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Niedawno przez 2 tygodnie w 32. BLT odby-
wały się ćwiczenia Aviation Detachment z udzia-
łem polskich i amerykańskich myśliwców F-16, 
a także tankowca KC 135. To pierwsze tak duże 
ćwiczenia po wydłużeniu pasa i jego modernizacji.

Kiedy na lotnisku 32. BLT pojawią się bo-
jowe drony, o których rozmawiali prezydenci 
Polski i USA? – na razie nie wiadomo.

(P)

PILOCI JUŻ 
ĆWICZĄ
Zakończona we wrześniu br. rozbudowa drogi 
startowej na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego zaowocowała już normalnymi 
dyżurami maszyn F-16, a także ćwiczeniami, 
które są elementem doskonalenia pracy pilotów 
i wszystkich towarzyszących służb.

Do katedry przybyły liczne delegacje rolni-
ków, sadowników i ogrodników z wielu parafii 
województwa, w tym również z Wiewiórczyna 
i Dobrej. Do udziału w uroczystości zostało 
zaproszone także Stowarzyszenie Miłośników 
Łaskiej Róży. Głównym akcentem uroczysto-
ści było składanie darów – owoców swej pra-
cy przed ołtarzem. Gospodarzem dożynek był  
ks. proboszcz Ireneusz Kulesza. Starostowie 
dożynek to Monika Sobieszek ze Stowarzy-
szenia Miłośników Łaskiej Róży, prowadząca 
wraz z mężem plantację róż pod Łaskiem, oraz 
Janusz Frydrychowski, posiadający duże go-
spodarstwo hodowlane pod Szczercowem.

Starostowie dożynek wręczyli gospoda-
rzowi katedry bochen chleba z tegorocznych 
zbiorów, a ten podczas homilii przypomniał, 

DOŻYNKI Z CHLEbEM I… RóŻĄ
jak trudne były plony, ze względu na warunki 
pogodowe.

Parafia Wiewiórczyn zaprezentowała mi-
sternie utkany z włosów zbóż i ziaren ołtarz,  
na którym położono chleb upieczony z tego-
rocznych zbiorów. Ciekawym i barwnym ele-
mentem były prezentacje wieńców i występy 
kapel oraz zespołów ludowych, a także smako-
wite stoiska gospodyń wiejskich.

Wybór starościny z naszego regionu  
to uznanie dla pracy i trudu łaskich szkółka-
rzy i ogrodników oraz sadowników. Jesteśmy 
dumni z tego wyróżnienia i serdecznie gratulu-
jemy tego wyboru.

Janina Kielanowicz-Marciniak
Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży

Archidiecezjalne święto plonów w Łodzi

Setki wiernych wzięły udział w dożynkach archidiecezjalnych, 
które odbyły się 22 września br. w łódzkiej bazylice, gdzie została 
odprawiona msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory.

Na ziemi łaskiej też nie brakuje tego typu 
pozostałości. Zardzewiałe pociski znalezio-
no w Kolumnie, a gdy rewaloryzowano łaski 
rynek – odkryto je w samym centrum miasta.  
Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby do-
szło do wybuchu!

Apele o ostrożność niewiele dają. Zatem 
włączmy wyobraźnie, by nie było za późno…

(er)

WŁĄCZMY 
WYObRAŹNIĘ!
Śmierć 2 saperów w Kuźni raciborskiej 
wstrząsnęła Polską.  W ciągu ostatnich lat 
ziemia oddała wiele niewybuchów, m.in. 
z czasów ostatniej wojny, ale nigdy nie 
dochodziło do takiej tragedii. Okazuje się, 
że te zardzewiałe pociski artyleryjskie czy 
bomby są wciąż niebezpieczne.
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Dzięki ofiarności łaskowian i przyjaciół grodu nad Grabią

Z roku na rok rośnie ofiarność odwiedzających łaski cmentarz,  
co umożliwia Towarzystwu zlecanie prac przy odnowie zabytko-
wych mogił. Przypomnę, że w 2015 roku przychód kwesty wyniósł 
4 944,83 zł i umożliwił podjęcie prac w 2016 roku przy odnowieniu 
i przebudowie mogiły zbiorowej, w której złożono trumny zmarłych 
właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku, usunięte 
w 1942 roku przez Niemców z podziemi łaskiej kolegiaty. 

Zgodnie z przyjętym zakresem prac: 
1) gmina Łask usunęła drzewa i krzewy wraz z karczowaniem, wy-
mieniła ziemię pod nasadzenia, wyłożyła agrowółkniną, wykonała 
nasadzenia, uzupełniła wolną przestrzeń kamieniami
2) Towarzystwo zleciło firmie „Usługi kamieniarsko – betoniarskie” 
Daniel Błoński z Bachorzyna wykonanie granitowych krawężników 
wokół mogiły, granitowej płyty poziomej, granitowej skałki piono-
wej wraz z napisem informacyjnym.

RATOWANIE ZAbYTKóW NEKROPOLII
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  dnia 1 listopada br. po raz piąty zamierza przeprowadzić kwestę na łaskim 
cmentarzu i liczy, tak jak w poprzednich latach, na swoich członków i wolontariuszy, a wśród nich na członków 
Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych  oraz  harcerki i harcerzy łaskich drużyn.

Deszczowe popołudnie, 2 października, 
zgromadziło w łaskiej bibliotece wielu sym-
patyków talentu pani Teresy, znanej głównie 
dzięki serialowi „M jak miłość”. Tematem spo-
tkania nie był jednak serial, lecz książka „Nad 
rodzinnym albumem. Teresa Lipowska w roz-
mowach z Iloną Łepkowską”.

W rozmowie, którą prowadziły zaproszo-
ne panie, były poruszane zagadnienia życia 
rodzinnego i kariery aktorki. Była rozmowa 
o silnej więzi z mamą i wielkiej miłości, jaką 
był mąż pani Teresy aktor Tomasz Zaliwski 
(w szczęśliwym związku spędzili 44 lata). 
Spotkanie przeplatane było zabawnymi aneg-
dotami z pracy na planach filmowych, z życia 
swoich bliskich i przyjaciół.

Aktorka wielokrotnie podkreślała, jak 
wielką rolę w życiu odgrywa miłość i jej oka-
zywanie swoim najbliższym przy każdej oka-
zji. Podkreślała wielką wartość, jaką jest wiara 
w Boga, szczerość wobec innych i radość ży-
cia. W wypowiedziach pani Teresy przewijał 
się często motyw optymizmu i właściwego 
nastawienia. Pani Teresa przyznała, że zawsze 
stara się cieszyć z tego, co przynosi jej życie, 
ponieważ nauczyła ją tego mama. Z domu ro-
dzinnego wyniosła również otwartość na ludzi 
i ciekawość świata.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej at-
mosferze. Po spotkaniu można było zakupić 
publikacje obu pań, zdobyć autografy, a także 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Program DKK realizowany jest przez In-
stytut Książki w ramach Programu Operacyj-
nego „Promocja Czytelnictwa”.

R.G.

NIECODZIENNY GOŚĆ
Biblioteka Publiczna w Łasku miała niezwykłą przyjemność gościć panią Teresę Lipowską, jedną z najbardziej znanych aktorek  
oraz panią Monikę Mularską-Kucharek, socjologa, wykładowcę akademickiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Dyskusyjne Kluby 
Książki działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach i Bibliotece Publicznej w Łasku.

Z powodu śmierci

Śp. ADAMA 
ŚWieRcZyńSKieGO 

informatyka 
w Urzędzie Gminy Sędziejowice

wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 
Żonie i córce

składają
Wójt Gminy Sędziejowice 

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy Sędziejowice 

i wszystkich jednostek gminnych, 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy 

Sędziejowice oraz Sołtysi

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. PiOTRA 
KOŚciANA

Radnego Rady Miejskiej w Łasku 
kadencji: iV, V, Vi  i  Vii

Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członka Komisji Porządku Publicznego
Wieloletniego działacza Stowarzyszenia 

„Pomocna Dłoń”

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący 

i Radni Rady Miejskiej w Łasku
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ZDANIEM bURMISTRZA

Nie MOŻeMy SiĘ NieNAWiDZiĆ
W trakcie kampanii wyborczej ktoś mądrze 

powiedział: możemy się różnić, możemy się 
spierać, ale nie możemy się nienawidzić. Po-
kazano w TV mężczyznę deklarującego: Jak ja 
nienawidzę (tu pada nazwa partii) - i ta niena-
wiść poparta jest mową ciała – ogień w oczach, 
agresywne ruchy. Taka postawa przyzwoitego 
człowieka musi przerażać. Mężczyzna uważa 
się za nowoczesnego, postępowego człowie-
ka i natychmiast ową postępowość ujawnia. 
Napiera on na dziennikarza o lekko przyciem-
nionej karnacji ciała. Dziennikarz broni się, 
stwierdzając: Pan narusza moją przestrzeń oso-
bistą. Postępowiec wypala: Twoja przestrzeń 
jest w Afryce. 

Niedoszła pani premier informuje: – Lu-
dzie chcą współpracy (w sensie oczekują).  
To prawda i oby za deklaracjami poszły czy-
ny wszystkich sił politycznych. Ogół Polaków 
ma dosyć prowokacji, chamstwa, kłamstwa, 
egoizmu, troski o własny lub partyjny interes, 
wierzący mają prawo oczekiwać szacunku dla 
swoich przekonań i postawienia tamy profa-

Opada kurz po wielkim starciu wyborczym. 13 października Polacy wybrali swoich reprezentantów do 
Sejmu i Senatu. Frekwencja osiągnęła niebywały poziom -  ponad 61%. Wszystkie siły polityczne obwieściły 
swoje zwycięstwo. cóż, najważniejsze jest dobre samopoczucie. Odpowiedzialni politycy podkreślają jednak, 
że najpilniejszym zadaniem jest zasypanie tych dramatycznych pęknięć spowodowanych pogłębiającymi się 
wśród Narodu podziałami, wręcz nienawiścią niejednokrotnie prezentowaną otwarcie w mediach.

nacjom. Wielu zapomina (lub nie respektuje 
podstawowej zasady), że tam kończy się moja 
swoboda, gdzie rozpoczyna się czyjeś prawo.

Znów pojawiły się taśmy ukazujące nie-
godziwą grę samorządami lokalnymi. Natych-
miast usłużny komentator w TV publicznej 
uogólnia: Widzicie, widzicie co się w tych sa-
morządach dzieje. To że ogół samorządowców, 
pracowników samorządowych ciężko pracuje, 
inwestuje miliardy, zabiega o rozwój swoich 
małych ojczyzn nie ma znaczenia. Protestuję 
zarówno przeciwko jednej, jak i drugiej posta-
wie. Niech Państwo sami ocenią czy samorzą-
dy gminne w powiecie łaskim są rzeczywiście 
tak upolitycznione. Ja tego nie dostrzegam. 

A gmina Łask? Ani poprzednia ani obec-
na zastępca burmistrza nie wniosły „w wianie” 
korzyści politycznych. W mojej ocenie wniosły 
coś więcej, wniosły kompetencje (obie panie 
są inżynierami budownictwa) i zaangażowa-
nie. Dziękuję wszystkim radnym, którzy taką 
moją postawę akceptowali. Podobnie z pania-
mi skarbnik i sekretarz oraz szefami jednostek 
gminnych. 

 NAJWAŻNieJSZe 
DOBRO MieSZKAńcÓW

Przez minione 3 kadencje w samorządzie 
łaskim jednoczyliśmy się wokół ważnych, czę-
sto trudnych spraw i problemów. I to zawsze 
był nasz priorytet. Dlatego z dezaprobatą pa-
trzę, jak dziś robi się wszystko, aby samorządy 
upolitycznić, bo będą stanowiska dla swoich. 
Kto ma wątpliwości - niech rozejrzy się uważ-
nie dookoła. 

Na koniec z radością informuję Państwa, 
że jeszcze w tym miesiącu zostanie podpi-
sana umowa na rewitalizację najcenniejszej 
kamienicy w Łasku, zlokalizowanej przy  
Pl. 11 Listopada 1. To był kolejny przetarg, 
w wyniku którego cena jest niższa o pół milio-
na od najniższej ceny z poprzednich przetargów. 
Dalej nie będziemy ryzykować, bowiem oficjal-
nie podaje się informacje o rosnącej w przy-
szłym roku inflacji, co oczywiście spowoduje 
wzrost cen. Koszt rewitalizacji to 4,5 mln zł.

19 października 2019 r.   
  Gabriel Szkudlarek

  Gminne obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej zorganizowano w Łaskim Domu Kultury. 
15 października sala widowiskowa wypełniła 
się zgromadzonym gronem pedagogicznym 
oraz przybyłymi gośćmi, których przywitała 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promo-
cji i Spraw Społecznych UM w Łasku Jadwi-
ga Kurkowska. Wśród przybyłych byli m.in.: 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Stanisław Kołodziejski oraz Sylwester Flor-
czak, przedstawiciel Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Łasku Alina Lach, dowódca 32. BLT  
płk Tomasz Jatczak i proboszcz parafii wojsko-
wej w Łasku ks. Marek Bolanowski.

Święto edukacji to dobra okazja, aby podzię-
kować za wspaniałą i trudną pracę wykonywaną 
sercem. Najlepsze życzenia złożyła pedagogom 
zastępca burmistrza Łasku Lidia Sosnowska. Tego 
dnia życzono wszystkim wiele zdrowia, sukcesów, 
optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów 
oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość 
uświetniły barwne i przepełnione niezwykłą ener-
gią występy dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Kolumnie i Filii ŁDK.

Na tę okoliczność burmistrz Łasku nagro-
dził dyrektorów i nauczycieli szkół i przed-
szkoli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno 
-wychowawczej i opiekuńczej.

PODZIĘKOWANIE DLA PEDAGOGóW
Dzień edukacji Narodowej to polskie święto oświaty przypominające, jak wielką wartością w życiu każdego człowieka jest edukacja. 
To święto, z okazji  którego dziękujemy wszystkim pracującym na rzecz dzieci i młodzieży.     

 Dyrektorzy: 
• Halina Wawrzyniak–Licha ZSO 
 w Łasku (Kolumnie)
• Izabela Knul – SP nr 1 w Łasku
• Agata Subczyńska – SP nr 5 w Łasku
• Mirosława Olszewska – SP w Wiewiórczynie
• Anna Zybert – SP w Bałuczu
• Jolanta Wilczyńska – SP w Okupie
• Violetta Dygasińka – PP nr 1 w Łasku
• Joanna Przybylska-Niedbał – PP nr 3 
 w Łasku
• Hanna Waśniewska – PP nr 4 
 w Łasku (Kolumnie)
• Barbara Wilk – PP nr 5 w Łasku
• Agnieszka Leśniak – PP nr 6 w Łasku

 Nauczyciele: 
• Elżbieta Kołacz – SP nr 1 w Łasku
• Katarzyna Małas – SP nr 1w Łasku
• Monika Durys – SP nr 5 w Łasku
• Emilia Bartczak – SP nr 5 w Łasku
• Elżbieta Kowara – ZSO w Łasku (Kolumnie)
• Mariola Drągowska – ZSO w Łasku (Kolumnie)
• Anna Minias – SP w Wiewiórczynie
• Iwona Gabara – SP w Okupie
• Anna Magacz – SP w Bałuczu
• Agata Strzelec – PP nr 1 w Łasku
• Joanna Przybylska – PP nr 3 w Łasku
• Małgorzata Drożdż – PP nr 4 
 w Łasku (Kolumnie)
• Halina Janus-Wódka – PP nr 5 w Łasku
• Wioletta Płóciennik – PP nr 6 w Łasku

(MJ)
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I PO WYbORACH…

W woj. łódzkim zwycięzcą okaza-
ło się PiS, uzyskując 17 mandatów (na 31):  
Waldemar Buda, Piotr Gliński, Małgorzata 
Janowska, Joanna Lichocka, Grzegorz Lorek, 
Antoni Macierewicz, Beata Mateusiak-Pielu-
siak, Marek Matuszewski, Anna Milczanow-
ska, Piotr Polak, Zbigniew Rau, Paweł Rychlik, 
Tomasz Rzymkowski Robert Telus, Włodzi-
mierz Tomaszewski, Grzegorz Wojciechowski 
i Tadeusz Woźniak. 

Koalicja Obywatelska będzie mia-
ła w Sejmie 8 przedstawicieli: Cezary  
Grabarczyk, Agnieszka Hanajczyk, Dariusz 
Joński, Małgorzata Niemczyk, Krzysztof Piąt-
kowski, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Ceza-
ry Tomczyk i Tomasz Zimoch.

 SLD zdobył 4 mandaty, wracając do Sej-
mu po czteroletniej nieobecności: Hanna Gill-
-Piątek, Paulina Matysiak, Anita Sowińska 
i Tomasz Trela.

PSL będzie reprezentowane przez  
2 posłów: Pawła Bejdę i Dariusza Klimczaka.

Do Senatu weszli: Rafał Ambrozik z PiS, 

Zapewne na długo zapamiętamy te wybory. i z pewnością nie tylko z tego powodu, 
że uczestniczyliśmy w jednej z najbardziej niespokojnych i nerwowych kampanii 
wyborczych w ostatnim trzydziestoleciu, ale także dlatego, że doszło do dawno 
niespotykanej mobilizacji społeczeństwa i rekordowej frekwencji. Mimo podziałów 
społecznych i wysokiej temperatury sporów, nie doszło jednak do dramatycznych 
wydarzeń, także rysujące się przetasowania na polskiej scenie politycznej nie 
są radykalne. Nie zabrakło jednak niespodzianek: powrotu SLD do parlamentu 
i wysokiego wyniku PSL. co ostatecznie wykrystalizuje się w kraju, jak ukształtuje 
się władza, jakie będą rządy po 13 października? – pokaże czas.

Przemysław Błaszczyk z PiS, Wiesław Do-
bkowski z PSL, Artur Dunin z PO, Krzysztof 
Kwiatkowski – niezależny, Maciej Łuczak 
z PiS i Michał Seweryński z PiS.

Rekordowa była frekwencja: w kraju  
– 61,74 proc., w woj. łódzkim – 63,51 proc, w pow. 
łaskim – 61,15 proc., w gminie Łask – 62,40 proc.

W okręgu sieradzkim, w skład które-
go wchodził pow. łaski, wybrano 12 posłów:  
7 z PiS – Joanna Lichocka, Beata Mateusiak-
-Pielucha, Marek Matuszewski, Piotr Polak, 
Paweł Rychlik, Tomasz Rzymkowski i Ta-
deusz Woźniak, 3 z Koalicji Obywatelskiej – 
Agnieszka Hanajczyk, Dariusz Joński i Cezary 
Tomczyk, 1 z PSL – Paweł Bejda i 1 z SLD 
– Paulina Matysiak. Jeśli idzie o Senat, mandat 
zdobył Maciej Łuczak z PiS.

W pow. łaskim najwięcej głosów zdobyło 
PiS – 50,15 proc, następnie KO – 21,27 proc., 
SLD – 10,72 proc., PSL – 9,43 proc., Konfede-
racja – 6,62 proc., Koalicja Bezpartyjni Samo-
rządowcy – 1,81 proc.

(er)

Osad po przefermentowaniu i odwodnie-
niu będzie suszony w słonecznych suszar-
niach i zagospodarowany zostanie rolniczo, 
jako naturalny nawóz bogaty w związki fos-

bIOGAZ Z ŁASKIEJ OCZYSZCZALNI
Trwa rozruch instalacji biogazu powstającego w wyniku fermentacji osadu  
w widocznej w tle komorze fermentacyjnej. Dziś biogaz spalany jest w pochodni,  
ale już wkrótce spalany będzie w kogeneratorze wytwarzającym energię 
elektryczną oraz cieplną na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków. W ten 
sposób powstało odnawialne źródło energii pozyskujące energię, a stało się to 
możliwe dzięki znaczącemu wsparciu środków unijnych.

foru oraz azotu. Miejmy nadzieję, że okolicz-
ni rolnicy już wkrótce ustawią się w kolejce 
po odbiór tego cennego naturalnego i bez-
piecznego nawozu. 

SeSJA Rady Miejskiej odbędzie się  
30 bm. (godz. 14), w sali konferencyjnej Sta-
rostwa przy ul. Południowej – oprócz zmian 
w budżecie w porządku obrad znajdują się 
m.in.: stawki podatku od nieruchomości, regu-
lamin wynagrodzeń nauczycieli, dodatek ener-
getyczny i plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gorczyna. Najbliższa sesja Rady Powiatu 
odbędzie się w listopadzie br.

ŚWiATOPeŁK KARPińSKi był bo-
haterem spotkania w „Galerii z fortepianem” 
(23 bm.) w ŁDK Andrzeja Sznajdera, autora 
książki „Potargane życie Światka”, z mieszkań-
cami Łasku. Autor ujawnił sporo nieznanych epi-
zodów z życia poety wywodzącego się z Łasku.

55-Lecie istnienia obchodziło Koło Ło-
wieckie „Leśnik”. W uroczystościach jubile-
uszowych w Sędziejowicach uczestniczył m.in. 
starosta łaski Piotr Wołosz. Zasłużeni myśliwi 
uhonorowani zostali medalami.

STRAŻAcy z PSP w Łasku i OSP w Ba-
łuczu w ramach ogólnopolskiej akcji „Ognisty 
ratownik – gorąca krew” zorganizowali zbiór-
kę tego najcenniejszego z leków.

MiSTRZyNi Marta Mysur – pracująca 
obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Łodzi, okazała się najlepszą w służbach 
mundurowych w kickboxingu, zdobywając  
2 złote i 1 srebrny medal w różnych formułach 
tej dyscypliny sportu.

KGW TeODORy (ponad 60 członkiń) 
okazało się najlepsze w powiecie w Plebiscy-
cie Mistrzowie AGRO. Na szczeblu wojewódz-
kim zdobyli III miejsce, a w kategorii sołtysów 
także na III miejscu uplasował się sołtys Sła-
womir Sobór.

RONDO kolejne w Łasku obiecuje Zarząd 
Powiatu. Mowa o usprawnieniu skrzyżowa-
nia dróg wojewódzkich – Alei Niepodległości  
i ul. 9 Maja. Rozpoczęto starania o znalezie-
nie pieniędzy na sfinansowanie tej potrzebnej  
inwestycji.

PARKiNG za ŁDK – to dobry sposób na 
rozwiązanie problemów z parkowaniem w re-
jonie tej placówki kulturalnej. Na urządzenie 
parkingów i drogi dojazdowej gmina przezna-
czyła prawie 196 tys. zł, a wykonania prac pod-
jęła się firma Trans-Bruk z Woli Bałuckiej.

GRyPA i przypadki grypopodobne odno-
towywane są coraz liczniej i na ziemi łaskiej. 
Tylko w drugim tygodniu października Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
stwierdziła ponad 5,8 tys. tego typu zachoro-
wań, tj. znacznie więcej niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego.

OSZUŚci nie próżnują i wymyślają ko-
lejne sposoby na oszukanie ludzi, szczegól-
nie emerytów i rencistów. Teraz podszywają 
się pod pracowników ZUS i żądają zaległych 
składek. ZUS nie działa w ten sposób i w przy-
padku pojawienia się kogoś podającego się  
za przedstawiciela tej firmy – należy natych-
miast zawiadomić policję.

JeSieNNA aura jest kapryśna – na po-
czątku miesiąca zrobiło się chłodno, następnie 
w drugiej dekadzie przyszła fala ciepła, a z nią 
wysyp grzybów w lasach.
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Znałem Piotra od ponad 25 lat. To był po 
prostu dobry człowiek. Miałem przyjemność 
współpracować z nim w Radzie Miejskiej. 
Rzadko zabierał głos, ale jeśli już – był bardzo 
rzeczowy i konkretny, potrafił podejmować 
trudne decyzje dla siebie, ale dobre dla spo-
łeczeństwa. Dobro ogółu przedkładał ponad 
wszystko. Potrafił słuchać innych, wyciągać 
wnioski i nigdy nie powiedział niczego złego 
o innych. Był ponad podziałami. Współpraca 
z Piotrem w Radzie Miejskiej była prawdziwą 
przyjemnością.

Piotr Kościan był niezwykle szlachetnym, 
dobrym, uczynnym człowiekiem, szarmanckim 
wobec kobiet. Zawsze uśmiechnięty, niezwy-
kle grzeczny. Przez 18 lat pracował dla osób 

POŻEGNANIE PIOTRA KOŚCIANA
Smutny to czas dla Łasku. Bardzo 
smutny. Zmarł Piotr Kościan - 
nasz Kolega i Przyjaciel, zasłużony 
samorządowiec gminy Łask.

PLAKATY JAKO NARZĘDZIE PROPAGANDY
Okrągła 80. rocznica wybuchu  
ii wojny światowej sprzyja refleksji 
oraz wspomnieniu ofiar, zniszczeń 
i bohaterów tego konfliktu. czas ten był 
również walką na polu psychologicznym. 
Wszystkie wojujące strony starały się 
zmobilizować swoje społeczeństwa do 
wytężonego wysiłku, który miał im pomóc 
w odniesieniu zwycięstwa. Oprócz prasy 
czy radia, wykorzystywano do tego celu 
również afisze. ich treść była przekazywana 
w prosty i zrozumiały sposób. Plakaty 
miały trafiać do świadomości odbiorców 
poprzez wykorzystanie bodźców - zarówno 
wzrokowych, jak i emocjonalnych.

Już 28 listopada Trei Real Estate otworzy 
Vendo Park w Łasku, który jest tym samym 
czwartym parkiem handlowym tego inwestora 
w woj. łódzkim. W gronie najemców obiek-
tu znalazły się znane marki takie jak: Sinsay, 
Hebe, Neonet, Martes Sport, Action, KiK oraz 
Top Secret, które tego dnia będą kusić licznymi 
promocjami. W ramach oficjalnego otwarcia 
Vendo Parku deweloper przygotował szereg 
atrakcji dla mieszkańców Łasku, m.in. loterię 
z nagrodami. Przez cały dzień dostępna będzie 
strefa gastronomiczna z pyszną kawą oraz stre-
fą relaksu Vendo. Podczas otwarcia, Łask do-
stanie również zastrzyk pozytywnej energii. Na 
parkingu parku handlowego stanie scena, na 
której zaplanowano liczne występy artystyczne 
i pokazy lokalnych artystów oraz koncert spe-
cjalny – gwiazdą wieczoru będzie polska wo-
kalistka – Cleo. Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców Łasku do udziału w wydarzeniu. 

28 XI: OTWARCIE 
VENDO PARK DZIEŃ PAMIĘCI I ZADUMY

biednych w akcji „Pomocna dłoń”. Przez 5 dni 
w tygodniu, dzień w dzień zabiegał o datki na 
obiady, przywoził produkty. Śmiem twierdzić, 
że bez Niego nie byłoby tych obiadów.

Przykazanie „miłuj bliźniego swego jak 
siebie samego” Piotr stosował codziennie.

Dla biednych i potrzebujących ludzi po-
święcił kawał swojego życia, niosąc pomoc i nie 
szczędząc swojego czasu i pieniędzy. Mieliśmy 
przyjemność i zaszczyt z Nim współpracować.

Dzięki Piotrowi i jego działaniom stanę-
ła na nogi i odżyła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sięganowie – nowy samochód, sprzęt, re-
mont - to Jego zasługa. Szkoła w Łopatkach 
była Jego oczkiem w głowie, zabiegał u bur-
mistrza i Rady Miejskiej o pomoc i wsparcie 
finansowe dla szkoły.

Wielka szkoda po stracie Piotra dla nas 
wszystkich. Smutny to czas dla nas. 

Drogi Piotrze, w imieniu Rady Miejskiej 
i Burmistrza dziękuję Ci za Twoje serce.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 
Drogi Piotrze spoczywaj w pokoju.

Robert Bartosik
przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Propagandę w czasach wojennych przybli-
ża wystawa w Muzeum Historii Łasku, która 
będzie dostępna do końca bieżącego roku. Na 
ekspozycji znajdują się plakaty polskie, nie-
mieckie, sowieckie, angloamerykańskie czy 
włoskie. Część z nich przedstawia zagrożenie 
płynące ze strony przeciwnika, inne zachęcają 
do wspierania finansowego wojska, stawiania 
oporu i podnoszenia na duchu ludności. 

Nowa ekspozycja to doskonała okazja dla 
wszystkich, aby zapoznać się z afiszami, które 
bez wątpienia miały wpływ na postawę wal-
czących państw.  Serdecznie zapraszamy!

Arkadiusz cieślak
 

Tego dnia wracamy pamięcią do tych, którzy odeszli. Nie ma ich wśród 
nas, ale obecne są ich dokonania, słowa... Gdy zapalamy znicze 

na mogiłach - i tych rodzinnych, i tych bezimiennych - oddajemy 
hołd ludziom, którzy tworzyli nasz kraj, „małą ojczyznę”. 

Tego dnia odkładamy na bok poglądy, podziały. Byłoby dobrze, 
aby taki dzień, jak ten, trwał przez cały rok...



NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
DLA MIESZKAŃCóW
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Od 1 stycznia br., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizu-
jącej bezpłatną pomoc prawną, może z niej skorzystać osoba, której nie 
stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. W celu 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, pasz-
portu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku 
stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie 
może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nie-
odpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem 
nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny in-
formują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej 
pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na li-
ście sporządzonej przez starostę.

W powiecie łaskim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielają jej adwokaci 
lub radcowie prawni (w uzasadnionych przypadkach aplikanci adwokaccy lub aplikanci 
radcowscy), a także osoby współpracujące z organizacją pozarządową.

Nagrodzone zostały zawodniczki, które 
w czerwcu tego roku osiągnęły historyczny 
sukces, zdobywając srebrny medal w Ogólno-
polskich Mistrzostwach Polski.

- Serdecznie gratuluję całemu zespoło-
wi oraz kadrze trenerskiej. Patrząc na wasze 
wyniki i osiągniecia, śmiało mogę powie-
dzieć, że sport to Wasza pasja, która przy-
nosi wam mnóstwo radości. Jestem dumny,  
że reprezentujecie nasz powiat łaski – starosta 
łaski Piotr Wołosz.

STAROSTA ŁASKI NAGRODZIŁ WICEMISTRZYNIE POLSKI
Przed meczem siatkówki o mistrzostwo 
ii Ligi kobiet pomiędzy Łaskovią Łask 
i Krótką Mysiadło, który odbył się  
9 października br. w Hali Powiatowej, 
Piotr Wołosz wręczył puchary oraz 
nagrody siatkarkom Łaskovii. 

W ramach przebudowy dróg powiatowych: Sportowej 
i Ogrodowej, zostanie wykonane również odwodnienie oraz 
przebudowane zostanie skrzyżowanie, które ułatwi wyjazd 
z ulicy Ogrodowej na ulicę Sportową. Koszt realizacji zadania 
to ponad 5.7 mln zł, a wykonawcą została firma WŁODAN 
Andrzej Włodarczyk z Porszewic. Według podpisanej umowy 
prace powinny zakończyć się do 20 grudnia 2019 roku.

ReMONT PARKiNGU
Wyremontowany zostanie również parking przy Staro-

stwie Powiatowym w Łasku przy ulicy Południowej. Re-
mont potrwa do 29 listopada br., a koszt inwestycji wyniesie 
135.773,09 zł.

Wykonawcą inwestycji jest również firma WŁODAN 
Andrzej Włodarczyk z Porszewic.

Od 2 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się we-
dług kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 43 675-
68-00. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświad-
czających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzy-
skania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca oby-
watelski może udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub 
przez telefon. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących pomocy prawnej 
wraz z dniami i godzinami pracy punktów znajdą Państwo na stronie 
powiatu łaskiego www.lask.com.pl

Piotr Wołosz
starosta łaski

PRZEbUDOWA ULICY SPORTOWEJ
Starosta Łaski podpisał umowę (15 bm.) na wykonanie przebudowy ul. Sportowej w Łasku, w ramach 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Kilka tygodniu wcześniej została również podpisana umowa 
na przebudowę ulicy Ogrodowej na, którą łącznie powiat otrzymał 80% dofinansowania. 

Dla wygody mieszkańców
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Starosta łaski Piotr Wołosz 
wraz z Zarządem Powiatu 
Łaskiego podjął decyzję 
o bezpłatnym udostęp-
nieniu pomieszczenia dla 
stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych z powiatu 
łaskiego, które nie posia-
dają własnej siedziby. Po-
mieszczenie udostępnione 
zostanie przy Hali Powia-
towej („Elektryk”) w Ła-
sku, przy ulicy Warszaw-
skiej 13. Regulamin oraz 
szczegółowe informację 
zostaną opublikowane 
w najbliższym czasie na 
stronie powiatu łaskiego 
www.lask.com.pl

Rafał Szymczyk

bEZPŁATNIE DLA STOWARZYSZEŃ 
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KAMPER ŁSSE ODWIEDZIŁ ŁASK
30 września br. przed-
stawiciele Łódzkiej 
Specjalnej Strefy eko-
nomicznej przybyli do 
Łasku z informacjami 
o dofinansowaniu szko-
leń dla przedsiębior-
ców. W kamperze Re-
gio Strefy, który stacjo-
nował pod budynkiem 
Starostwa Powiatowe-
go, przedsiębiorcy apli-
kowali o dofinasowanie 
na szkolenia dla siebie 
oraz swoich pracowni-
ków. 

Wszyscy chętni uzy-
skali informacje o moż-
liwościach dofinanso-
wania na usługi roz-
wojowe, a przedstawi-
ciele ŁSSE pomagali  
w wypełnianiu wniosków 
i opracowaniu planu szko-
leń.

Głównym tematem spotkania będzie gazyfikacja gminy Łask. W spotkaniu wezmą udział: Emilia Banaszczyk – dyrektor Polskiej Spółki  
Gazownictwa Oddział w Łodzi oraz przedstawiciele spółki.

SPOTKANIE Z DYREKTOREM SPóŁKI GAZOWNICTWA
Starosta łaski Piotr Wołosz serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Łask na spotkanie do Starostwa Powiatowego  
w Łasku, ul. Południowa 1 (sala konferencyjna) w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 17.



MŁODZI CHEMICY 
ZAIMPONOWALI W STOLICY
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Wiktor Biskupski, Alicja Motylska, Justyna Rutkowska i Julia Za-
wiasa pod opieką nauczyciela chemii Janusza Zawiszy przez sześć dni 
brali udział w zajęciach rachunkowych i zajęciach laboratoryjnych z che-
mii nieorganicznej, organicznej, analizie jakościowej i ilościowej oraz 

W dniach 15-21 września br.. czworo uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Buczku 
brało udział w projekcie edukacyjnym „i ty zostaniesz olimpijczykiem”. Były to warsztaty 
chemiczne zorganizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa chemicznego przez 
pracowników Wydziału chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 

w grach dydaktycznych utrwalających zdobytą wiedzę. Młodzież miała 
również zajęcia z psychologii, których głównym celem była wzajemna 
integracja. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej oraz sponsorów, wśród których znajduje się również gmina Bu-
czek. Uczniowie szesnastu szkół, uczestnicy warsztatów, otrzymali ma-
teriały na których widnieje również herb naszej gminy. 

Podczas inauguracji nasza drużyna oraz zespół z Czestkowa, wspól-
nie przedstawili krótką prezentację swoich szkół i charakterystykę gminy 
Buczek. Na zakończenie każdych zajęć laboratoryjnych i rachunkowych 
uczestnicy pisali test podsumowujący i rozwiązywali zadania, za co zdo-
bywali punkty. Uczniowie naszej szkoły zdobyli 107 punktów, następna 
w rankingu drużyna - 96, pozostali mniej.   Wynik ten świadczy o dużym 
zaangażowaniu naszej młodzieży, która dzięki temu wygrała ten ranking, 
godnie reprezentując szkołę i gminę Buczek. 

Warsztaty okazały się bardzo owocne, reprezentanci Buczku przy-
wieźli z Warszawy wiele pozytywnych emocji, wrażeń, a przede wszyst-
kim wiedzy, która jest podstawą do dalszej pracy w przygotowaniu  
do startów w konkursach chemicznych.

Wykonane prace modernizacyjne poprawiły bezpieczeństwo ruchu, 
droga otrzymała nowe oznakowanie, wyprofilowano  jezdnię na łukach. 
Umocniono  destruktem pobocza drogi.

Koszt wykonanych prac wyniósł 577 334,88  zł. Gmina pozyskała 
dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego (30 tys. zł). 
Odbiór  inwestycji odbył się 8 października br.

Zrealizowany projekt jest kolejną inwestycją gminie Buczek, w  któ-
rej  poszerzono  jezdnię drogi. W znacznym stopniu podniesiono estetykę 
i atrakcyjność wsi Kowalew. Wykonawcą inwestycji jest firma Włodan 
Andrzej Włodarczyk z Pabianic.

KOWALEW MA 
NOWĄ DROGĘ
30 września br. zakończono prace związane z przebudową drogi we 
wsi Kowalew. Na odcinku ok. 1 km położona została nowa równa 
nawierzchnia jezdni. Stara jezdnia posiadała szerokość od 3,7 m 
do 4 m, była nierówna, źle wyprofilowana. Po ułożeniu warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej średniej grubości do 5 cm, poszerzeniu 
jezdni kostką betonową szerokość pasa jezdnego wynosi 5 m.

Główny cel projektu to integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 
oraz integracja międzypokoleniowa młodszych i starszych. W ramach 
grantu sołeckiego zakupiono między innymi: stoły, krzesła, zastawę ku-
chenną i inne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sycanowie. Ważnym 
elementem projektu było zorganizowanie w październiku warsztatów 
kulinarnych tematycznie związanych z truskawką i ziemniakiem. Wspól-
na praca podczas warsztatów kulinarnych przyczyniła się do wymiany 
doświadczeń, jak i nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Działania  
te pozwoliły na rozwijanie aktywności kulinarnej, integracji społeczno-
ści lokalnej, zainteresowania okolicznej ludności tradycyjnymi produk-
tami, w tym dalsze kreowanie marki truskawki, która to została uznana 
za markę województwa łódzkiego.     

Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne, na które zo-
stał zaproszony Bronisław Węglewski – wójt gminy Buczek oraz miesz-
kańcy sołectwa Sycanów. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Sycanów 
Dąbrowa na czele z przewodniczącą Barbarą Michalak przygotowały 
pyszny poczęstunek. Na stole znalazły się zarówno tradycyjne potrawy, 
jak i oryginalne dania. Były to między innymi: pierogi z truskawkami, 
ciasta truskawkowe, zupa gulaszowa z ziemniakami oraz placki ziemnia-
czane. W ramach projektu zorganizowany został również wyjazd do kina 
21 mieszkańców sołectwa Sycanów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. 
Mieli okazję wspólnie spędzić czas, odciąć się od codziennych proble-
mów i zmartwień. 

Realizacja projektu pn.: „Smaki Sycanowa. Cztery Pory Roku z ziem-
niakami i truskawką w roli głównej” miała na celu podniesienie standar-
dów, poprawę estetyki oraz funkcjonalności świetlicy i tym samym miała 
przyczynić się do większej ilości imprez okolicznościowych i kulturalnych 
organizowanych przez mieszkańców Sycanowa. Świetlica wiejska będzie 
miejscem, w którym mieszkańcy będą czynnie spędzać czas, będzie służyć 
najmłodszym oraz całym rodzinom sołectwa Sycanów. 

PRZYSMAKI 
Z TRUSKAWKI 
I ZIEMNIAKA
W sołectwie Sycanów zrealizowany został grant sołecki pod nazwą: 
„Smaki Sycanowa. cztery Pory Roku z ziemniakami i truskawką 
w roli głównej” współfinansowany z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 12.550 zł,  
z czego dofinansowanie wynosi 10.000zł, pozostała kwota  
to środki pochodzące z budżetu gminy Buczek. 
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W 2019 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  i mieszkańców z Bachorzyna było pozyskanie środków  
na dwa projekty w formie dotacji. Zwieńczeniem wykonywanych prac był zorganizowany w dniu 28 września 2019 roku 
„Piknik integracyjny pod chmurką”, podsumowujący realizację dwóch projektów.

Integracja mieszkańców Bachorzyna 

 „Ocalić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu wokół świetli-
cy wiejskiej  w sołectwie Bachorzyn” realizowany był w ramach Grantu 
Sołeckiego, współfinansowanego z budżetu  województwa łódzkiego, na 
kwotę 12.550 zł (w tym 10.000 zł dotacja + 2.550 zł wkład własny  -  
finansowy gminy Buczek).

Celem tego projektu było przede wszystkim uprzątnięcie terenu wo-
kół świetlicy i doprowadzenie go do należytego stanu. W ramach tego 
projektu było także zakupienie zadaszenia tarasu (z dwoma ławkami 
i stołem) przed głównym wejściem do budynku oraz zakupienie i posa-
dowienie kamienia pamiątkowego, poświęconego historii Bachorzyna. 

Drugi projekt pod nazwą: 

Pierwszy projekt pod nazwą:

„Świetlica wizytówką Bachorzyna” dofinansowany ze środków pro-
gramu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sto-
warzyszenie Dobroczynne „Razem” na kwotę 8.610 zł (w tym 5.850 zł 
dotacja + 600 zł wkład własny - finansowy Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Bachorzynie + 2.160 zł wkład własny niefinansowy – praca 
wolontariuszy).

Z kolei celem tego projektu było zdemontowanie starego rozpadają-
cego się ogrodzenia wokół świetlicy, oczyszczenie tego terenu z krzaków 
i chwastów, przygotowując grunt pod nasadzenia krzewów. W ramach 
projektu zakupiono 250 sztuk krzewów (tui) i nasadzono je w miejsce 
byłego ogrodzenia. Zakupiono również kostkę brukową i obłożono nią 
wydzielone miejsce na ognisko, wydzielono teren i utwardzono zakupio-
nym kruszywem i obłożono krawężnikami tzw. alejki.

W spotkaniu udział wzięli: 
- władze gminy Buczek na czele z wójtem Bronisławem Węglewskim

- dyrektor Domu Kultury w Zelowie i jednocześnie prezes Stowarzysze-
nia Dobroczynnego „Razem” Małgorzata Dębkowska
- zaprzyjaźnione koleżanki z gminy Buczek, Łasku i Zelowa
- mieszkańcy sołectwa Bachorzyn. W spotkaniu wzięło udział około 110 
osób.

Podczas pikniku, w ramach grantu sołeckiego, symbolicznie odsło-
nięto tablicę pamiątkową poświęconą historii miejscowości oraz prze-
prowadzono konkurs z wiedzy nt. sołectwa w Bachorzynie oraz gmi-
ny Buczek. Z kolei przy drugim projekcie w ramach programu „Działaj 
Lokalnie” symbolicznie posadzono drzewko dębu i umieszczono przy 
nim tabliczkę z napisem „Dla upamiętnienia 20 rocznicy członkostwa 
w strukturach NATO i 15 rocznicy w Unii Europejskiej”. W ramach tego 
projektu podczas spotkania przeprowadzono również konkurs z wiedzy 
nt. inwestycji zrealizowanych w Bachorzynie i gminie Buczek dzięki do-
tacjom unijnym.

Spotkaniu integracyjnemu przy ognisku towarzyszyła muzyka 
i śpiew. Nie zabrakło też innych atrakcji - mieszkanki Bachorzyna, w tym  
członkinie Stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowały żurek, 
pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, tort, ciasta, sałatki.

Podczas pikniku prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk 
podsumowała realizowane projekty oraz złożyła podziękowania  
za wsparcie finansowe i pracę fizyczną przy ich realizacji niżej wymie-
nionym osobom: wójtowi gminy Bronisławowi Węglewskiemu, pre-
zes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie Małgorzacie 
Dębkowskiej, Danielowi Błońskiemu, prezesowi FRGZ Markowi Gó-
reckiemu, Tomaszowi Kansy, Józefowi Kaczorowskiemu, Mariuszowi 
Kowalczykowi, Bogdanowi Tarczewskiemu, Andrzejowi i Błażejowi 
Taborowskim, Marcinowi Lipińskiemu, Rafałowi Kwiatkowskiemu, 
Włodzimierzowi Klimczakowi z małżonką, Maciejowi Zawiasa, Ra-
fałowi i Henrykowi Zelmozer, Marcinowi i Jackowi Walczakom, Mie-
czysławowi Grabarzowi, Rafałowi Witusikowi, Józefowi Malinow-
skiemu, Pawłowi Płócienniczakowi, Ireneuszowi Wejmanowi, Jerze-
mu Pogockiemu, kolegom z OSP Buczek, kolegom z Urzędu Gminy, 
członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.

Reasumując, realizacja dwóch projektów jednocześnie zwiększyła 
aktywność społeczną mieszkańców, a także spowodowała nawiązanie 
większej współpracy międzypokoleniowej. Dzięki realizacji tych projek-
tów nastąpiła poprawa wizerunku miejscowości Bachorzyn, a obecnie 
świetlica wiejska stała się centrum życia miejscowości.
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W przypadku niespełnienia tego warunku 
do dnia 31 grudnia 2019 r. będziemy zmusze-
ni jako beneficjent dokonać zwrotu otrzymanej 
dotacji ze środków gminy Buczek, co spowo-
duje konieczność odpowiedniego podwyższe-
nia ceny za wodę i ścieki.

Adres strony do strefy klienta IBOK (plat-
formy e-usług) www.gminabuczek.pl

Korzyści płynące z korzystania z platformy 
e-usług to m.in.:
1. płatności – kontrola oraz dokonywanie płatności
2. e-faktura – elektroniczna faktura
3. powiadomienia sms – powiadomienia o wy-
stawionej fakturze, terminach płatności, awa-
riach, przerwach w dostawie wody itp.
4. e-Zgłoszenia – dokonywanie wszelkich 
zgłoszeń z zakresu gospodarki wodnej
5. e-Nota odsetkowa – wnioskowanie oraz do-
stęp do not odsetkowych

PILNA REJESTRACJA NA PORTALU E-USŁUGI
Przypominamy odbiorcom usług o konieczności zarejestrowania się na portalu e-usług. Pragniemy nadmienić, że gmina Buczek na 
budowę systemu e-usług otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Warunkiem rozliczenia 
otrzymanej dotacji jest zarejestrowanie się w portalu e-usług wszystkich odbiorców wody i ścieków. 

6. dokumenty do pobrania – dostęp do wnio-
sków, umów oraz informacji
7. e-komunikaty – dostęp do informacji na-
głych
8. informacje publiczne
9. możliwość łatwego przeglądania historii 
ilości pobranej wody przez odbiorcę
10. informacje o wyciekach z instalacji wod-
nej w budynku odbiorcy.

Rejestracja użytkownika możliwa jest bez-
pośrednio ze strony głównej portalu. W oknie 
logowania wybieramy link „Zarejestruj się”. 
Pola zaznaczone znakiem * są polami wyma-
ganymi. Wymagane jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Następnie 
wybieramy link „Wyślij dane”. Proces rejestra-
cji użytkownika wymaga autoryzacji ze strony 
gminy Buczek. Wydłuża to proces rejestracji    
ale zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. 

Podczas zakładania konta należy zaakceptować 
politykę prywatności oraz zapoznać się z regu-
laminem portalu. W tym celu należy zaznaczyć 
pola wyboru typu checkbox.

UWAGA:    Dane użytkownika podczas re-
jestracji muszą być zgodne z danymi odbiorcy 
na fakturze. Konto winno być założone na oso-
bę, z którą podpisana jest umowa na dostawę 
wody. Proszę powoływać się na numer ewiden-
cyjny znajdujący się na fakturze pod danymi 
odbiorcy.

W każdym momencie pracy z platformą 
e-Usług użytkownik posiada możliwość sko-
rzystania z instrukcji. Dostęp do wersji elek-
tronicznej uzyskujemy przez naciśnięcie ikony    
odpowiedniej ikony. Wówczas zostanie pobra-
ny i wyświetlony plik PDF, który możemy wy-
drukować lub zapisać na nośniku danych. 

Parafrazując znane powiedzenie o zwycięstwach w piłce nożnej na-
szych zachodnich sąsiadów, rzec by można, że wszyscy strażacy rywali-
zują w zawodach, a w końcu wygrywa gmina Buczek, a ściślej mówiąc 
Malenia. Drużyny kobiece i męskie z tej jednostki od 2013 r. właściwie 
cały czas zdobywają I miejsca w zawodach powiatowych. W zawodach 
wystartowały drużyny zwycięskie zawodów gminnych z całego powiatu. 
Gminę Buczek reprezentowały 2 drużyny z Maleni i Buczku.              

X Mistrzostwa to kolejny wielki sukces druhów z gminy Buczek. 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Buczku nie miała w za-
wodach rywali, będzie wiec reprezentować w mistrzostwach wojewódz-
twa powiat łaski w swojej kategorii, nieco słabiej wypadli chłopcy z OSP  
w Buczku w kat. MDP, którzy zdobyli II miejsce, wyprzedzając Wie-
wiórczyn, a ulegając Wodzieradom.

Zawody drużyn kobiecych, czyli kategoria C, to kolejny wielki suk-
ces drużyny z OSP w Maleni. Niezwykle urodziwe panie sprawiły sobie 
i licznie zgromadzonym kibicom wspaniały prezent, zwyciężając po raz 
kolejny w Mistrzostwach Powiatu Łaskiego Kobiecych Drużyn Pożar-
niczych, uzyskując 114.1 pkt, wyprzedzając drużyny z Łasku i Buczku.

Panowie z OSP w Maleni pozazdrościli paniom i również zdecydowanie 
wygrali swoją kategorię uzyskując najlepsze czasy w zawodach, zarówno 
w sztafecie (60,5 s), jak i ćwiczeniach bojowych  (39,0 s). Bardzo dobrze za-
prezentowali się też druhowie z OSP w Buczku, uzyskując  w sztafecie drugi 
czas zawodów (60,8 s), a w łącznej klasyfikacji miejsce III. 

ObRONILI TYTUŁ MISTRZóW POWIATU
Korzystne zmiany w infrastrukturze OSP w ostatnich latach w gminie Buczek, przyjmowanie młodych druhów, a przede 
wszystkim szerokie rozwinięcie działalności i zaangażowania strażaków ochotników w życie jednostki to źródła sukcesów 
również w zakresie szkolenia. Kilka tygodni temu podziwialiśmy sprawność strażaków ze wszystkich jednostek naszej gminy 
w mistrzostwach gminy Buczek w Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w dniu 15 września na stadionie centrum Sportu 
i Rekreacji w Łasku, również mogliśmy dzielić radość z sukcesów naszych druhów ochotników.

Obsługę zawodów, to jest skład komisji sędziowskiej stanowili  straża-
cy PSP w Łasku. Duże zaangażowanie w przygotowanie zawodów wyka-
zał też osobiście komendant powiatowy PSP starszy bryg. Piotr Rudecki,  
który pozyskał środki i zakupił część nagród, zwłaszcza dla drużyn młodzie-
żowych, a nad stroną organizacyjną opiekę przejął Zarząd Powiatowy OSP 
RP w Łasku z niezwykle oddanym sprawom strażaków ochotników preze-
sem powiatowym druhem Wojciechem Pokorą. 

Prezes Wojciech Pokora podczas zawodów podziękował również 
sponsorom, wśród których wymienił starostę łaskiego Piotra Wołosza, 
burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka  i wszystkich wójtów gmin z po-
wiatu łaskiego: Buczku - Bronisława Węglewskiego, Sędziejowic - Da-
riusza Cieślaka, Widawy - Michała Włodarczyka  oraz Wodzierad - Re-
natę Szafrańską.                                                                                   

Należy dodać, że wśród darczyńców znaleźli się też parlamentarzy-
ści z naszego regionu: poseł Krzysztof Ciebiada i senator Maciej Łuczak, 
a prezes Wojciech Pokora ufundował prywatnie  2 nagrody pieniężne dla 
najmłodszego druha (Lena Goździk z OSP w Buczku) i najstarszego dru-
ha (Sławomir Błaszczyk z OSP Wola Czarnyska). Zawody przebiegały  
w miłej atmosferze, a wszystkim druhom najbardziej smakowała gro-
chówka przygotowana i serwowana przez druhów gminy Widawa.  

Andrzej Zieliński
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Zdajemy sobie sprawę z dużego zainteresowa-
nia tą inwestycją. Wielu mieszkańców pyta o szcze-
góły, plany i wizualizacje. Musimy jednak uzbroić 
się w cierpliwość. Wykonawca będzie musiał zapro-
jektować zagospodarowanie placu, dlatego efekty 
pierwszego etapu prac poznamy dopiero w przy-
szłym roku. Wszystkich zainteresowanych tech-
nicznymi aspektami inwestycji zachęcamy to zapo-
znania się z dokumentacją przetargową na stronie  
www.lask.pl

To nie koniec rewitalizacyjnych planów. Dopiero 
czwarty przetarg wyłonił wykonawcę, który odmieni 
oblicze zabytkowej kamienicy przy placu 11 Listopa-
da nr 1. Wygrała oferta firmy Esinvest Sp. z o.o. Sp.k. 
z Opoczna. Za kwotę 4.479.963,86 zł wykonawca 
zaprojektuje i przeprowadzi termomodernizację oraz 
rewitalizację wspomnianego obiektu. Dodatkowo 
wykona dokumentację techniczną dla budynku przy  
ul. Warszawskiej 2 A. Aby pozyskać dodatkowe środ-
ki na realizację projektu, gmina Łask złożyła wniosek 
o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kamienica na łaskim rynku docelowo ma pełnić 
m.in. funkcję nowej siedziby dla lokalnych stowa-
rzyszeń. Na efekt końcowy przyjdzie nam poczekać 
do końca 2021 r.

MJ

AKCJA: REWITALIZACJA
W łaskim ratuszu w towarzystwie radnych 
Rady Miejskiej w Łasku podpisano umowę 
na rewitalizację placu Szarych Szeregów 
w Kolumnie. Wykonawcą została firma 
BiNŻ S.A. z Bełchatowa, która wyceniła 
wykonanie projektu oraz prac budowlanych 
na 4.301.187 zł. Wykonawca zadeklarował 
zakończenie inwestycji do 30.03.2021 r.

W piątkowy wieczór (4 października) zaprosiliśmy najmłodszych 
czytelników wraz z opiekunami na rodzinne warsztaty artystyczne oraz 
pełnometrażowy film pt. „Ptyś i Bill”, powstały na podstawie komiksu 
o tym samym tytule. Spotkanie rozpoczęliśmy od powitania i krótkiego 
przedstawienia idei Nocy Bibliotek. Następnie wspólnie przeczytali-
śmy wiersz Joanny Mueller „Wierszowiązałki” i już uczestnicy mo-
gli zacząć działania artystyczne. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem 
przystąpili do pracy. Jako pierwsze zostały wykonane kolorowe lam-
piony z kubeczków jednorazowych, które później pomogły nam tra-
fić do „sali kinowej”. Kolejną pracą były obrazy przestrzenne na folii. 
O ile lampiony każdy wykonał samodzielnie, tu już niezbędna była po-
moc rodziców. Krótkie przerwy w pracy artystycznej dzieci wykorzy-
stywały na czytanie czy oglądanie książeczek dostępnych w bibliotece. 
Naszą Noc Bibliotek zakończyło wspólne oglądanie filmu. Oczywiście 
nie obyło się bez popcornu.

To był wyjątkowy wieczór, spędzony w niesamowitej atmosferze. 
R.G

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku 
w tym roku po raz pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek. ideą Nocy Bibliotek jest zachęcenie 
mieszkańców do korzystania z zasobów bibliotek, jako 
najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury, z ofertą 
dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi. 
Akcja została zainicjowana w 2015 roku, jej organizatorem 
jest Fundacja centrum edukacji Obywatelskiej. 
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Urodził się w Łasku 26 października 1868 
roku w rodzinie urzędnika państwowego Mak-
symiliana i Julii z domu Doboszyńskiej. W tu-
tejszym kościele został też ochrzczony. Podob-
nie jak wielu mieszkańców zarówno Łasku,  
jak i okolicznych miejscowości, szczególnie 
dzieci ziemian, ukończył gimnazjum w Piotr-
kowie słynące w tym czasie z wysokiego po-
ziomu nauczania, a potem trafił na studia na 
Wydziale Farmaceutycznym uniwersytetu 
w Warszawie. Po ukończeniu studiów kupił 
skład apteczny w Bodzentynie k. Kielc, ale ma-
łomiasteczkowy klimat widocznie nie bardzo 
mu odpowiadał, a może zadecydowały wzglę-
dy rodzinne, bo przeniósł się do Łodzi. Tu też 
stał się właścicielem apteki.

Z małżeństwa z Władysławą z d. Jasińską 
przyszło na świat pięciu synów i dwie córki. 
Dumny był z tak dużej rodziny, szczególnie sy-
nów, którzy uczestniczyli w wojnie 1920 roku. 
Zachowało się zdjęcie K. B. Chądzyńskiego 
z synami wykonane przed wyruszeniem ich na 
wojnę 1920 r.

W Łodzi dał się poznać jako niezwykle 
ofiarny działacz społeczny. W czasie I wojny 
światowej kierował odcinkiem milicji oby-
watelskiej. W 1917 roku kandydował do rady 
Miejskiej w Łodzi z listy przemysłowców, kup-
ców i fabrykantów, ponieważ na listę tę mogli 
głosować tylko fabrykanci, nie uzyskał manda-
tu, do rady weszli wówczas: Maurycy Poznań-
ski (syn Izraela) i Henryk Grohman.

To niepowodzenie nie zraziło Chądzyń-
skiego, który udzielał się w kilkunastu organi-
zacjach społecznych. W 1919 roku współorga-
nizował i kierował do 1922 r. ZLN, działał też 
w SN, od 1927 r. prezesował Związkowi Za-
wodowemu Przemysłu Włókienniczego „Praca 
Polska”, był też prezesem Towarzystwa Roz-
woju Życia Narodowego „Rozwój”, w latach 
1937-1938 był członkiem prezydium okręgu 

KAROL bOROMEUSZ CHĄDZYŃSKI
Do  ludzi pochodzących z Łasku i niemal całkowicie zapomnianych, należy Karol Boromeusz chądzyński. Żył stosunkowo długo, ale 
szybko wyemigrował z grodu nad Grabią, a że był postacią niezwykle aktywną, zaznaczył swą obecność głównie w Łodzi,  z którą związał 
się na kilkadziesiąt lat.  Był aptekarzem, ale i działaczem społecznym oraz politycznym, co ostatecznie zaowocowało mandatem poselskim.

łódzkiego OZN, działał też w innych stowa-
rzyszeniach handlowych i kupieckich.

W latach 1922-1927 był posłem Sejmu 
I kadencji. Należał do klubu Związku Ludo-
wo – Narodowego, działał w komisjach: do 
walki z drożyzną, przemysłu i handlu, spraw 
zagranicznych, zdrowia publicznego i specjal-
nej komisji do zbadania stanu strzeżenia granic  
oraz specjalnej komisji w sprawach celnych. 
W Sejmie referował m.in. ustawy o zakazie 
przywozu i sprzedaży narkotyków oraz o wza-
jemnej pomocy lekarskiej na pograniczu pol-
sko – czeskim, walczył też o fundusze dla szkół 
handlowych.

Szeroka działalność społeczna i politycz-
na K. B. Chądzyńskiego czeka na monogra-
ficzne opracowanie. Nie zagłębiając się za-
tem w szczegóły, warto jednak wspomnieć, 

że farmaceuta angażował się w walkę z bie-
dą i głodem, które dały się we znaki łodzia-
nom w okresie I wojny światowej, wchodząc 
w skład Głównego Komitetu Obywatelskiego 
zajmującego się całym miastem. Uwieczniony 
też został na fotografii Komitetu Obywatel-
skiego Niesienia Pomocy Bezrobotnym (dolny 
rząd, siódmy od lewej). Na uwagę zasługuje 
też jego zaangażowanie w budowanie aptekar-
skiego samorządu – we wrześniu 1915 roku 
uczestniczył w łódzkim spotkaniu organiza-
cyjnym Związku Zawodowego Farmaceutów 
Ziem Polskich, wszedł nawet w skład komisji 
rewizyjnej. 

Zmarł w Łodzi 19 grudnia 1947 r., po-
chowany został na cmentarzu katolickim przy  
ul. Ogrodowej.

(p)

Rodzina K. B. Chądzyńskiego, zdjęcie wykonano w 1920 roku przed wyruszeniem synów na front

Zarząd Komitetu Obywatelskiego Niesienia Pomocy Biednym w Łodzi, 1914-1915, 
w pierwszym rzędzie, siódmy od lewej – Karol Boromeusz ChądzyńskiKarol Boromeusz Chądzyński
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Ale zanim do tego doszło, owa „trzynast-
ka” musiała się przecież wcześniej poznać, za-
przyjaźnić, a następnie nakreślić wizję wspól-
nego działania. Kontakty międzyludzkie w na-
turalny sposób ułatwiał PDK. To  w gmachu 
przy ul. Narutowicza 17 skupiało się wówczas 
niemal całe życie społeczno-kulturalne miasta, 
a był to czas szczególnego rozwoju wszelkich 
form ekspresji twórczej, od niezwykle pręż-
nego amatorskiego ruchu teatralnego (m.in. 
słynna „Stara baśń”), literackiego (Grabia`59) 
po kluby hobbystów (fotograficzny, mode-
larski, esperantystów). Nic zatem dziwnego,  
że filateliści też znaleźli tam swoje miejsce.  
Tę 13-osobową grupę inicjatywną stanowili 
już doświadczeni kolekcjonerzy, mający kon-
takty z nadzwyczaj aktywnym środowiskiem 
łódzkim, co z pewnością wpłynęło inspirująco  
na podjęcie decyzji o utworzeniu koła.

ŁASK   ZNACZKAM I 
O łaskich filatelistach w 60. rocznicę powstania ich koła

Wszystkie dotychczasowe opracowania dziejów łaskiej filatelistyki wskazują jednoznacznie na datę  
28 października 1959 roku jako początek zorganizowanego działania miłośników znaczka pocztowego na terenie 
naszego miasta. Wtedy to w gościnnych progach Powiatowego Domu Kultury zebrało się 13 kolekcjonerów 
-entuzjastów, zakładając formalne koło w ramach struktur Polskiego Związku Filatelistów. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje naj-
starszy spośród nich, filatelista od lat między-
wojennych – Czesław Piotrowski (1891-1966), 
który był głównym inicjatorem powołania koła 
do życia. On właśnie zaprosił na inauguracyjne 
zebranie nestora łódzkich filatelistów Wacława 
Szoslanda. Warto zacytować w tym miejscu 
fragment protokołu z tego wydarzenia: „Zebra-
nie organizacyjne Koła odbyło się 28 X 1959 r. 
w Domu Kultury w Łasku, dzięki uprzejmości 
kierownika tej placówki Ob. Józefa Ryszarda 
Sarosieka. W tym dniu zgłosiło się 13 fila-
telistów do założenia Koła i współpracy nad 
rozwojem filatelistyki na terenie Łasku. Byli 

Związku Filatelistów, zaproszonego na nasze 
zebranie organizacyjne. (…) Kol. Szosland 
mówił o zadaniach członków Koła i zachęcał 
do popularyzacji filatelistyki na terenie Łasku”. 

Na efekty działalności Koła nie trzeba 
było długo czekać. Już nieco pół roku później 
ówczesny tygodnik regionalny „Nowy Nurt”  
(nr 24 z 1960 r.) w artykule „W Domu Kultury 
w Łasku kipi życie” donosił m.in.: „Bardzo ży-
wotne jest również koło filatelistów skupiające 
około 40 osób. (…) Koło projektuje zorgani-
zować w najbliższym czasie wystawę filateli-
styczną”. I rzeczywiście – w październiku 1960 
roku, z okazji 100-lecia pierwszego polskie-
go znaczka pocztowego, odbyła się pierwsza 
w dziejach Łasku wystawa, na której zaprezen-
towane zostały zbiory 5 członków koła, przy-
gotowano też kilka wydawnictw pamiątko-
wych oraz specjalny kasownik okolicznościo-
wy, zaprojektowany przez dr. Józefa Krasonia, 
ówczesnego dyrektora łaskiego liceum, autora 
monografii „Z dziejów Łasku”. 

Od tej pory następuje dynamiczny roz-
wój ruchu filatelistycznego w mieście. Ze 
stosunkowo elitarnego przeobraża się w nie-
mal masowy. Powstają koła młodzieżowe – 
w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Liceum 
Ogólnokształcącym – pod opieką nauczycie-
li: Jerzego Witaszczyka i Ludwika Sobieraja. 
Wkrótce zaczęły też działać zrzeszenia kolek-
cjonerów w innych środowiskach: koło „Ikar” 
przy Garnizonowym Klubie Oficerskim oraz 
koło „Kopernik” przy Szpitalu Powiatowym. 

to następujący koledzy: Czesław Piotrowski, 
Józef Czarnecki, Wacława Falkowska, Michał 
Kowalik, Józef Głuch, Mariusz Kamerdyniak, 
Mikołaj Filipow, Józef Ratajski, Czesław Stel-
mach, Kazimierz Ochęcki, Jan Lasota, Leszek 
Fidor, Zdzisław Maszewski. Zebranie zagaił 
kol. Czesław Piotrowski. Powitał zebranych 
oraz kol. Wacława Szoslanda – przedstawi-
ciela Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego 

czesław Piotrowski

Michał Kowalik

Zarząd Koła w 1979 r., M. Kowalik, H. Hajdukiewicz, M. Radek, J. Witaszczyk i W. Radek
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Z N A C Z Ą C Y

Wspólna praca nad przygotowywaniem ekspozycji coraz bardziej kon-
solidowała środowisko, dopingowała do kolejnych tego typu inicjatyw. 
Do 1984 roku zorganizowano 25 wystaw, które cieszyły się dużą popular-
nością. Ich atutem była zarówno wszechstronność prezentowanej tematyki  
(np. fauna, flora, sport, malarstwo, kobieta, dziecko, podbój kosmosu),  
jak i jej przemyślane, zgodne z zasadami, opracowanie. Poszczególne 
zbiory wyróżniała ponadto wielka dbałość o estetykę ich prezentacji. Ran-
ga wystaw wzrastała – brali w nich udział filateliści z różnych stron Polski, 
a na jurorów zapraszano najlepszych specjalistów, certyfikowanych znaw-
ców tej dziedziny kolekcjonerstwa – m.in. Tadeusza Hampla, Bronisława 
Siekierskiego, Józefa Hołysta, Czesława Danowskiego. O działalności ła-
skich filatelistów często pisała prasa, co dodawało rozgłosu samemu mia-
stu, a wystawy stały się swego rodzaju jego wizytówką. 

Członkowie łaskiego koła wielokrotnie pokazywali swoje zbiory na 
wystawach ogólnopolskich, uczestniczyli także w ekspozycjach o świa-
towej randze (Poznań, Praga, Budapeszt). Z wielkim uznaniem spotkały 
się tam zbiory Michała Kowalika (Czerwony Krzyż, Walka z gruźlicą) 
oraz Wilhelma Radka (Kobieta w malarstwie). Warto zwrócić uwagę na 
powiązanie działalności wystawienniczej z ważnymi dla Łasku wydarze-
niami – kolejnymi okrągłymi rocznicami nadania praw miejskich oraz 
upamiętnianiem postaci wielkich łaskowian, zwłaszcza prymasa Jana 
Łaskiego. To był zresztą znamienny rys koła od zarania jego istnienia 

– krzewieniu pasji filatelistycznej nieodłącznie towarzyszyło silne zako-
rzenienie w lokalnej społeczności, poczucie więzi z jej dziedzictwem.  
Jak podkreśla Henryk Hajdukiewicz – długoletni sekretarz koła – to wła-
śnie w gronie łaskich filatelistów zrodziła się idea utworzenia Towarzystwa 
Przyjaciół Łasku, a wielu spośród nich zasiliło następnie szeregi nowo po-
wstałej organizacji i nadzwyczaj aktywnie działało w jej strukturach. 

Jednym z najbardziej zasłużonych zarówno dla rozwoju ruchu filate-
listycznego, jak i w działalności społecznej dla miasta był lekarz i dzia-
łacz PCK, Michał Kowalik (1907-1981), który przez 22 lata przewodni-
czył kołu. Dał się w tym czasie poznać jako niestrudzony inicjator i orga-
nizator wszystkich przedsięwzięć filatelistycznych w Łasku. O jego przy-
miotach świadczy chociażby fakt, że kierowanie pracami koła powierzo-
no mu jednogłośnie. Odznaczał się przy tym sumiennością, życzliwością 
i skromnością. To w dużej mierze dzięki niemu nastąpił tak znaczący 
wzrost liczebny członków koła. Do grona najaktywniejszych działaczy 
w kole należy zaliczyć ponadto: Marię i Wilhelma Radków, Józefa Fara, 
Henryka Hajdukiewicza, Stanisława Paciejewskiego, Włodzimierza 
Walczaka, Stanisława Rusina, Jerzego Witaszczyka. Dwaj ostatni starali 
się jeszcze na początku lat 90. ubiegłego stulecia podtrzymywać gasnące 
powoli zainteresowanie filatelistyką. Redagowali i wydawali miesięcz-
nik „Łaski Przegląd Filatelistyczny”, przekształcony następnie w „Łaski 
Miesięcznik Kulturalny”, a na koniec w „Gazetę Łaską”. 

Nie ma już koła, nie żyje większość tych, którzy przez lata stanowili 
trzon organizacji. Nadal jednak w łaskim urzędzie pocztowym 20 osób 
abonuje bieżące emisje polskich znaczków pocztowych. Są też i tacy, 
którzy dokonują zakupów wybranych walorów filatelistycznych w skle-
pach internetowych. Skoro zatem żyją wśród nas autentyczni miłośnicy 
znaczka, może Łask znów będzie znaczący znaczkami?        

Feliks Dębkowski

Zarząd Koła w 1984 r., siedzą od lewej: S. Rusin, W. Radek, 
W. Falkowska, stoją: J. Witaszczyk, M. Radek i S. Paciejewski
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PASJONAci LOTNicTWA
A wszystko zaczęło się kilkadziesiąt lat temu. Gdy pod łaskim nie-

bem pojawiły się pierwsze samoloty, wielu pasjonatów lotnictwa zaczęło 
tworzyć modele różnorodnych maszyn latających. W niejednym ciasnym 
łaskim mieszkaniu znajdowały się pod sufitem modele dopieszczane 
miesiącami, a niekiedy latami.

Jednak dopiero w 2005 roku modelarze połączyli siły. Jeszcze nie-
śmiało, okazjonalnie. Pięć lat później podjęli próbę zintegrowania środo-
wiska modelarskiego, wciągając do współpracy modelarzy także z oko-
licznych miejscowości. „Dzięki namowom i pomocy kolegów z IPMS 
Świdnica oraz naszego serdecznego kolegi Krzysztofa Barcza, w 2011 
roku postanowiliśmy zorganizować I Festiwal Modeli Plastikowych 
w Łasku. Ilość modelarzy, jaka zagościła w naszych progach prezentując 
swoje prace, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania” – napisali w ulot-
ce promującej Stowarzyszenie.

W następnych latach było tylko lepiej. Okazało się bowiem, że pasjo-
natów modelarstwa jest bardzo dużo, zarówno wśród dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych. Podczas tegorocznego Festiwalu naliczyli 960 modeli 
i 400 modelarzy. Problemem stało się znalezienie odpowiedniego lokalu 
na zaprezentowanie wszystkich modeli

W lutym ubiegłego roku Stowarzyszenie stało się faktem – zosta-
ło oficjalnie zarejestrowane. Teraz powoli uruchamia modelarnię. Są już 
meble, trochę literatury fachowej, kompresorek do malowania modeli. 
Wcześniej, gdy nie mogli jeszcze pracować w nowej modelarni, odmalo-
wali „Iskrę” stojąca w Łasku na cokole, teraz chcą ją „ożywić” światła-
mi, takimi jakie posiadała podczas nocnych lotów.

WieRNi TRADycJi
- Tradycje łaskiego modelarstwa są bogate, bo przecież już w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Powiatowym Domu Kultury (dziś 
ŁDK) istniała modelarnia, której młodzi pasjonaci odnosili liczne sukce-
sy – mówi Adam Marek, emerytowany wojskowy z Łasku.

- Nawiązujemy do tych tradycji, organizując teraz modelarnię i przy-
ciągając młodych pasjonatów – opowiada Dariusz Jakubczak. - Na razie 
oficjalnie jest nas 13, ale wiemy, że niedługo przybędą kolejni członko-
wie. Do Stowarzyszenia należą już pasjonaci m.in. z Łasku, Ozorkowa, 
a nawet Zgierza. Są wśród nich emeryci wojskowi, budowlani, kolejarz. 
Cieszymy się ze znakomicie układającej się współpracy z gospodarzami 
Łasku, a także wojskiem. Dzięki porozumieniu podpisanemu z dowódcą 
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego otrzymaliśmy w Klubie lokal na urzą-
dzenie modelarni.

MODELARZE DOSTALI SKRZYDEŁ…
Dawna kajuta operatora kinowego Klubu Garnizonowego zmieniła się nie do poznania. To efekt pracy przede wszystkim Tomasza 
Hamernika i Adama Marka. Teraz można powoli urządzać modelarnię Stowarzyszenia „Modelarze Redukcyjni Łask” z dziesięcioma 
stanowiskami. Prezes Dariusz Jakubczak uważa, że nareszcie, po latach, modelarze będą mogli rozwinąć skrzydła.

Wcześniej, zanim oficjalnie zarejestrowali Stowarzyszenie, przez 
kilka lat współpracowali z grupą „Archeo”. Rozstali się w 2017 roku, 
bo różnili się aspiracjami i dokonaniami, ale nadal jednoczy ich m.in. 
miłość do lotnictwa.

HeRKULeS JAK PRAWDZiWy
Prezes Stowarzyszenia Dariusz Jakubczak, jeden z najwybitniej-

szych modelarzy, mieszkaniec Łasku, na co dzień podpułkownik Woj-
ska Polskiego w Krzesinach, ma na swoim koncie wiele sukcesów, tak-
że międzynarodowych, Medale we wszystkich barwach otrzymał m.in.  
za modele „Herkulesa” i „Iskry”. 

Jego pasja zaczęła się w dzieciństwie. Zafascynowany lotnictwem 
początkowo wykonywał bardzo proste modele, potem coraz bardziej pre-
cyzyjne i skomplikowane.

- Najtrudniejszy w życiu model? Oczywiście „Herkulesa, wykona-
ny w skali 1:72, odwzorowany wprost idealnie. Nawet fotele wyplatane 
są z pasków parcianych, by doskonale odwzorowywać te rzeczywiste – 
mówi D. Jakubczak.

Taki model wymaga wręcz benedyktyńskiej cierpliwości, nie mó-
wiąc już o znakomitym poznaniu technicznym maszyny. Powstawał 
przez dwa lata. Na szczęście praca zawodowa znakomicie łączy się 
z hobby prezesa. Tą swoją pasją zaraził już wiele młodych ludzi, m.in. 
syna. Z pasji pana Dariusza zadowolona jest też małżonka, bo modele 
wykonuje w domu. 

Teraz tworzę od podstaw „Irydę”. To także skomplikowana praca. 
Nad tym modelem siedzę już dwa lata…

Nie jest to jedyna pasja pana Dariusza. Pasjonuje go też modelarstwo 
figurkowe, a także malarstwo. 

(PO)

Model Herkulesa wykonany przez Dariusza Jakubczaka

Dariusz Jakubczak z dyplomami i nagrodami 
zdobytymi w 2013 r. w Bytomiu

Adam Marek jest zadowolony, że już niedługo w modelarni pojawią 
się młodzi pasjonaci modelarstwa redukcyjnego
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Zakres robót do wykonania obejmował: odtworzenie osi drogi, 
oczyszczenie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczo - 
wzmacniającej, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, utwardzenie 
poboczy destruktem bitumicznym na szerokości 0,50 m, plantowanie po-
zostałej części pobocza oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pio-
nowego. Wykonawcą robót była firma DROMAK Sp. z o.o. w Porębach.

Z kolei 2 października 2019 r. odebrano dwa odcinki drogowe o łącz-
nej długości 440 m zrealizowane ze środków własnych gminy, z zaan-
gażowaniem funduszy sołeckich, w ramach zadania pn.: „Przebudowa 
dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”. Były 
to przebudowy dróg wewnętrznych dojazdowych:
- ul. Polna w Marzeninie na odcinku 224 m, wartość robót  
72.919,32 zł brutto
-  ul. Rolnicza w Sędziejowicach na odcinku 216 m, wartość wykona-
nych robót 53.321,73 zł brutto. 

W ramach prac na tych drogach wykonano podbudowy z mieszanki 
tłucznia kamiennego, ułożono warstwy ścieralne grubości 5 cm z betonu 
asfaltowego, uzupełniono i umocniono pobocza oraz wykonano regula-
cje wysokościową istniejących pokryw studni rewizyjnych kanalizacji 
sanitarnej oraz zasuw zaworów wodociągowych.

Wykonawcą robót była firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk  
Sp. Jawna z Porszewic.

LEPSZE DROGI – LEPSZE ŻYCIE
24 września br. sfinalizowano prace drogowe zrealizowane z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych 
w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 103057e Rososza – Piguła” na odcinku 830 m,  na które 
gmina Sędziejowice uzyskała od wojewody łódzkiego dofinansowanie wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 
całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 243.494,24 zł brutto.

Ewa Gruszczyńska wybrana została radną w wyborach uzupełniają-
cych, które odbyły 15 września br. w okręgu wyborczym nr 3 obejmu-
jącym wsie: Brody, Sędziejowice-Kolonię oraz Sobiepany. Tym samym 
zastąpiła dotychczasową radną z tego okręgu Renatę Kowalczyk, która 
zrezygnowała z pełnionej funkcji, w związku z powołaniem na stanowi-
sko dyrektora w ZSO nr 1 w Sędziejowicach.

 Ewa Gruszczyńska, nauczycielka w ZSO nr 1, reprezentująca KWW 
Solidarni we Wspólnocie, zadeklarowała aktywną działalność na rzecz 
rozwiązywania problemów nie tylko w swoim okręgu, ale całej gminy.

Życzymy realizacji zamierzonych planów i pomysłów oraz satysfak-
cji z pełnienia podjętej misji. 

MP

Podczas sesji Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 września 
br. odbyło się ślubowanie nowej radnej ewy Kazimiery 
Gruszczyńskiej.

Ślubowanie nowej radnej

Ulica Polna w Marzeninie Ulica Rolnicza w Sędziejowicach

Droga w Rososzy
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Dziewczęta i chłopcy, kobiety i mężczyźni, wszyscy na tych samych 
warunkach w doskonałych humorach rywalizowali, promując aktywność 
ruchową i zdrowy tryb życia. Wszyscy uczestnicy imprezy, otrzymali 
okolicznościowe koszulki oraz medale za uczestnictwo. Laureaci trzech 
pierwszych miejsc na poszczególnych dystansach w kategoriach żeńskiej 
i męskiej, otrzymali okolicznościowe dyplomy i puchary. 

Druga część imprezy tradycyjnie odbyła się na Boisku im. ks. kan. 
Andrzeja Susło, znajdującym się przy ZS w Marzeninie. Dzieci i ich ro-
dzice, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Marzenina brali udział w spe-
cjalnie przygotowanych tańcach integracyjnych, zabawach „na weso-
ło”, konkursie na najzdrowszą potrawę ekologiczną, konkursie wiedzy 
związanym z historią placówki. Występom towarzyszyły warsztaty 
pszczelarskie przygotowane przez Krzysztofę i Zbigniewa Kostrzewów 
- pszczelarzy z Kustrzyc. Pracownicy obsługi i administracji oraz rodzi-
ce uczniów i wychowanków szkoły, przygotowali przepyszne smakołyki 
„po marzeńsku”.

DZIEŃ PROMOCJI PO RAZ PIĄTY
„Biegniemy dla Przyszłości” to hasło tegorocznego Dnia Promocji w Zespole Szkół w Marzeninie. 21 września br. blisko 200 biegaczy 
w wieku od 2 do 61 lat, pokonywało trasy pięciu dystansów ulokowane w kompleksie leśnym Niecenia – Zielęcice.

W imprezie uczestniczyli m.in.: wójt gminy Sędziejowice Dariusz 
Cieślak, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, 
skarbnik gminy Grzegorz Dębkowski, proboszcz parafii w Marzeninie 
ks. Jerzy Dominowski, Tomasz Fraszka, sołtys Marzenina Arkadiusz 
Kałuża, rodzina ks. Susło - Krystyna i Józef Barańscy, byli pracownicy 
szkoły, absolwenci i mieszkańcy Marzenina. 

Za pomoc w przygotowaniu Dnia Promocji serdecznie dziękuje-
my władzom gminy Sędziejowice, które przekazały 4.000 zł, druhom 
OSP w Marzeninie, Gminnej Jednostce Usług Komunalnych, zarządowi 
ULKS „SUKCES”, radzie rodziców, Markowi Zadzimskiemu i sponso-
rowi imprezy – Andrzejowi Magdziakowi. Za liczny udział w imprezie 
dziękujemy opiekunom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 w Sędziejowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 13 ze Zduńskiej 
Woli – Karsznic. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Krzysztof Jaworski
dyrektor ZS w Marzeninie

Druga  odsłona Narodowego Czytania odbyła się 1 października br. z udziałem Klubu Seniora „Galandia”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach zorganizowała 4 września br. 
pierwszą odsłonę Narodowego czytania polskich nowel zaproponowanych przez parę prezydencką: „Dobra pani” – eliza Orzeszkowa; 
„Dym” – Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod 
Klepsydrą”) – Bruno Schulz, „Orka” – Władysław Stanisław Reymont, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski, „Sachem” 
– Henryk Sienkiewicz, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski. Nowele czytali radni, pracownicy jednostek gminnych 
oraz przyjaciele biblioteki, a w prezentowane teksty wsłuchiwali się uczniowie sędziejowickich szkół: ZSO nr 1 i ZSR. 



OTWARCIE DROGI 
W KOLONII ZAWADY
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W uroczystości udział wzięli senator RP Maciej Łuczak, posłowie 
Krzysztof Ciebiada i Piotr Polak, starosta łaski Piotr Wołosz, wójt gmi-
ny Widawa Michał Włodarczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego Mateusz Barwaśny, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Dorota Więckowska, radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy 
Widawa, mieszkańcy. Były przemówienia i podziękowania. Przebudowa 
tego odcinka drogi to zasługa determinacji i zaangażowania mieszkań-
ców Kolonii Zawady, sołtysa Bogusława Namirowskiego, wiceprzewod-
niczącego Mateusza Barwaśnego, radnego gminy Wiesława Blaszczyka 
oraz wójta Michała Włodarczyka.

Wójt M. Włodarczyk podziękował szczególnie posłowi Krzyszto-
fowi Ciebiadzie, ówczesnemu wiceprzewodniczącemu Sejmiku Łódz-
kiego, za pomoc w realizacji inwestycji. Słowa wdzięczności popłynęły 
również w stronę radnego sejmiku Piotra Adamczyka i marszałka woje-
wództwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Poszerzenie jezdni, nowe chodniki, przejścia dla pieszych oraz ba-
rierki ochronne dodały uroku miejscowości, ale przede wszystkim po-

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej w miejscowości Kolonia Zawady, gm. Widawa, otwarto uroczyście  
13 września br. To długo wyczekiwana inwestycja. W ramach przedsięwzięcia  wykonano odwodnienie 
terenu, położono 2 warstwy asfaltu na podbudowie z kruszywa, powstały nowe chodniki, przejście 
dla pieszych, ledowe oświetlenie ulicy. Jezdnia została poszerzona.

Pół wieku w związku małżeńskim świętowali:
1. Stanisława i Jan Gładkowscy
2. Grażyna i Marian Grzelakowie
3. Teresa i Stanisław Iwańscy
4. Krystyna i Czesław Stępnikowie
5. Henryka i Zdzisław Trelowscy
6. Alina i Wiesław Weber
7. Danuta i Stanisław Włodarczykowie
8. Teresa i Roman Zagajewscy
Z tej okazji życzymy Złotym Jubilatom długich i pogodnych lat ży-
cia, w jak najlepszym zdrowiu oraz życzliwości najbliższych na wiele  
następnych lat.

Aneta Namirowska

Z Ł O C I  J U b I L AC I
Osiem par małżeńskich z gminy Widawa  otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu wręczenia tych zaszczytnych 
odznaczeń dokonał wójt gminy Michał Włodarczyk.  W uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Stanu cywilnego wzięli 
również udział m.in.: sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś,  przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik oraz  
ks. Łukasz Kaczmarek, który odprawił mszę w intencji Jubilatów.

W ramach pikniku otwarto strefę aktywności wraz z siłownią ze-
wnętrzną oraz wyremontowaną dzięki środkom z budżetu samorządu 
województwa świetlicę wiejską. Otwarcia strefy aktywności dokonali 
zaproszeni goście, m.in. senator RP Maciej Łuczak, wójt gminy Wida-
wa Michał Włodarczyk oraz sekretarz gminy Widawa Agnieszka Galuś. 

Po zakończeniu części oficjalnej goście jak i mieszkańcy sołectwa 
Restarzew Cmentarny i okolicznych miejscowości przystąpili do wspól-
nej zabawy delektując się ciastami i potrawami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Restarzewianie”.

Magdalena Ochocka 

PIKNIK W RESTARZEWIE CMENTARNYM
„Ja, Ty, Ona i On – wspólnie tworzymy jedność” – pod 
takim hasłem  odbył się piknik sportowo-integracyjny 
w Restarzewie cmentarnym, w gminie Widawa, 
zorganizowany na placu w pobliżu szkoły. Projekt ten był 
finansowany z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

prawiły bezpieczeństwo zmotoryzowanych użytkowników drogi oraz 
mieszkańców Kolonii Zawady.

Katarzyna Kałuża



PROFILAKTYKA CHORób UKŁADU KRĄŻENIA
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Wśród zaproszonych gości byli między innymi członkowie WFF Po-
land (World Fitness Federation), którzy poprowadzili licytacje na rzecz 
Wojtusia. Wojtuś Krupiński cierpi na zespół sercowo-twarzowo-skórny 
(CFC). Cały dochód z koncertu został przekazany na fundusz, który po-
może Wojtkowi udać się na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny. Duża 
dawka ciekawej muzyki, wspaniali ludzie, doskonała atmosfera i prze-
piękna idea. Kibicujemy gorąco takim inicjatywom.

Więcej o RAP TERAPII znajdziecie na profilu facebookowym: fa-
cebook.pl/rapterapia.                                                                            RS

POMOGLIŚMY WOJTUSIOWI
Jako Łaski Dom Kultury mamy ogromne szczęście,  
że wokół nas zbierają się ludzie wielkiego serca. Z ogromnym 
entuzjazmem zaangażowaliśmy się w akcję o nazwie RAP 
TeRAPiA dla Wojtusia. impreza charytatywna odbyła się 
28 września br. w ogrodzie ŁDK. Na scenie zaprezentowali 
się artyści, m.in. z Łasku, Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianic 
i Warszawy. Główny temat artystyczny dotyczył muzyki 
młodzieżowej, czyli rap, hip-hop, dubstep, oraz drum’n’bass. 

SERCE DLA ZWIERZĄT 
W Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku jest 
przeprowadzana akcja „Przedszkolna paczka 
dla bezdomnego kotka i psiaczka”. Akcja 
związana jest ze wsparciem schroniska dla 
psów i kotów „Ohana” w Justynowie. Projekt 
ma wzbudzić w dzieciach potrzebę niesienia 
pomocy bezdomnym kotom i psom, które 
oczekują od nas miłości i szacunku. 

Celem akcji jest ofiarowanie przez dzieci róż-
nego rodzaju pomocy: suchej i mokrej karmy, koł-
der, koców i artykułów niezbędnych do opieki nad 
zwierzęciem. Zachęcamy także do adopcji poprzez 
odwiedzanie strony internetowej „Szukam domu na 
zawsze”, gdzie można zobaczyć pieski, które aktu-
alnie poszukują domu. Nie bądźmy obojętni na los 
naszych małych braci, szczególnie teraz, gdy zbliża 
się zima. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za okazane 
serce i przyłączenie się do akcji.

M. Makowska, M. Wielebińska,
N. Sudolska

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zaprasza na bezpłat-
ne badanie w zakresie profilaktyki chorób odtytoniowych: (pomiar ciśnienia 
krwi, masy ciała (BMI), wzrostu oraz badanie lekarskie, a od 40 roku życia 

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zaprasza na bezpłatne badanie w zakresie profilaktyki gruźlicy. Badaniem objęte są osoby 
powyżej 18 roku życia zadeklarowani do GPZOZ – u których nie rozpoznano dotychczas gruźlicy. Prosimy o zgłoszenie się na badania w godzinach 
pracy  przychodni lub ośrodków zdrowia.

PROFILAKTYKA PRZECIWKO GRUŹLICY

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku zaprasza do wzięcia udziału w realizacji programu profilaktycznego 
na terenie miasta i gminy Łask „Programu profilaktyki chorób układu krążenia”.

Programem są objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy 
Łask, zadeklarowane w GPZOZ w Łasku, ul. Polna 12, w 35, 40, 45, 50, 
55 roku życia (roczniki 1984, 1979, 1974, 1969, 1964), u których dotych-
czas nie rozpoznano chorób układu krążenia.

W ramach programu zostaną przeprowadzone badania: poziomu 
cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów i poziomu glukozy 

we krwi. Wykonujemy pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrostu oraz 
badanie lekarskie. 

Badania przeprowadzane są w: Przychodni Rejonowej nr 1 w Łasku 
ul. Polna 12, Przychodni Rejonowej nr 2 w Kolumnie, ul. Szarych Sze-
regów 8, Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bałuczu i Wiejskim Ośrodku 
Zdrowia we Wrzeszczewicach Skrejnia w godzinach pracy ośrodków.

bEZPŁATNE bADANIA - SZANSĄ DLA PALACZY
dodatkowo badanie spirometryczne). Badaniem objęte są osoby powyżej  
18 roku życia zadeklarowane do GPZOZ w Łasku. Prosimy o zgłoszenie się 
na badania w godzinach pracy przychodni - ośrodków zdrowia.                                                           
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Łączny koszt odnowienia mogiły wyniósł – 9 992,00 zł i pokryty 
został ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej – 4 789,49 zł, 
z innych środków Towarzystwa – 310,51 zł oraz ze środków gminy 
Łask – 4 892,00 zł. Na podkreślenie zasługuje duży wkład firmy ka-
mieniarskiej pana Daniela Błońskiego z Bachorzyna. 

Po raz drugi TPZŁ zorganizowało kwestę w 2016 roku i jej 
przychód wyniósł 6 515,00 zł. Słowa podziękowania za duży wkład 
w organizację kwesty kieruję do firm: „Reklama od A do Z” do pań-
stwa Dolatów i „Intrograf” państwa Bussów.

W 2017 roku przychód z III kwesty wyniósł 9 780,88 zł (do pu-
szek zebrano 8 780,88 zł i 1 000,00 zł stanowiła wpłata parafii – ad-
ministratora cmentarza).

Kwesta w 2018 roku przyniosła przychód w wysokości 11 074,38 zł.
W latach 2016-2019 prowadzone były prace przy odnowieniu kil-

ku nagrobków. Ich zakres został uzgodniony z Wojewódzkim Urzę-
dem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

W 2017 roku rozpoczęto prace przy nagrobku prawosławnym 
z 1908 r. Marii Proskuro-Suszczinskiej z rzeźbą Chrystusa: 
- zmniejszony został teren wokół nagrobka do wymiaru 300x230 cm, 
założono krawężniki, zabezpieczono wytyczone miejsce agrowłók-
niną i wysypano szarym kamieniem płukanym. Prace te nieodpłatnie 
wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „Kosbruk” Ma-
riusza Brylskiego z Łobudzic
- dostosowano łańcuchy do zmienionych wymiarów terenu wokół 
nagrobka – prace nieodpłatnie wykonał pan Marek Gębarowski z Za-
błot
- wypiaskowano łańcuchy i pomalowano farbą w kolorze czarnym 
młotkowym – koszt 405,90 zł.

RATOWANIE ZAbYTKóW NEKROPOLII
3

Prace kontynuowane były w następnych dwóch latach przez Za-
kład Remontowo Budowlany Krzysztofa Jędraszka z Pabianic. Pole-
gały one na umyciu pomnika i słupków preparatem, założeniu przy-
gotowanych łańcuchów, ułożeniu od strony północnej i wschodniej 
pomnika obrzeży betonowych i płyt ażurowych w celu umocowania 
podłoża i przeciwdziałaniu obsypywania się ziemi.

W 2018 roku ww. zakład rozpoczął prace przy renowacji dwóch 
nagrobków obok kaplicy cmentarnej: 
1) Władysława Suchorskiego – właściciela dóbr Orpelów,  
zm. w 1875 r.
2) Księdza Józefa Kołdowskiego – ostatniego infułata łaskiego,  
zm. 25 marca 1871 r.

Oczyszczono nagrobki i zdemontowano warstwy cementowe po-
wstałe w wyniku doraźnych napraw, scalono preparatem cegły o sła-
bej spójności, odgrzybiono mury, wykonano tynki z zapraw renowa-
cyjnych oraz tynk komorowy, wykonano gzymsy i profile oraz ma-
lowanie końcowe dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicz-
nymi, zniwelowano teren wokół pomników, wykonano obramówkę 
z obrzeża betonowego i wypełniono tłuczniem.

Zakład odnowił też nagrobek z 1892 roku kniazia Sergieja Dmi-
triewicza Czagadajew. Oczyszczono i umyto preparatem nagrobek 
i zabezpieczono go poprzez impregnację. Oczyszczono i pomalowa-
no farbą krzyż nagrobny.

Za wykonaną renowację czterech ww. nagrobków zakład otrzy-
mał zapłatę w wysokości 21 849,00 zł.

Reasumując dotychczasową działalność w zakresie odnowy 
zabytkowych nagrobków na łaskiej nekropolii, należy zauważyć,  
że w ciągu czterech ostatnich lat:
1) przychody uzyskane z prowadzonych kwest wyniosły łącznie  
32 315,09 zł
2) z zebranych środków zapłacono wykonawcom za prace wykona-
ne przy odnowie czterech nagrobków i mogiły łącznie 27 089,39 zł
3) wiele prac wykonały prywatne firmy nieopłatnie, zarówno przy 
renowacji nagrobków, jak i organizacji i przygotowaniu kwest
4) koszty związane z przygotowaniem i organizacją kwest w minio-
nych latach wyniosły 665,66 zł
5) do dyspozycji pozostały środki na wyodrębnionym koncie Towa-
rzystwa w wysokości 4 560,04 zł (10.10.2019 r.).

Serdecznie dziękujemy członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, wszystkim wolontariuszom (osobom dorosłym, członkom 
Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, harcerkom i harcerzom  
łaskich drużyn) za czynny udział w zbiórce na szlachetny cel odnowy 
zabytkowych nagrobków łaskiej nekropolii. 

Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich ofiarodawców: 
to dzięki Waszej hojności ocalimy je od zniszczenia i zapomnienia.

Sławomir Tralewski
przewodniczący zarządu TPZŁ w Łasku
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TADEUSZ FARNY: POST SCRIPTUM
Dzięki uprzejmości Włodzimierza Farny, syna Tadeusza Farny, publikujemy kilka zdjęć dotyczących tragicznie zmarłe-
go pilota. Zarówno dokumenty, które opisywaliśmy, jak i prezentowane zdjęcia kreślą sylwetkę wielkiego pasjonata lotnic-
twa. Tadeusz Farny nie tylko marzył o lataniu, ale aktywnie spełniał marzenia, od młodzieńczych lat zajmując się modelar-
stwem lotniczym. Budował redukcyjne oraz latające modele samolotów i szybowców. Latał na szybowcach w Aeroklubie Biel-
sko-Bialskim oraz w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar, zdobywając uprawnienia do brązowej i srebrnej odznaki szybowco-
wej. Po ukończeniu technikum (specjalność budowa płatowców) podjął pracę w Szybowcowych Zakładach Doświadczalnych  
w Bielsku-Białej w dziale konstrukcyjnym jako konstruktor. Podjął również studia na Politechnice Warszawskiej. Ostatecznie postanowił 
aplikować do Oficerskiej Szkoły Lotniczej, po drodze odbywając z konieczności zasadniczą służbę wojskową w artylerii.

Jego syn Włodzimierz również zajmował się modelarstwem, hobbistycznie uprawiał paralotniarstwo w latach 90-tych, kiedy jeszcze ten sport był 
w Polsce mało znany. Latał w Tatrach, Alpach i na klifach morskich. Jest również posiadaczem srebrnej odznaki szybowcowej.

W poprzednim numerze (str. 23) zamieściliśmy pomyłkowo zdjęcie innego lotnika, zatem w tym numerze drukujemy portret tragicznie zmarłego 
pilota.

Tadeusz Farny
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KATASTROFY 
LOTNICZE (5)

Słyszeliśmy więcej takich opinii. Dziś nie istnieje cenzura, nikt nie 
zabrania dziennikarzowi pisania o tych tragicznych zdarzeniach. I do-
brze. Prawda historyczna, choćby najboleśniejsza nie powinna być prze-
milczana. Na szczęście podobnie myślą członkowie wielu rodzin pilo-
tów, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach.

Niestety, nie wszystkie fakty dotyczące tych tragicznych zdarzeń są 
znane i dostępne opinii publicznej. Stąd pewne braki i nieścisłości. Wy-
chodzę jednak z założenia, że lepiej pisać dziś o tych sprawach korzy-
stając z dostępnych źródeł, niż czekać na otwarcie archiwów i szczegó-
łowe raporty być może w nich znajdujące się. Stąd olbrzymie znaczenie 
świadków wielu opisywanych zdarzeń i relacji rodzin pilotów, jak choć-
by w przypadku opisywanego pilota Tadeusza Farny.

Zanim przejdę do przypomnienia innych tragicznych zdarzeń zwią-
zanych z pilotami w naszym regionie, chciałbym przytoczyć trochę da-
nych liczbowych dotyczących katastrof lotniczych w siłach powietrznych 
naszego kraju. Otóż w latach 1945-1949 odnotowano 33 takie zdarzenia, 
w następnej dekadzie – już 153, w latach sześćdziesiątych -144, w latach 
siedemdziesiątych - 66, w latach osiemdziesiątych – 64, zaś w okresie 
1990-2000 – 22. Łącznie w okresie 1945-2000 doszło do 482 katastrof 
lotniczych. Podaję te dane za książką „Pamięci lotników wojskowych 
1945-2003”, pod red. Józefa Zielińskiego, która ukazała się w 2003 roku.

Przytoczone liczby są niezwykle wymowne i obrazują doskonale nie 
tylko rozwój naszych sił powietrznych, ale i ich kondycję, a także olbrzy-
mi wysiłek ludzi zmierzający do ograniczenia liczby katastrof. Udało się 
tego dokonać. Rozmawiałem na ten temat przed laty z gen. Michałowskim, 
jednym z dowódców w Łasku, a potem szefów naszych sił powietrznych, 
który mówił wprost: ograniczenie tragedii w siłach powietrznych było 
priorytetem spędzającym sen z powiek nie tylko pilotom.

TRAGeDiA PiLOTA S. SKUBiSiA
Oto kolejne tragiczne zdarzenie związane z łaskim lotniskiem.  

Do wypadku doszło 5 października 1961 roku. Tego dnia około godziny 15 
Stanisław Skubiś, 28-letni pilot I klasy, absolwent OSL z 1956 roku, le-
ciał na Lim-5PF, by wziąć udział w walce powietrznej. Prawdopodobnie 
doszło do awarii maszyny, bo niedaleko lotniska pilot katapultował się. 
Niestety został ranny i zmarł w szpitalu. Pochowano go na cmentarzu 
Kule w Częstochowie.

Lim-5PF, którego pilotował S. Skubiś, to kolejna maszyna z serii li-
cencyjnych myśliwców radzieckich Mig-17. Produkowano ją w WSK 
Mielec od stycznia 1957 roku. Tylko w tym roku linie montażowe opu-

Produkowane w Polsce myśliwce Lim-2…

Jeden z czytelników „Panoramy” podziękował za cykl o wypadkach i katastrofach lotniczych związanych z Łaskiem. „Pisanie 
o tych tragicznych zdarzeniach, wbrew opiniom niektórych, że nie powinno się rozdrapywać ran i wracać do tych wypadków, 
ma sens, bo przez dziesiątki lat przemilczano je i fałszowano. cenzura PRL nie dopuszczała do publikacji jakiejkolwiek 
informacji o tragediach lotniczych w wojsku, przez kilkadziesiąt lat nasze lotnisko nie istniało w mediach. Dlatego warto 
powrócić do tego tematu choćby z tego powodu, by oddać hołd pilotom, którzy zginęli na służbie”.

ściły 222 maszyny, a łącznie do czerwca 1960 roku wyprodukowano  
477 myśliwców. To zawrotna liczba, jeśli się weźmie pod uwagę  
np. współczesne zakupy F-16 czy planowane F-35. Do tych 477 maszyn 
trzeba jeszcze dodać myśliwce przechwytujące, których w Polsce po-
wstało 129. Wspomnieć trzeba również, że te polskie Lim-5 były bezu-
stannie modyfikowane przez polskich inżynierów, choć na każdą zmia-
nę musieli wyrażać zgodę radzieccy konstruktorzy. Niektóre zmiany nie 
były akceptowane. Choć w tamtych czasach Lim-5 uchodziły za nowo-
czesne maszyny (nabywali je od nas m.in. Bułgarzy, Niemcy z NRD czy 
Indonezyjczycy), ulegały one często katastrofom. 

KATASTROFA POD RĘcZNeM
Do kolejnej katastrofy lotniczej z udziałem Lim-5PF doszło  

26 listopada 1965 roku. Podczas nocnych lotów na przechwycenie  
kpt. pil. Ryszard Dębicki miał stracić orientację przestrzenną w chmu-
rach i uderzył w ziemię w rejonie miejscowości Ręczno k. Sulejowa. 
Tak mówiono o przyczynach tej katastrofy. Czy rzeczywiście zawinił 
człowiek, a może przyczyną tragedii była wadliwa konstrukcja i awaria 
maszyny? Odpowiedzi na te pytania zapewne nigdy już nie poznamy,  
jak zresztą w wielu innych przypadkach.

W dostępnej literaturze niewiele podano informacji o pilocie. L. Ku-
backi we wspomnianej „Antologii pilotów wojskowych…” pisze, iż uro-
dził się 30 marca 1933 roku w Warszawie, ukończył OSL w listopadzie 
1955 roku, był pilotem I klasy. Dalsze informacje są, niestety, błędne,  
bo R. Dębicki zginął nie 28 listopada 1965 roku, a 26 tegoż miesiąca, 
i nie we wsi Ręczna - lecz Ręczno.

Stanisław Barcz

Pilot Stanisław Skubiś Pilot Ryszard Dębicki

…i Lim-5
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bAL U PANI JESIENI

Na 
CECH STOLARZY – ROK 1935

Na jesiennej sali balowej spotkały się skrzaty, muchomorki, liski i jeży-
ki, aby powitać Panią Jesień wierszykami i piosenkami o tematyce jesiennej 
przygotowanymi specjalnie na to spotkanie. Pani Jesień wielce zadowolona 
z takiego powitania zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy. Oprócz tańców 
dzieci aktywnie uczestniczyły w różnorodnych zabawach: toczyły kaszta-
ny do mysich norek, zbierały listki rozsypane przez Panią Jesień, celowały 
orzeszkami do dziupli wiewiórki. Rozwiązywały też zagadki jesienne przy-
gotowane przez samą Panią Jesień, która chciała sprawdzić ile wiedzą o niej 
dzieci.

Bal przyniósł przedszkolakom dzieciom dużo zadowolenia i radości, 
zapewne zapamiętają go na długo.

Wioletta Płóciennik
KamilaWesoła

W ramach innowacji teatralnej autorstwa K. Wesołej, W. Płóciennik i K. Sałagackiej, realizowanej  
w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Łasku, zaproszono dzieci na „Bal u Pani Jesieni”. W tym szczególnym dniu 
wszystkie dzieci przybyły do przedszkola w kolorowych, jesiennych strojach. 

Wiadomości o życiu i twórczości Stanisława Wolnowicza, najwybit-
niejszego, choć nieznanego wcześniej rzeźbiarza, zostały przez autora 
zrekonstruowane niemal od podstaw w wyniku kwerendy archiwalnej 
oraz badań terenowych. Dzięki tej tytanicznej pracy udało się ustalić,  
że w Łasku przez ponad 20 lat znajdował się warsztat tego słynnego  

STANISŁAW WOLNOWICZ – RZEŹbIARZ Z ŁASKU
W Muzeum Historii Łasku odbędzie się spotkanie z dr. Pawłem Migasiewiczem, pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk 
z Zakładu Historii Sztuk Plastycznych, autorem książki pt. „Rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz (ok. 1670-1738)”. Artysta ten tworzył 
w czasach baroku - wiele z jego dzieł znajduje się m.in. w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze, kościele na warszawskim 
Nowym Mieście, a także we wnętrzach łaskiej kolegiaty. Z wielkich pożarów, jakie dotykały Łask, w dobrym stanie ocalało jedynie 
„Ukrzyżowanie” widoczne po prawej stronie od wejścia do kościoła. 

w tamtym czasie artysty. Spotkanie zorganizuje Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łaskiej i Biblioteka Publiczna w Łasku przy wsparciu finansowym 
gminy Łask. Serdecznie zapraszamy w piątek 8 listopada o godz. 17.30.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Widoczny na zdjęciu Łaski Cech Sto-
larzy w 1935 roku liczył sporo wysokiej 
klasy fachowców, którzy wykonywali 
praktycznie całe wyposażenie domów 
łaskowian – od szaf i łóżek poczynając, 
a na kołyskach kończąc. Stolarze wyko-
nywali też okna i drzwi, potrafili zrobić 
piękne schody, a wielu specjalizowało 
się w wytwarzaniu… trumien. Wszystko 
to było ręczną robotą, a jej jakość zale-
żała nie tylko od narzędzi, ale i doświad-
czenia oraz talentu. Wiele wyrobów ła-
skich stolarzy do dziś można ogladać  
w domach mieszkańców.

Zapewne żyją jeszcze potomkowie 
uwiecznionych na fotografii mistrzów 
stolarstwa, chętnie byśmy ich przy-
pomnieli, wszak zawód ten w postaci 
sprzed wojny już nie istnieje. Uprzejmie 
prosimy rodziny widocznych na zdjęciu 
stolarzy o kontakt z redakcją. Chętnie 
przedstawimy też losy rzemieślników,  
a także pamiątki po nich spoczywające 
w zamonianych szufladach...

(Saw.)

Dawny Łask stał  rzemiosłem. Mógłbym na ten temat zapisać wiele  stron „Panoramy”,  wszak 
rzemiosło zastępowało wówczas dzis iejszy przemysł  i  odgrywało olbrzymią rolę  w życiu 
mieszkańców. Rzemieślnicy wykonywali  buty,  szyl i  ubrania,  oferowali  drewniane beczki…
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BURMiSTRZ ŁASKU OGŁASZA
i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Anielin, gmina Łask, 

oznaczonej działką nr 176 o powierzchni 200 m2

cena wywoławcza - 4.000,00 zł – wadium w wysokości – 400,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, 

ul. Warszawska 14, i piętro, pok. nr 18.

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej 

o niskiej intensywności”. 
Dla działki urządzona jest księga wieczysta KW nr SR1L/00032827/4.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej 
zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomość: 
i przetarg – 30 października 2018 r. – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. 
Wadium należy wpłacać na konto gminy Łask Bank PeKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, 

aby najpóźniej w dniu 30 października 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy Łask. 
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 
pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40, 43 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, 

stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie informacji Publicznej www.bip.lask.pl

W większości przypadków przyczyną zatruć czadem są:
- wadliwe urządzenia grzewcze lub niewłaściwa ich eksploatacja
- niesprawne przewody kominowe i niedrożne przewody wentylacyjne 
oraz pożary. 

Możemy ustrzec się nieszczęścia montując w naszych domach czuj-
niki dymu i tlenku węgla, koszt tych urządzeń nie jest duży, a ratują życie 
i zdrowie. Za sprawne działanie kominów i przewodów wentylacyjnych 
odpowiedzialni są właściciele domów i zarządcy budynków - to na nich 
spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów komi-

UWAGA NA  CZAD !
Sezon grzewczy 2019-2020 rozpoczęty, zaczynamy ogrzewać nasze domy i mieszkania. Pamiętajmy o ochronie środowiska, 
o powietrzu, którym musimy oddychać i w związku z tym używajmy materiałów do opalania jak najmniej toksycznych, 
nieemitujących trujących gazów i pyłów. Pragniemy przestrzec wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych przed zagrożeniem 
zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Zatrucia tym niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez nasze zmysły gazem nasilają się w czasie 
zimy, kiedy ogrzewamy nasze mieszkania i nadmiernie uszczelniamy je z obawy przed utratą ciepła.     

nów i przewodów wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych. Co roku 
ponawiane są apele o bezpieczną ich obsługę, prowadzone są akcje typu 
,,Nie dla czadu”, a straż pożarna przeprowadza wiele kontroli i szkoleń, 
a jednak nadal dochodzi do ludzkich tragedii. Podczas pożarów giną lu-
dzie w ogniu lub przez zatrucie, nasze mienie pochłania żywioł. Wyko-
rzystajmy te wszystkie rady i zalecenia, a bezpiecznie spędzimy zimę 
w naszych ciepłych mieszkaniach z bliskimi.

Zespół Bezpieczeństwa Obywateli UM w Łasku

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętno-
ści, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Eduka-
cja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 525 789,29 zł. Kwota dofinansowania: 
446 908,29 zł (85% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. 

DObRY START W PRZYSZŁOŚĆ
W dniu 7  października  2019 roku gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dobry start w przyszłość – wsparcie 
Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”.

Cel projektu: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego 
uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości eduka-
cji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku poprzez ob-
jęcie wsparciem 7 dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie przed-
szkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kompe-
tencji/kwalifikacji przez minimum 80% z 11 nauczycielek pracujących 
w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Łasku.



26 październik 2019 r.

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w listopadzie
kulturalne

W jednym z samoobsługowych sklepów w Szadku, będący  
w czasie wolnym od służby funkcjonariusz zauważył mężczyznę, 
który z załadowanym wózkiem próbował opuścić market drzwia-
mi przeznaczonymi dla wchodzących do sklepu. Gdy policjant  
podjął interwencję, wówczas sprawca kradzieży porzucił wózek 
i zaczął uciekać. Funkcjonariusz dogonił go,  obezwładnił i prze-
kazał przybyłym na miejsce mundurowym ze zduńskowolskiej 
komendy. 

ZŁODZIEJ NIE MIAŁ SZANS
Funkcjonariusz jest policjantem nie tylko wówczas, gdy ma na sobie mundur, także w czasie wolnym od pracy 
nie może zapominać o swoich obowiązkach zawodowych. Potwierdził to niedawno jeden z funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Łasku, który schwytał złodzieja w Szadku.

Jak się okazało, w  wózku, który 32-letni mieszkaniec Zgierza wy-
prowadził ze sklepu, znajdowały się artykuły spożywcze i przemysło-
we  wartości blisko 1200 zł. Podczas dalszych czynności policjanci 
ustalili, że to nie pierwszy „skok” zgierzanina na ten sklep. W sierpniu 
i wrześniu tego roku dokonał tam trzech, innych kradzieży różnych ar-
tykułów o łącznej wartości ponad 3600 zł. Sąd Rejonowy w Zduńskiej 
Woli zastosował tymczasowy areszt wobec sprawcy kradzieży. Grozi 
mu 5 lat pobytu za kratkami.

Policjanci z Łasku poszukują 73-letniej 
mieszkanki miejscowości Dobra (gmina 
Sędziejowice), która wyszła do lasu 
z domu w czwartek, 3 października br., 
i do tej pory nie nawiązała kontaktu 
z rodziną. Kobieta ma problemy 
z pamięcią. Kobieta może reagować na 
imię Janka, Jasia lub Jancia. Wszystkie 
osoby, które posiadają jakąkolwiek 
wiedzę na temat miejsca pobytu Danuty 
Kaźmierczak, w szczególności mieszkańcy 
gminy Sędziejowice, proszone są o kontakt 
z Komendą Powiatową Policji w Łasku 
pod numerem telefonu 43 675 69 11  
lub pod nr 112.

Z A G I N Ę Ł A 
DANUTA 
KAŹMIERCZAK

RySOPiS ZAGiNiONeJ: wiek 73 lata, 
szczupła budowa ciała, wzrost 160 cm. włosy 
krótkie, siwe, proste, oczy zielone, nos pro-
sty, uzębienie niepełne (proteza), brak znaków 
szczególnych. W chwili zaginięcia najpraw-
dopodobniej ubrana była w: marynarkę kolo-
ru brązowego w kratę, szare spodnie dresowe, 
kalosze niebieskie w kwiatki.

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

 
1. „Potargane życie...” - wystawa 

poświęcona poecie Światopełkowi 
Karpińskiemu z okazji  
110. rocznicy jego urodzin 

23.10-
30.11 

 

BP w Łasku - Galeria 
pod Korabiem 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, BP w Łasku 

2. Wystawa „Plakaty z okresu  
II wojny światowej” 

listopad-
grudzień 

Muzeum Historii 
Łasku 

Muzeum Historii 
Łasku 

3. Kobieta idealna - spektakl 
komediowy 

6 
 

sala widowiskowa  ŁDK 

4. Wystawa „Podsumowanie roku 
jubileuszowego Fundacji  
im. Brata Alberta” 

7  
godz. 14 

sala widowiskowa ŁDK 

5. Spotkanie z dr. Pawłem 
Migasiewiczem nt. „Stanisław 
Wolnowicz, rzeźbiarz polskiego 
baroku, osiadły w Łasku” 

8  
godz. 17.30 

Muzeum Historii 
Łasku 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej, BP w Łasku 

6.  Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości  
 

11 
godz. 9.30 

skwer między                  
ul. Widawską                  
a ul. Karpińskiego, 
kolegiata łaska, 
ŁDK, 
plac 11 Listopada   

burmistrz Łasku, 
starosta łaski, 
dowódca 32. BLT, 
proboszcz parafii 
NP NMP i św. 
Michała Archanioła  

7. Spektakl „Moniuszko play”. 
Występ grupy teatralno – 
tanecznej Ad Rem, „Ostatni bal 
tego lata” 

11 
godz. 13 

sala widowiskowa  ŁDK  

8. Koncert CHERRY/SKOLIK 
Project + (koncert jazzowy) 

13 
godz. 19 

sala widowiskowa ŁDK 

9.  „Drzewko szczęścia” - warsztaty 
Akademii Małych Artystów 
(wymagane wcześniejsze zapisy) 

16 
godz. 11-13 

Filia dla dzieci BP w Łasku 

10. Max Klezmer Band - koncert  27 sala widowiskowa ŁDK 

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – ROKITA Rokitnica 

3 
godz.14 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – KKS OLIMPIA Karsznice 

17 
godz. 14 

CSiR - stadion MULKS Łask 
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Roman Tomaszewski odszedł przedwcześnie, bo zaledwie w wieku 50 lat. Zmarł 9 listopada 
2013 roku po ciężkiej chorobie. Był twórcą niezwykle wrażliwym, całe życie pochłonięty kulturą 
i sztuką. Wydał kilka tomików poetyckich, pozostawił też sporo obrazów.

Był synem nieżyjącego już świetnego malarza Bronisława i Anny, znanej działaczki kultural-
nej, przez lata dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Sieradzu.

Wspomniana cerkiew zafascynowała przed laty innego zduńskowolskiego twórcę – Jerzego 
Knopa. Jego konfertekt należy do najbardziej udanych, jeśli idzie o nieistniejącą świątynię prawo-
sławną.                             (P)

ŁASKA CERKIEW WIDZIANA OCZYMA
Jeszcze przed wojną zniknęła z powierzchni ziemi łaska cerkiew. Stało się  
to na fali ogólnopolskiej akcji burzenia śladów po jednym z zaborców. 
Świątynia prawosławna była z pewnością oryginalnym obiektem, co prawda  
w ostatnich latach zaniedbanym, ale o niepośledniej urodzie. Dostrzegł ją przed 
laty zduńskowolski poeta, plastyk i animator kultury Roman Tomaszewski.  
Na obrazie przedstawił łaską cerkiew wręcz bajkowo…

Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości, mieszkańców, wystaw-
ców oraz uczestników nadszedł czas na obcowanie ze sztuką i dobrą za-
bawę. Nie zabrakło ciekawych stoisk z rękodziełem, wystaw obrazów 
i fotografii czy przepysznych dań kuchni lokalnej. Szczudlarze, festiwal 
baniek, teatr uliczny - to wszystko czekało na odwiedzających „Pociąg 
do Kolumny”. Chętni mogli spróbować swoich sił w grze plenerowej 
z nagrodami, warsztatach i zabawach. Po południu zaczęto występy sce-
niczne. Na scenie mogliśmy zobaczyć i usłyszeć dzieci z przedszkola 
„Leśne Skrzaty”, chór „Echo Leśne”, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” 
czy „Efekt Motyla”, występy pabianickich grup Capoeiry oraz pokaz 
sztuk walki „Proyamy”. 

Pogoda dopisała, i w ciągu dnia było ciepło i słonecznie. Niewiel-
kie opady późnym popołudniem nie odstraszyły coraz liczniej groma-

POCIĄG DO KOLUMNY
Druga edycja Festiwalu Sztuki „Pociąg do Kolumny” (7 września br.), podobnie jak rok temu, i tym razem przyniosła sporo atrakcji 
dla każdego. Festiwal rozpoczął się w samo południe, ale już od rana można było wziąć udział w różnorodnych wydarzeniach,  
takich jak quest po Kolumnie, rajd rowerowy czy „Śniadanie Historyczne”. 

dzącej się widowni przed sceną, na której kolejno pojawili się: włoski blu-
esman Pierluigi Petricca, zespoły „The Source”, „Royal Spirit”, „Hellrose” 
oraz „Suchy Pion”. Nie zabrakło też rodzimego rapu i Małego wraz  
ze znanym już z poprzedniej edycji „Pociągu” Dj Kriss. Gwiazda  
wieczoru - zespół „Video”, którego wokalista jest mieszkańcem Kolum-
ny, przyciągnął tłumy i zaserwował ponad dwugodzinną super zabawę. 

Festiwal zakończył się tuż przed północą. Społeczny Komitet Orga-
nizacyjny po raz kolejny pokazał, że Kolumna - jej mieszkańcy, sym-
patycy i miłośnicy potrafią się zintegrować w słusznej sprawie i dobrze 
bawić. Organizatorzy już myślą o przyszłorocznej edycji, w której na 
pewno nie zabraknie mocy atrakcji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  
i filmów na facebookowym profilu Pociągu do Kolumny.

Fotoreportaż – patrz na str. 28

Wszystkich zgromadzonych przywitał dowódca Bazy płk pil. To-
masz Jatczak. W prezentacji statku powietrznego uczestniczyli: dyrektor 
Departamentu Komunikacji PGE GiEK Agnieszka Wysocka, dyrektor 
KWB Bełchatów Włodzimierz Sarnecki, prof. dr Mirosław Nowakow-
ski, fundatorzy którzy wsparli finansowo renowację samolotu, członko-
wie Grupy „Archeo” Łask oraz Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa 
z Łodzi.

Serdeczne podziękowania płynące z ust prezesa Stowarzyszenia 
„Archeo” Łask Piotra Polita, skierowane były pod adresem wszystkich, 
którzy wsparli tą wspaniała inicjatywę. Zakres prac renowacyjnych ma-
szyny, która stała niegdyś na cokole przy wjeździe do miasta, obejmował 
m.in. odnowienie powłoki lakierniczej, wyposażenie kabiny, odnowienia 
instalacji powietrznych oraz hydraulicznych, wymianę ogumienia oraz 
odnowienia opisów i numeru bocznego. Prace związane z odrestaurowa-
niem samolotu trwały cały rok.

„ObLOT” LIMA-2
W dniu 27 września 2019 r. na lotnisku 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego odbył się uroczysty „oblot” 
samolotu Lim-2 o numerze bocznym 708.

ROMANA TOMASZEWSKIEGO

Jest to jedenasty samolot odrestaurowany przez członków Stowarzy-
szenia Entuzjastów Lotnictwa Grupa „Archeo” Łask. Na kolejny rok za-
planowane są prace przy samolocie MiG-29.

kpt. Michał Kolad



 

POCIĄG
DO  KOLUMNY

fot. Jakub Krysztofiak


