gminy inwestycje w gminie Widawa są nadrzędnym celem 
obecnego samorządu.

7 hydrantów naziemnych i jeden podziemny. Wykonawcą inwestycji 
była firma P.H.U. „Jan-Pol” s.c. ze Zduńskiej Woli, a jej koszt wyniósł 
332 100 zł.

Dobiegły końca inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 114208E w miejscowości Dąbrowa Widawska na działce 241” oraz  
„Przebudowa drogi gminnej nr 1030003E w miejscowości Wielka Wieś 
B na działce nr 219”. W Dąbrowie Widawskiej zakres robót obejmo-
wał wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 850 m 
wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji to ponad  
539 tys. zł. Natomiast w Wielkiej Wsi powstała równie szeroka jezdnia 
bitumiczna o długości 990 m wraz z poboczami. Tutaj koszt inwestycji 
to ponad 629 tys. zł. Przebudowa dróg dofinansowana była w 80% w ra-
mach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

28 października 2018 roku dokonano odbioru końcowego i prze-
kazano do użytku dwa kontenerowe budynki na potrzeby gospodarcze 
w sołectwach Las Zawadzki i Kolonia Zawady. Każdy budynek ma 
powierzchnię 34,87 m2, a całkowity koszt jego wybudowania wyniósł  
ok. 80 tys. zł. W zeszłym roku w Lesie Zawadzkim została wykonana 
płyta fundamentowa za ok. 3,5 tys. zł za pieniądze z funduszu sołeckie-
go, pozostała część tych dwóch inwestycji została sfinansowana z budże-
tu gminy Widawa.

To nie wszystkie przedsięwzięcia. Obecnie trwają zaawansowane 
prace związane z przebudową ulicy Nowy Rynek. W trakcie realizacji 
jest budowa wodociągu w Chrząstawie, Goryniu, w Rudzie, w Kocinie 
oraz budowa kanalizacji w Widawie.   Katarzyna Kałuża
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Osiem lat temu życie rodziny zmieniło się całkowicie po traumatycz-
nym wydarzeniu. W sierpniu 2010 roku żona pana Sławomira, ukochana 
matka Jakuba i Piotra w wyniku nagłej choroby odeszła z tego świata, 
pozostawiając po sobie ogromną pustkę, ból i nieopisaną tęsknotę wśród 
najbliższych członków rodziny. Mimo wielkiej tragedii pan Sławomir 
w sposób wyjątkowy stawił czoła i przy pomocy najbliższych samot-
nie wychowuje dwóch synów. Skromność, pokora, pracowitość to cechy 
które w życiu codziennym i w ocenie społeczności lokalnej pozwoliły 
na postrzeganie pana Sławomira Urbańskiego jako wyjątkowego ojca, 
zasługującego na wsparcie ze strony osób dobrej woli. 

Dochód z balu przeznaczony będzie na remont pokoi dla synów, po-
krycie kosztów podłączenia wody bieżącej oraz zaspokojenie potrzeb ro-
dziny, które przekraczają obecnie ich możliwości finansowe. Pozwoli to 
na lepsze funkcjonowanie rodziny, wpłynie na poprawę warunków byto-
wych i rozwój niepełnosprawnego syna Jakuba.

Organizatorzy oferują uczestnikom balu dobrą zabawę z zespołem 
muzycznym Medium, licytacje przedmiotów oraz liczne niespodzianki.

     Agnieszka Leopolska

iV baL charytatyWny
Wójt gminy Widawa objął patronat nad IV Balem Charytatywnym, który odbędzie się 24 listopada 2018 roku w Villi Paradise 
w Widawie. Akcja charytatywna ma na celu wsparcie rodziny pana Sławomira Urbańskiego ze Zborowa, ojca dwóch synów: 
18-letniego Jakuba, niepełnosprawnego od urodzenia, i 15-letniego Piotra. 

Wśród tych, którzy w roku 2018 obchodzili jubileusz byli: Halina i Józef Adamiak, Krystyna 
i Stanisław Błaszczyk, Wiesława i Mieczysław Chajdas, Halina i Alfred Jatczak, Renata i Edmund 
Jęchorek, Henryka i Zdzisław Lenarczyk, Jadwiga i Adam Lewandowicz, Elżbieta i Zbyszek Mi-
kołajewscy, Janina i Jan Milewscy, Krystyna i Jan Płóciennik, Celina i Kazimierz Rojszczak i Gra-
żyna i Eugeniusz Zawadzcy.

Oprócz jubilatów, członków ich rodzin i przyjaciół, w uroczystości udział wzięli: wójt gmi-
ny Widawa – Michał Włodarczyk, sekretarz gminy Widawa – Agnieszka Galuś, przewodniczący 
Rady Gminy Widawa – Ryszard Bruzda oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Aneta Nami-
rowska.

Jubilaci odznaczeni zostali „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi 
przez prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. - Jest takie 
uczucie, które zmienia człowieka i daje mu niesamowitą siłę. Pozwala stawić czoła problemom 
tego świata i z każdej sytuacji wyjść silniejszym. To miłość. Jej niewyobrażalna moc połączyła 
Was kilkadziesiąt lat temu – mówił wójt gminy.

Dla jubilatów wystąpił zespół muzyczny „GAMMA”, który wyśpiewanymi utworami wpro-
wadził wszystkich w atmosferę wspomnień. Na zakończenie przyszedł czas na toast i tort.
       Aneta Namirowska

PóŁ WiEkU raZEM
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to świeta niezwykłe, tak 
jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.15 września br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Widawie uhonorowano pary małżeńskie z  gminy Widawa.
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Odbyły się już pierwsze zajęcia w ramach projektu z fizyki. W tej 
części „Laboratorium” brali udział uczniowie z gimnazjów, szkół pod-
stawowych oraz z klas pierwszych naszego LO. Prowadzący Andrzej 
Fita zaangażował uczestników do wspólnych doświadczeń i dociekań. 
Przez cztery godziny młodzież przebywała w świecie światła, optyki, 
elektryczności. Pytaniom nie było końca, a wychodząc wszyscy doma-
gali się następnego spotkania. 

W ramach projektu „Sobota w laboratorium” zaplanowane są jesz-
cze zajęcia z chemii, biologii, geografii i matematyki. O ich terminach 
będziemy informować na naszej stronie internetowej www.1lo-lask.pl 
przekażemy też informacje do gimnazjów i szkół podstawowych. Chęt-
nych zapraszamy!

W wakacje trwały zakupy nowych książek do biblioteki szkolnej, na 
które szkoła pozyskała fundusze z rządowego projektu upowszechnia-
nia czytelnictwa. Księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o ponad 
600 nowych książek i nie są to tylko lektury szkolne. Większość z nich  
to nowości czytelnicze oraz dzieła współczesnych noblistów.

Kolejny projekt „Szkoła na czasie – unowocześnienie edukacji 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku”, który zyskał akceptację Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi, będzie angażował naszych uczniów klas 
pierwszych i drugich. Zakłada on realizację wielu zajęć dodatkowych 
– wyrównawczych i rozwijających wiedzę z przedmiotów matematycz-

PrOJEktY W ŁaskiM lO
W czerwcu 2018 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku otrzymało grant ze Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Razem” na realizację projektu „Sobota w laboratorium”.

no - przyrodniczych, języków obcych, informatyki. Zajęcia z informaty-
ki dotyczyć będą grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych 
(webmasteringu), technik kręcenia filmu przy użyciu sprzętu cyfrowego. 
Osobną grupę stanowić będą zajęcia prowadzone metodą eksperymentu 
(np. „Agenci CSI w szkole”) oraz konwersatoria w języku angielskim 
oraz pokazy naukowe. Chętnym umożliwimy naukę podstaw języka 
szwedzkiego. Szkołę odwiedzi także mobilne planetarium. Odbędą się 
też zajęcia przedsiębiorczości z zastosowaniem gier biznesowych. 

Ponadto unowocześnieniu ulegnie baza pomocy dydaktycznych. 
Liceum zyska nową pracownię komputerową dodatkowo wyposażoną 
w drukarkę 3D, a pracownia biologiczna - wiele modeli funkcjonalnych, 
m.in. oka ludzkiego, aparatu słuchu, płuc i oskrzeli, komórki nerwo-
wej, zastawek żylnych oraz mikrochemiczne laboratorium analityczne. 
Nowe oblicze zyska pracownia chemiczna, gdzie zainstalowane zostaną 
specjalistyczne meble oraz sprzęt laboratoryjny. W pracowni fizycznej 
pojawią się nowoczesne pomoce pozwalające na bezpośrednią obserwa-
cję zjawisk (model prasy hydraulicznej, równia pochyła z akcesoriami, 
klocki do badania sił tarcia, koło Maxwella, model silnika i generatora 
elektrycznego, itp.). Wiele nowych modeli przybędzie też w pracowni 
matematycznej oraz geograficznej.

Rekrutację na zajęcia będziemy prowadzić już od listopada, zapo-
wiada się bardzo ciekawy rok 2019.

Podczas wizyty pan przewodnik opowiedział dzieciom o życiu 
i działalności Jana Łaskiego, wymienił nazwiska najważniejszych ro-
dów Łasku i ich herb. Dzieci obejrzały również eksponaty związane 
z miastem, zobaczyły też archeologiczne zabytki znalezione na terenach 
dawnej osady oraz przedmioty związane z dawnym życiem mieszkań-
ców miasta, m.in. narzędzia niezbędne w codziennej pracy łaskowian. 
Przedszkolaki poznały też zbiory dotyczące dziejów lotnictwa wojsko-
wego na ziemi łaskiej - mundury, modele samolotów, militaria z okresu 
II wojny światowej.

POUCZaJąCa WYCiECZka 
Do muZeum
W  ramach Innowacji Patriotycznej realizowanej w Przedszko-
lu Publicznym nr 6 dzieci odwiedziły Muzeum Historii Łasku. 
Muzeum znajduje się w XIX-wiecznej kamieniczce na placu  
11 Listopada. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest muzeum oraz 
w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne.

Na 
Publikowaliśmy niedawno zdjęcie ukazujące defiladę 
Związku Strzeleckiego w Łasku w 1938 roku. Teraz wra-
camy do tego tematu, przedstawiając zbiórkę uczestników 
zlotu powiatowego Związku Strzeleckiego z tego samego 
roku. Niestety, jakość zdjęcia nie jest najlepsza, ale gdyby 
komuś udało się rozpoznać kogoś znajomego lub krewne-
go – prosimy o kontakt z redakcją. 

Wielu Czytelników udostępnia nam zdjęcia pochodzą-
ce z  rodzinnych zbiorów bez dokładnych opisów. Brakuje 
przy nich nie tylko dat, ale i nazwisk osób widocznych 
na fotografiach. Publikujemy je czasami ze względów hi-
storycznych, zwracając się jednocześnie do Czytelników - 
jak w przypadku publikowanego teraz zdjęcia - o pomoc. 
Wniosek z tego płynie jeden – zdjęcia trzeba podpisywać, 
nawet te w rodzinnym albumie, bo pamięć nasza jest, nie-
stety, zawodna…                                                      (Saw.)

ZlOt ZWiąZkU strZElECkiEGO

Dla wielu wycieczka była pierwszym spotkaniem z instytucją - mu-
zeum, była więc okazją do nauki kulturalnego zachowania się w takim 
miejscu. Słownik maluchów wzbogacił się o nowe pojęcia: ekspozycja, 
eksponat, sala muzealna.                                           Kamila Wesoła
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W przypadku doznanych krzywd nigdy nie jest za późno na ich napra-
wienie. Symboliczne naprawienie krzywd powstałych w okresie Powsta-
nia Styczniowego jest spóźnioną narodową powinnością wobec ludzi, któ-
rzy tworzyli drogi do odzyskania niepodległości. Patrioci ze Stronnictwa 
Czerwonych przez walkę zbrojną, inni patrioci należący do Stronnictwa 
Białych poprzez budowanie silnego państwa pod względem gospodar-
czym, kulturalnym i naukowym. Wierzyli, że tylko silne gospodarczo 
Królestwo Polskie potrafi oderwać się od takiego mocarstwa, jakim była 
ówczesna Rosja.

Okrągła, setna rocznica odzyskania niepodległości jest pretekstem do 
zastanowienia się nad pojęciami nadrzędnymi. Jak przebiegał proces trace-
nia niepodległości przez potężne mocarstwo, jakim była Rzeczypospolita,  
jak toczyły się próby jej odzyskania? Wszystkie próby odzyska-
nia niepodległości były krwawe, ale miały szanse na zwycięstwo.  
Ta ostatnia, zwana Powstaniem Styczniowym, nie miała żadnych szans 
na powodzenie.

Narastanie ruchów niepodległościowych w Królestwie Polskim było 
bezspornym faktem, na który nie miało wpływu przeświadczenie o tym, 
że straty ludzkie i materialne mogą być wielkie, a reperkusje wobec po-
wstańców i ludności odstraszające. Wskazywała na to determinacja urzęd-
ników i wojsk carskich. Czekali tylko na pretekst.

W styczniu 1863 roku w Królestwie Polskim stacjonowała ok. 100-ty-
sięczna dobrze wyszkolona i wyposażona armia rosyjska. Powstańcy 
byli słabo zorganizowani, kierownictwo powstania skłócone i sprzeczne 
w swoich decyzjach. Oprócz woli walki, brakowało wszystkiego: broni, 
amunicji i  pieniędzy. Stronnictwo Białych oraz margrabia Aleksander 
Wielopolski, jako naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego byli 
świadomi ogromnej przewagi militarnej i potęgi Rosji carskiej oraz nie-
skrywanej nienawiści urzędników i wojsk carskich do ruchów niepodle-
głościowych i sukcesów rządu cywilnego. Aleksander Wielopolski znał 
również nastroje panujące w społeczeństwie rosyjskim, umiejętnie pod-
sycane przez media rządowe. Niemały udział w ich kształtowaniu miał 
Aleksander Puszkin, który domagał się zlikwidowania raz na zawsze 
problemu polskiego. Margrabia pamiętał, jako ważny uczestnik powsta-
nia listopadowego, bezwzględność i okrucieństwo wojsk carskich wobec 
jeńców wojennych i ludności cywilnej. Mordy popełnione na jeńcach na 
Rynku w Ostrołęce były jednym z wielu przykładów. 

Margrabia, pełniąc obowiązki naczelnika rządu cywilnego od czerw-
ca 1862 r., wiedział, że nie może dopuścić do narodowej katastrofy. 
Współpracując z obozem białych, zrealizował znaczną część żądań wy-
suwanych przez społeczeństwo polskie. Nastroje niepodległościowe 
jednak nie malały. Postanowił sparaliżować działalność organizacji dą-
żących do wybuchu powstania. Zarządził w połowie stycznia 1863 r. 
pobór do wojska rosyjskiego najbardziej zrewolucjonizowanych osób. 
Władze rosyjskie zmieniły jego zamiar i z premedytacją ograniczyły tzw. 
brankę do szlachty i mieszczan. Władze powstańcze zamiast zrezygnować 
z powstania, przyspieszyły jego wybuch.

Celem powstania było odzyskanie niepodległości. Jego upadek spo-
wodował skutki odwrotne. Zlikwidowana została odrębność i autonomia 
Królestwa Polskiego. Powstał Przywiślański Kraj, podzielony na dziesięć 
guberni. W szkołach i urzędach administracyjnych oficjalnym językiem 
został język rosyjski. Zginęło ok. 30 tys. uczestników powstania. Kilka 
tysięcy zostało zamordowanych przez wojska carskie w czasie działań re-
presyjnych. Około czterdziestu tysięcy powstańców zostało zesłanych na 
Sybir. Skonfiskowano w ogromnej ilości majątki szlacheckie. Miastom, 
które czynnie wspierały powstanie, odebrano prawa miejskie, powodując 
ich upadek. Represjami zostały dotknięte klasztory. Powstaniu towarzy-
szyły ogromne straty materialne, a kraj opuściło ok. 10 tys. bardzo war-
tościowych ludzi.

Upadek powstania i likwidacja reform zapoczątkowanych przez mar-
grabiego Aleksandra Wielopolskiego, spowodowały wzrost znaczenia an-
typolskiej polityki kanclerza Prus Otto von Bismarcka oraz zacieśnienie 
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sojuszu prusko- rosyjskiego, dla którego ten program stanowił zagrożenie. 
Ten sojusz w połączeniu z deklaracją dyplomatyczną mocarstw zachod-
nich, uznającą powstanie za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego, 
określał nasze szanse na odzyskanie niepodległości w przyszłości.

Ofiarami powstania zostali również jego przeciwnicy ze Stronnictwa 
Białych, którzy w obliczu nieudolności rządu powstańczego i jego osła-
bienia na skutek carskich represji, musieli przejąć kierownictwo nad po-
wstaniem. Jedną z tych ofiar był ostatni dyktator powstania, emerytowany 
podpułkownik armii rosyjskiej, późniejszy generał wojsk powstańczych 
Romuald Traugutt, stracony w Cytadeli Warszawskiej. Represje nie ominę-
ły również urzędników administracji rządu cywilnego utworzonego przez 
margrabiego, za współpracę z rządem powstańczym. 

Samorząd Łasku, jako pierwszy w naszym kraju może być inicjatorem 
uhonorowania miast, którym po klęsce powstania odebrano prawa miej-
skie za pomoc udzielaną powstaniu, poprzez nadanie im godności ,,Hono-
rowego Miasta Powstańczego” Jednym z tych miast był Lutomiersk, nale-
żący niedawno do naszego powiatu.

Wniosek skierowany np. do Sejmu lub Senatu RP powinien przypo-
mnieć władzom naszego państwa o niespłaconej daninie wdzięczności 
wobec ludzi, którzy różnymi drogami dążyli do niepodległości. Może on 
zawierać również sugestie do przeprowadzenia debaty parlamentarnej na 
temat dróg dochodzenia do niepodległości, w której postać i dokonania 
margrabiego Aleksandra Wielopolskiego będą miały kluczowe znaczenie. 
Ludzie ze stronnictwa Czerwonych, którzy przykleili jemu i jego poplecz-
nikom etykietę zdrajców narodu polskiego i nasyłali na nich podstępnych 
skrytobójców, zachowali się niegodnie. Jednym z urzędników tej admini-
stracji był Aleksander Miniszewski urodzony w Orchowie k. Łasku, za-
mordowany przez grupę tajnych sztyletników rządu powstańczego, przed 
swoim domem w Warszawie. Literat, publicysta, zwolennik wyzwolenia 
chłopów, patriota, a zarazem przeciwnik powstania w 1863 roku. Tak tego 
zwolennika margrabiego Wielowiejskiego i jego refom opisał pan Grze-
gorz Groblewski w swoim bardzo wnikliwym i ciekawym artykule za-
mieszczonym w „Panoramie” z kwietnia 2009 roku. Historia potwierdziła 
jego racje i poglądy polityczne. Samorząd Łasku ma wyjątkową okazję, 
aby uhonorować postać tego wybitnego mieszkańca Ziemi Łaskiej, mądre-
go i odważnego patrioty i przywrócić pamięć o nim obecnym mieszkań-
com. (ciąg dalszy nastąpi)

Bogdan Kubik

Od mieszkańca Łasku Bogdana Kubika otrzymaliśmy interesujący artykuł poświęcony Powstaniu Styczniowemu i Aleksandrowi Wielopolskiemu. Ar-
tykuł 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.

             Redakcja

Aleksander Wielopolski
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Operacje wojenne prowadzone ze zmiennym szczęściem w 1915 
i 1916 roku doprowadzają do wielu zwycięstw, ale i porażek. Zażarta 
bitwa pod Kostiuchnówką (lipiec 1916 r.) doprowadza do utraty około 
2 tys. legionistów, w tym wielu mieszkańców naszego regionu, którzy 
walczą w szeregach III Brygady. Właściwie legioniści toczą boje jesz-
cze do jesieni 1916 roku, potem ich aktywność ogranicza się do działań 
pozycyjnych. Mimo olbrzymich kłopotów aprowizacyjnych i niedosta-
tecznego wyszkolenia, III Brygada okazuje się formacją wojskową bar-
dzo cenną i dowodzi swojej wartości na polach bitew. To zasługa wielu 
młodych ludzi pochodzących także z ziemi łaskiej.

Okres legionowy w Piotrkowie i okolicznych miejscowościach już 
w tamtym czasie owiany był legendą. Obecność wielu dowódców, dys-
kusje nad rolą polskiego wojska w I wojnie światowej i kształtem Nie-
podległej tworzyły niepowtarzalną atmosferę w mieście. Właśnie ta at-
mosfera i ważna rola w procesie przemian odmieniają w szybkim tempie 
miasto będące od kilkudziesięciu lat ośrodkiem carskiej władzy. To, co 
dzieje się wówczas w Piotrkowie i okolicznych miejscowościach śledzą 
uważnie mieszkańcy także ziemi łaskiej, a dzieje się to m.in. za sprawą 
ludzi młodych zasilających legiony, a potem wracających w rodzinne 
strony.

Piotrków, jak i wiele okolicznych miejscowości także na ziemi ła-
skiej, przechodzi w tym czasie „przyspieszony kurs” patriotycznego doj-
rzewania, wielu młodych ludzi ze zdumieniem ogląda na własne oczy 
budowanie się polskiej państwowości. Komu z ojców i dziadów tych 
młodych ludzi śniło się polskie wojsko, polskie instytucje polityczne, 
państwowe czy kulturalne, polskie ministerium oświaty, a przecież tako-
we rodziły się w trybunalskim grodzie już kilka lat przed ostatecznym 
odzyskaniem niepodległości.

Na szczęście historycy coraz więcej uwagi poświęcają badaniom 
tego okresu, ukazują się drukiem nowe książki pokazujące trudną drogę 
Polaków do niepodległości, także tu na dole – w Piotrkowie czy Łasku, 
a nie tylko na salonach Warszawy czy Paryża.

Baczni obserwatorzy łaskiej sceny politycznej wiedzą doskonale,  
że okres POW i Legionów to swoista szkoła patriotyzmu także dla mło-
dzieży łaskiej, której już niedługo przyjdzie brać udział w wojnie z So-
wietami, potem tworzyć zręby państwowości polskiej i budować kraj 

z „trzech połówek” pozaborczych, jak mawiano. Wychowywani w du-
chu patriotycznym mieszkańcy ziemi łaskiej zdali także egzamin pod-
czas II wojny światowej, co już nie jest tematem tego cyklu, ale wskazuje 
korzenie naszej historii.

Stanisław Barcz

Rozbrajanie Niemców w stolicy, 11 listopada 1918 r.

Z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez nasz  kraj niepodległości, 
obchodzonej uroczyście także na 
ziemi łaskiej, odbędą się uroczy-
stości zorganizowane z tej okazji. 
Dzięki gospodarzom Łasku również 
ukaże się drukiem reprint dość ob-
szernego wydawnictwa z końca lat 
trzydziestych - jednodniówki po-
święconej m.in. wydarzeniom w Ła-
sku w 1918 roku, a także kolejny 
tom „Zeszytów Łaskich”,  zawiera-
jący m.in. artykuły poświęcone wy-
darzeniom sprzed 100 laty. Zachę-
camy do nabycia tych wydawnictw 
i wzbogacenia biblioteczki ze zbio-
rami  wydawnictw poświęconych 
ziemi łaskiej.
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3. w kolejnym etapie umieszczamy krzew 
w przygotowanym dołku, aby miejsce oczko-
wania znajdowało się 3-5 cm pod powierzchnią 
ziemi,

4. przygotowujemy ziemię kompostową do 
wypełnienia ,,dołka”,

5. uważnie zasypujemy korzenie, aby się 
nie zawijały i nie zbiły w kłąb,

6. następnie silnie dociskamy ziemię wokół 
krzewu,

7. obficie podlewamy w celu zamulenia 
wolnych przestrzeni wokół krzewu.

Należy pamiętać o obfitym podlaniu na-
szych róż w przypadku gdy mamy do czynienia 
z suchą jesienią (oczywiście robimy to przed 
przymrozkami). Aby róże dobrze przetrwały 
zimowy czas, po posadzeniu wszystkie krzewy 
należy obsypać ziemią, okopcować na wyso-
kość 25-30 cm.

Jeśli jesteś chętny do zakupu róż zaprasza-
my do współpracy: Stowarzyszenie Miłośni-
ków Łaskiej Róży- tel. 507-012-199.

Janina Kilanowicz-Marciniak

Róże kochają słońce i najlepiej rosną wła-
śnie w miejscach jasnych i nasłonecznionych. 
Róże sadzimy w miejscu lekko przewiewnym, 
w którym nie stagnuje powietrze i nie będzie 
powstawał wilgotny mikroklimat, mogący spo-
wodować niebezpieczeństwo pojawienia się 
chorób grzybowych.

Róże z ,,gołym korzeniem” najlepiej sa-
dzić jesienią lub wczesną wiosną (rzadziej po-
lecane). Pamiętajmy, aby po zakupie różanego 
krzewu nie dopuścić do przyschnięcia systemu  
korzeniowego - kupując taki krzew koniecznie 
sprawdźmy kondycję i wilgotność korzeni.

Podczas sadzenia róż musimy pamiętać 
o odpowiednim doborze gleby. Jeśli chcemy 
posadzić róże w miejscu w którym już one 
się znajdowały, to należy wymienić ziemię 
w dołku, w którym planujemy posadzić różany 
krzew. 

Strukturę gleby w dołku możemy poprawić 
w następujące sposoby:

- ,,ciężką’’ gliniastą ziemię rozluźniamy 
gruboziarnistym piaskiem - ułatwia przepływ 
powietrza, wody i składników odżywczych,

- ziemię ,,lekką’’ piaszczystą należy prze-
mieszać z ziemią gliniastą lub mączką kostną 
dostępną w sklepach ogrodniczych.

Etapy sadzenia róż nagokorzeniowych:
1. należy przygotować dołek o szerokości 

i głębokości 30-35 cm,

2. następnie dobrze nawadniamy system 
korzeniowy wstawiając na godzinę do ku-
bła z wodą. Przed włożeniem należy podciąć 
korzenie do długości 20-25 cm oraz usunąć 
uszkodzone części,

POraDNik 
saDZENia róż
Róże nie bez powodu nazywane są królowymi kwiatów. To jedne z najpopularniejszych 
kwitnących roślin ogrodowych. To właśnie jesień jest najlepszą porą, aby te krzewy 
zagościły w naszych ogrodach i cieszyły pięknem w okresie rozkwitu. 

Gmina Łask rozpoczęła w maju br. realizację 
projektu pn. „Poprawa jakości środowiska po-
przez rozwój i odnowę terenów zieleni miej-
skiej w Łasku” dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie jakości środowiska naturalnego 
oraz jakości życia mieszkańców. Projekt objął 
m.in. powstanie kwietnej łąki oraz ogrodu ró-
żanego.  Niedawno zakończono prace wokół 
stawu przy Parku Miejskim im. Rodu Łaskich. 
Zniknęły krzaki oraz pozostałości zdewasto-
wanej kostki betonowej. Dziś cieszy oko nowa 
alejka oraz liczne nasadzenia, a wśród nich 
drzewa, krzewy, byliny i roślinność wodna. 

Warto wyjść z domu i wspólnie z najbliż-
szymi cieszyć się urokami złotej jesieni. Wielu 
łaskowian można spotkać właśnie w miejskim 
parku, który po rewitalizacji i powstaniu uwiel-
bianego przez dzieci placu zabaw stał się nie-
zwykle atrakcyjnym miejscem relaksu. 

MJ

noWe 
mieJsce 
reLaksu
„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój  
i  odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”. 

Umowa nr POIS.02.05.00-00-0119/16  
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa 

II Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020
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Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.
Wszystkim obecnym na spotkaniu dopisywał humor, radość, moż-

liwość nawiązania rozmów, bliższego poznania się i wspólnej zabawy. 
Każdy mógł zasmakować z grilla pysznej kiełbaski, kaszanki oraz innych 
smakołyków. Wszyscy bawili się przy muzyce do godzin wieczornych. 

Rejonowy Oddział PZERiI w Łasku ma długoletnią tradycję i trwa 
od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zachęcamy wszystkich po-
siadających status emeryta, rencisty, inwalidy o zapisywanie się celem 
wspólnych spotkań towarzyskich, integrowania się z ludźmi. 

Staramy się corocznie organizować różnorodne formy wypoczynku 
i imprezy, takie jak: turnusy rehabilitacyjne, wczasy letnie, wycieczki 
krajowe, spotkania integracyjne, wyjazdy do kina czy teatru, zabawy an-
drzejkowe, Dni Seniora, Dzień Kobiet, zabawy karnawałowe.

Chętnych zapraszamy do naszego biura, które mieści się w Łaskim 
Domu Kultury (I piętro), ul. Narutowicza 11 w każdą środę w godzinach 
9-12.

 Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca związku

POżEGNaNiE lata 2018
Nowo wybrany na lata 2018 – 2023 Zarząd Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łasku,  
5 października br. zorganizował spotkanie integracyjne dla swoich członków w Ośrodku Sportu i Rekreacji pn. „Pożegnanie lata 2018”. 
Pogoda i zabawa w tym dniu dopisała w stu procentach.

OGŁOsZENiE
Informuję, iż w dniach od 15.10.2018 r. do 30.11.2018 r. na terenie gminy Łask przeprowadzana będzie 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz 
Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac  
w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu  
w Urzędzie Miejskim lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Łask. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać w przyszłości  

pozbawione szansy na ubieganie się o ww. dofinansowanie, dlatego zwracam się z prośbą o współpracę  
z ankieterami.

        Gabriel Szkudlarek
        burmistrz Łasku
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w listopadzie
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 
 

1. Wystawa fotograficzna Kamili 
Rosińskiej 

listopad 
 

ŁDK ŁDK 

2. „100-lecie harcerstwa w Łasku” -
wystawa  

listopad BP w Łasku - 
Galeria pod 
Korabiem 

BP w Łasku, ZHP  
w Łasku 

3. „Łask w pierwszych latach 
niepodległości” - wystawa 

listopad MHŁ MHŁ, BP w Łasku 

4. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Grecja – kolebka kultury 
europejskiej” wygłosi  
prof. dr hab. Bernard Koziróg 

6 
godz.10.45 

ŁDK  ŁDK, UTW  

5.  Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości  
 

9,10,11 kolegiata łaska, 
ŁDK, 
plac 11 Listopada   

burmistrz Łasku, starosta 
łaski, dowódca 32. BLT  

6. Spektakl z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości  
pt. „Kufer Pamięci Narodowej”   
w wykonaniu grupy teatralnej 
ŁDK „Pospolite Ruszenie” 

11 
godz.18 

ŁDK  ŁDK  

7.  Film z krzyżykiem  14 
godz.19 

ŁDK parafia NPNMP  
w Łasku, ŁDK, Centrum 
Idei ku Humanizmowi 

8. Wyjazd na termy w Uniejowie 15 
godz. 17.30 

termy Uniejów ŁDK 

9. Spotkanie autorskie z Dorotą 
Combrzyńską-Nogalą 

16 
godz. 18 

BP Łask BP w Łasku, TPZŁ 

10. Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Życie w żałobie” wygłosi  
ks. Robert Arndt 

20  
godz. 17 

ŁDK ŁDK,UTW 

11. Koncert kwartetu Obssesion – 
Sztuki Piękne 

21  
 

ŁDK ŁDK 

12. Uniwersytet III Wieku. Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze ogółu 
słuchaczy. Prezentacja zespołów: 
wokalnego, tanecznego  
i literackiego  

27  
godz. 10.45 

 

ŁDK  ŁDK, UTW  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – liga 
okręgowa – MULKS Łask – 
MLKS Konopnica 

10 
godz. 14 

CSiR - stadion MULKS Łask 

 

Za nami już 3 edycje Targu Różności, 
które odbyły się na placu targowym 
przy ulicy Inki - Danuty Siedzikówny 
w Łasku.  Pierwszy targ odbył się  
11 sierpnia, drugi 8 września, natomiast 
trzeci -  13 października br. 

Wzięło w nich udział wielu wystawców. 
W szczególności w godzinach przedpołudnio-
wych całe przedsięwzięcie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Można było wymienić, ku-
pić oraz sprzedać, m.in. zabawki dla dzieci, 
książki, ubrania i biżuterię. Nie zabrakło rów-
nież rękodzieła artystycznego.

W związku z bardzo dużym zainteresowa-
niem Targiem Różności, na prośbę mieszkań-
ców Łasku odbędzie się jeszcze jedna edycja  
w dniu 10.11.2018 r. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
wzięcia udziału w następnych edycjach, które 
odbędą się już wiosną 2019 roku.

A. Peredzyńska

tarGi różNOśCi
23 października br. gmina Łask została uho-
norowana kryształowym medalem za wyjąt-
kową aktywność i podejmowanie godnych 
naśladowania działań w dziedzinie profilak-
tyki alkoholowej i narkotykowej, a Jolancie  
Nowak-Popławskiej, gminnemu koordynato-
rowi z zakresu profilaktyki, przyznano tytuł 
członka Kapituły „Trzeźwego Umysłu”. 

Ceremonia uhonorowania nowych człon-
ków kapituły odbyła się w Centrum Olimpij-
skim w Warszawie, połączona została z do-
rocznym wielkim Finałem Kampanii, podczas, 
której młodzi ludzie z całej Polski – zwycięzcy 
konkursów organizowanych w ramach kampa-
nii – otrzymali atrakcyjne nagrody.

JNP

WYróżNiENiE Dla GMiNY

Stowarzyszenie „Archeo” mające olbrzymie 
zasługi w ratowaniu zabytkowych maszyn po-
wietrznych i udostępnianiu ich zwiedzającym, 
tym razem zaprezentowało na lotnisku 32. BLT 
śmigłowiec Mi-2. Maszyna została wyremon-
towana dzięki współpracy pasjonatów z firmą 
„Jaszpol”, będącą znanym przedstawicielem 
„Renault”. Śmigłowiec zyskał m.in. nowe po-
włoki lakiernicze i prezentuje się znakomicie.

(PO)

Mi-2 Jak NOWY
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Z początkiem października br. na łaskie ulice wyjechały niedawno zaku-
pione autobusy. To zupełnie nowa jakość i komfort dla pasażerów. Fir-
ma Iveco zadbała o klimatyzowane wnętrza, wygodne siedzenia i wiele 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Autobusy są niskopodłogowe, 
posiadają dodatkowo rampę wjazdową, a ważne informacje zapisano al-
fabetem Braille’a. Specjalny system głosowy poinformuję o aktualnym 
i kolejnym przystanku. Miłośnicy nowych technologii z pewnością do-
cenią możliwość dostępu do sieci Wi-Fi oraz specjalne gniazdka USB. 

To tylko słowa, a jakie są nowe autobusy trzeba po prostu zoba-
czyć! Aby to ułatwić 8 października zorganizowano specjalną akcję dla 
mieszkańców. Pojazdy pojawiły się na pl. 11 listopada w Łasku i pl. Sza-
rych Szeregów Kolumnie, gdzie każdy mógł je zobaczyć i wypróbować 
w nieodpłatnych kursach.

Niebawem tabor ZKM Łask zasilą kolejne 3 autobusy. Natomiast 
w przyszłym roku dołączy do nich jeszcze 8 pojazdów (w tym 4 mniej-
sze o długości do 8 m). Wartość inwestycji to aż 11.375.532 zł. Projekt 
pn. „Modernizacja transportu publicznego” otrzymał dofinansowanie 
(85%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Michał Janiszewski

WYrUsZYŁY W trasĘ 

Rowery będzie można wypożyczyć i od-
dać w obrębie stacji. Aby go odpiąć, trzeba bę-
dzie skorzystać np. z aplikacji na smartfona 
lub przez telefon. Po dokonaniu wypożycze-
nia zamek odblokuje się. Wypożyczenie zakoń-
czy się, gdy zamek zostanie zamknięty przez 
użytkownika. Rowery zostaną wyposażone  
w GPS i system alarmowy. Dostępne będą cały rok. 
Pierwsze 20 minut jazdy rowerem będzie bezpłatne.

Projekt Rowerowe Łódzkie obejmuje  
10 miast w woj. łódzkim – Łask, Pabianice, 
Łódź, Koluszki, Kutno, Łowicz, Skierniewi-
ce, Sieradz, Zduńska Wola i Zgierz. Pomiędzy 
tymi miejscowościami będzie można poru-
szać się rowerami. Jednoślady cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem w całej Polsce, 
także w naszym regionie. 

MJ

rOWEr MiEJski W ŁaskU
Nowoczesne stacje są już gotowe i czekają na rowery, które pojawią się już w najbliższych 
dniach. Przypomnijmy, że w Łasku znajduje się 6 stacji, w których docelowo znajdzie 
się 48 jednośladów. Spotkamy je przy ulicach: Jana Pawła II, Zielonej, Szkolonej, Inki – 
Danuty Siedzikówny, Lipowej i pl. Szarych Szeregów. Wartość projektu to 768 378,32 zł  
(w tym 530 933,15 zł dofinansowania).



 

DOŻYNKI W TEODORACH


