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W Szkole Podstawowej w Okupie nauczyciele  
placówek oświatowych z gminy Łask otrzymali awans  
na stopień nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień 
nauczyciela mianowanego

1 września 1939 r. wojska niemieckie 
bez wypowiedzenia wojny przekro-
czyły granice Rzeczypospolitej, rozpo-
czynając II wojnę światową. Niemcy  
w nocnym nalocie zbombardowali śpią-
cy Wieluń, a chwilę później pancer-
nik „Schleswig-Holstein” zaatakował 
strażnicę polską na Westerplatte. Na-
paść na Polskę była wynikiem tajnego 
porozumienia między III Rzeszą Adolfa 
Hitlera i ZSSR Józefa Stalina.

17 września zniknęły ostatnie nadzieje, a ze 
wschodu nadszedł cios, który zachwiał Polską 
obroną. Pomimo przeważającej siły wroga nie 

dwie Rocznice wRzeŚnia

Dowódca Nieetatowej Grupy Rozpoznania 
Minersko - Pirotechnicznego potwierdził, że w 
ziemi kilkadziesiąt lat przeleżało 18 artyleryjskich 
pocisków przeciwpancernych kalibru 76 mm oraz 
5 sztuk kalibru 155 mm. Przybyły patrol rozpozna-
nia minersko-pirotechnicznego z jednostki woj-
skowej z Tomaszowa Mazowieckim przetranspor-
tował pociski na poligon w celu detonacji. 

niewybuchy wciąż gRoźne

„Zardzewiała śmierć” to wciąż olbrzy-
mie zagrożenie dla ludzi. Policjanci ostrze-
gają, że w przypadku ujawnienia przedmio-
tu przypominającego niewybuch nie wolno 
pod żadnym pozorem przenosić go, dotykać 
ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się on znajdu-
je dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych, a w szczególności dzieci.  

Wydawać by się mogło, że kilkadziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej nie 
powinno być już pozostałości działań zbrojnych, tymczasem niedawno w Ulejowie (gm. 
Łask), podczas remontu drogi wojewódzkiej w lesie natrafiono na zardzewiałe pociski 
artyleryjskie. Policjanci zabezpieczyli teren i wezwano patrol saperski.

Należy szybko poinformować o znalezisku 
policjantów.

(p)

myślano o kapitulacji. Polski żołnierz ruszył do 
boju, walcząc na wszystkich frontach II wojny 
światowej. Rok 1945 nie przyniósł upragnione-
go pokoju. „Żelazna kurtyna” na wiele lat od-

dzieliła Polskę do Zachodu, niszcząc marzenia 
o wolności i suwerenności. 17 września 1939 
roku dokonano faktycznie czwartego rozbioru 
Polski. To, co stało się tego dnia, zapoczątko-
wało „Golgotę Wschodu” – mówił G. Szkudla-
rek  u stóp Pomnika Katyńskiego.

Na cmentarzu parafialnym w Łasku 1 i 17 
września upamiętniono tragiczne wydarzenia 
1939 roku. Podczas uroczystości zorganizowa-
nych przez gminę Łask oraz 32. BLT odbył się 
apel pamięci, wojsko oddało salwę honorową. 
W ten sposób uczczono bohaterów walczących 
o wolność ojczyzny, a przybyłe licznie  delega-
cje  złożyły kwiaty na grobach żołnierzy oraz 
pod Pomnikiem Katyńskim.

(MJ)
Fotoreportaż z obchodów rocznicowych na 
str. 28

30 sierpnia br. trzech nauczycieli złożyło uroczyste ślubowanie 
i otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego. Wręczenia aktów w obecności dyrektorów szkół i przedszko-
li, prowadzonych przez łaski samorząd oraz przedstawicieli Wydziału 
Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych dokonała zastępca bur-
mistrza Łasku Lidia Sosnowska, składając pedagogom gratulacje oraz 
najlepsze życzenia. 

Awans otrzymali:
- Magdalena Sokołowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mi-
kołaja Kopernika w Łasku
- Łukasz Mikła – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza  
Kościuszki w Łasku

- Edyta Jakubczak – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 3 im. Mi-
-siaczek w Łasku.

MJ
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4 września br. w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Obrony 
Narodowej „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”, 
oraz projektu Stowarzyszenia „GROCHOLICE – Łączymy 
pokolenia pt. „Hołd BOHATEROM września 1939 roku. 
Budowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży” dowódca 
32. BLT płk pil. Piotr Ostrouch, jako przedstawiciel ministra 
obrony narodowej, uczestniczył w Bełchatowie w ceremonii 
odsłonięcia muralu „Hołd bohaterom Września 1939 roku” 
poświęconego pamięci gen. Ludwika Czyżewskiego, obrońców 

w hołdzie obRońcom polskich teRmopili

Łaskowianka Joanna Tyborowicz-Sobieraj 30 sierpnia br. 
obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin. Z tej okazji burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Lilia Ślusarczyk-Grącka wręczyli czcigodnej solenizantce bukiet 
kwiatów oraz prezent z najlepszymi życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz wielu kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, 
radości i miłości.

Pani Joanna urodziła się w Gorlicach, w Beskidzie Niskim, w 1921 r., 
gdzie mieszkała do końca wojny. Wcześnie osierocona przez oboje ro-
dziców przejęła opiekę nad młodszym rodzeństwem. Pobierała naukę w 
tamtejszym liceum im. M. Kromera, a w listopadzie 1945 r. dostała się 
na studia stomatologiczne w Łodzi. Po ukończeniu studiów w 1949 r. od-
delegowano ją do pracy w Łasku. Przez całe swoje życie zawodowe pra-
cowała jako lekarz stomatolog w Zespole Opieki Społecznej w ośrodku 
zdrowia. Następnie była stomatologiem w łaskiej „Wólczance”, a przez 

100-latka z łasku

Teren łaskiego targowiska wymaga zmian. Jego coraz gorszy stan techniczny, a także 
boom budowlany i potężny popyt na mieszkania zmobilizowały lokalne władze do 
działań w zakresie poprawy wizerunku i lepszego wykorzystania tej części miasta. 

łaskie taRgowisko – mieszkańcy chcą zmian Panu 
Grzegorzowi Brożyńskiemu

Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury

w Sędziejowicach
wyrazy  głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają 

Wójt Gminy z Pracownikami 
Urzędu Gminy Sędziejowice 

i Kierownikami jednostek gminnych 
Przewodniczący i Radni Rady Gminy 

Sędziejowice oraz Sołtysi 

ostatnie lata pracowała w łaskim szpitalu. Obecnie mieszka na osiedlu 
Batorego. Nadal wychodzi na spacery i nieustannie zaskakuje bystrością 
umysłu, doskonałą pamięcią oraz błyskotliwym dowcipem.

Do życzeń dołącza się także redakcja „Panoramy”!
MJ

- Chcemy przestrzeni przyjaznej miesz-
kańcom, a przy tym estetycznej i bezpiecznej. 
Dlatego skłaniamy się do przeznaczenia dział-
ki pod zabudowę wielomieszkaniową, przy 
zachowaniu obszaru dla handlu i wydarzeń 
kulturalnych. Wierzymy, że warto tchnąć w to 
miejsce nową energię, oferując teren pod nowe 
mieszkania, budując nowoczesne targowisko 
oraz tworząc przestrzeń dla spotkań i relaksu 

– mówi burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. 
Łaski samorząd zwrócił się do mieszkań-

ców z pytaniem, czy popierają przedstawioną 
koncepcję zagospodarowania terenu targowi-
ska. Wynik trwającej dwa tygodnie interneto-
wej ankiety jest jednoznaczny. Aż 82% gło-
sujących poprało potrzebę zmian w tej części 
miasta.

MJ

Gór Borowskich. Polscy żołnierze przez kilka dni bronili Gór 
Borowskich, ponosząc olbrzymie straty, a rejon ten nazwano 
Polskimi Termopilami.

Dowódca 32. BLT odczytał list ministra Mariusza Błaszczaka skiero-
wany do uczestników uroczystości, w którym zawarte zostały gratulacje 
dla inicjatorów przedsięwzięcia oraz podziękowania dla uczestników za 
przybycie i pamięć o polskich żołnierzach.

(K)
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zdaniem buRmistRza

OBY ZA JASKÓŁKĄ WIOSNA

W ramach kolejnego naboru wniosków (na 
3 poprzednie nabory złożone przez naszą gmi-
nę nie otrzymaliśmy nawet grosza, a jednocze-
śnie odmówiono informacji, dlaczego Łask po-
minięto) złożyliśmy 3 wnioski, tj. maksymalną 
możliwą ilość na:

- budowę ulic Wiosenna, Andersa i inne
- kompleksową wymianę oświetlenia ulicz-

nego na obszarze całej gminy
- na wodociąg w Rokitnicy.
Kilka dni temu pan poseł Tadeusz Woźniak 

zapytał pisemnie, czy wnioski składaliśmy, je-
żeli tak to ile i na jakie inwestycje. Naturalnie 
odpowiedzi udzieliliśmy natychmiast. Także 
rozmawiałem z panem posłem w tej sprawie. 
Otrzymałem zapewnienie, że poparcie otrzy-
mamy, z jednoczesnym podkreśleniem, że jest 
to opinia posła. Za zainteresowanie sprawa-
mi naszej gminy dziękuję, wyrażam nadzieję,  
że wsparcie parlamentarzysty zapobiegnie ma-
coszemu traktowaniu mieszkańców gminy Łask. 

Dla równowagi nadmieniam, że już kilka 
miesięcy temu poseł Dariusz Joński podczas 
sejmowej debaty plenarnej wymienił gm. Łask 
jako przykład radykalnie niesprawiedliwego 
traktowania mieszkańców przez rząd. Muszą 
Państwo wiedzieć, że w omawianych sprawach 
zwracałem się (także wraz z kolegami samo-
rządowcami) do parlamentarzystów nasze-
go okręgu wyborczego. Poza wymienionymi 
wyżej przykładami reakcji parlamentarzystów 
nie odnotowaliśmy. Doświadczyłem natomiast 
skrajnego lekceważenia. Jeden z parlamenta-
rzystów w obecności około 200 osób zapew-
nił mnie o niezwłocznym zorganizowaniu spo-
tkania w bardzo ważnej dla gminy sprawie. 
Dzwoniłem co 2-3 dni ciągle odsyłany na ko-
lejne terminy, by po miesiącu usłyszeć że służ-
by owego posła są bezsilne i nie są w stanie 
spotkania umówić. Ów pan niech nie myśli,  
że mnie dotknął, na to jestem za stary i zbyt do-
świadczony. Ocenę takiego zachowania pozo-
stawiam Państwu.

MIŁE ZASKOCZENIE

Od pewnego czasu pojawiały się pomysły 
nowego zagospodarowania terenu targowiska 
miejskiego przy ul. Inki i ul. Batorego. To te-
mat bardzo ważny, a zarazem trudny. Po kon-
sultacjach z radnymi postanowiłem zapytać 
o zdanie mieszkańców. Ku memu zaskocze-
niu swoje stanowisko przedstawiło niemal 600 

W poprzednich tekstach „Zdaniem burmistrza” podejmowałem temat zagrożeń dla gospodarki 
finansowej samorządów, w tym w szczególności dla gmin w roku przyszłym. Udokumentowałem 
niesprawiedliwe działania przy podziale pieniędzy rządowych, co niestety boleśnie odczuli także 
mieszkańcy gm. Łask. Raz jeszcze podkreślam – pieniędzy nie zabrano burmistrzowi i radnym, 
ale mieszkańcom, którzy niecierpliwie oczekują kolejnych inwestycji.

mieszkańców, z których 82% poparło pomysł 
nowego zagospodarowania terenu targowiska, 
18% głosujących było przeciwnych. Rolą sa-
morządu jest wsłuchiwać się i reagować na po-
trzeby mieszkańców. Zdecydowane poparcie 
przez Państwa przedstawionej inicjatywy trak-
tuję jako wiążące, dlatego gmina przystąpi do 
jej realizacji.

Zważywszy na poświęcenie temu tema-
towi odrębnego tekstu (str. 3), ograniczę się 
do podziękowania Wszystkim Państwu za in-
teresowanie się sprawami gminy i aktywność. 
Bardzo dziękuję!

KONTROLA W WOJTYSZKACH 

Przez ostatnie miesiące do miejskiego ra-
tusza wpłynęło wiele skarg i zapytań w trybie 
dostępu do informacji publicznej w sprawie 
domniemanego złego traktowania zwierząt 
przebywających w schronisku w Wojtyszkach 
w gminie Brąszewice, z którym gmina Łask ma 
podpisaną umowę na odłapywanie i hotelowa-
nie psów i kotów. Szeroko rozlała się fala hej-
tu, która dotknęła nie tylko mnie i podległych 
urzędników, ale także wielu innych samorzą-
dowców z naszego regionu, którzy współpra-
cują z owym schroniskiem. Najgorsze obelgi, 
groźby karalne i słowa, których nie sposób 
powtórzyć – w tej sprawie rozważam wejście 
na drogę prawną. Chcąc rozwiać wszelkie 
wątpliwości, 19 sierpnia radni przeprowadzili 
w schronisku w Wojtyszkach kontrolę, w trak-
cie której nie odnotowano nieprawidłowości 
związanych z niewłaściwą opieką nad czwo-
ronogami, co szeroko omawiano podczas nie-
dawnej sesji. Szerzej na ten temat na str. 24. 
W tym miejscu przytoczę tylko słowa jednego 
z radnych Klubu Zjednoczonej Prawicy, któ-
ry tak podsumował przeprowadzoną kontro-
lę: „Ze względu na to, że widzieliśmy bardzo 
dużo uwag, wypowiedzi negatywnych w in-
ternecie i na różnych forach, związanych ze 
zwierzętami, postanowiliśmy wybrać się oso-
biście do tego schroniska. Zobaczyliśmy dobre 
warunki dla tych zwierząt. Wiecie Państwo, 
można się przygotować przed komisją, można 
przygotować pomieszczenia, posprzątać, ale 
moim zdaniem nie można przygotować zdro-
wia zwierząt. Osobiście prosiłem, aby każdego 
psa odczytano zgodnie z czipem. Zabraliśmy 
nasz czytnik miejski, żeby nie było wątpliwo-
ści. Każdego psa i kota wyciągaliśmy z kojca, 
osobiście go oglądaliśmy i jak mieliśmy ja-
kieś wątpliwości prosiliśmy o wyprowadzenie 

na wybieg, gdzie to zwierzę mogło pobiegać, 
mogliśmy zaobserwować jego kondycję. Ja, co 
do kondycji zwierząt uwag nie mam żadnych. 
Zaglądaliśmy w uzębienie zwierzętom, co jest 
bardzo ważne, bo po tym uzębieniu możemy 
poznać czy zwierzę jest w dobrej kondycji. Nie 
stwierdziliśmy żadnych uchybień. Zwróciliśmy 
uwagę, żeby lepiej współpracować jeśli chodzi 
o adopcję zwierząt, żeby otworzyć się na różne 
stowarzyszenia, ewentualnie osoby prywatne, 
żeby adopcję ułatwić i przyspieszyć. Na miej-
scu był również lekarz weterynarii, który także 
nie stwierdził nieprawidłowości. Przedstawio-
no nam szereg dokumentów, które potwier-
dzały przejście bardzo dużo różnych kontroli, 
łącznie z państwowymi, które były pozytywne. 
Całą dokumentację sprawdziliśmy zgodnie ze 
zdjęciami zwierząt. Potwierdziliśmy, że są to te 
zwierzaki ze zdjęć, które posiadaliśmy w urzę-
dzie gminy w Łasku, także nie było możliwości 
„podkładania” nam innych zwierząt. Odczyta-
liśmy każde z czipem, wszystko się zgadzało”.

 
RAZEM MOżEMY WIęCEJ

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Łasku radni zobowiązywali mnie do za-
warcia porozumienia w sprawie utworzenia 
Związku Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Stosowną umowę podpiszę 1 paź-
dziernika w Sieradzu. Czym jest wspomnia-
ny związek i co się z nim wiąże? To przede 
wszystkim ogromna szansa dla naszej gmi-
ny, ale i całego regionu. Związek ma służyć 
rozwojowi miast i gmin, które w jego skład 
wejdą, a także do wspólnego pozyskiwania 
środków unijnych. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego wyszedł z inicjaty-
wą, aby utworzyć w województwie kilka tzw. 
miejskich obszarów funkcjonalnych. Zdecy-
dowano, aby to był m.in. Sieradz, Zduńska 
Wola i Łask. W wyniku naszych starań udało 
się włączyć do projektu gminę Buczek i Sę-
dziejowice. Słowem będzie łatwiej pozyski-
wać środki unijne, bo właśnie na takie zinte-
growane inwestycji terytorialne te pieniądze 
będą przeznaczane. Spotkaliśmy się już kil-
ka razy z udziałem prezydentów Zduńskiej 
Woli, Sieradza oraz wójtów gmin i wspól-
nie zdecydowaliśmy się, aby położyć nacisk 
na rozwój lokalnej turystyki. W przyszłości 
z pewnością pojawią się kolejne projekty. 

14 września 2021 r.   
Gabriel Szkudlarek
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SESJE - po okresie wakacyjnym ruszają 
pełną parą rady i radni. Najbliższa sesja Rady 
Miejskiej odbędzie się 20 października i po-
święcona będzie głównie gospodarce odpada-
mi w gminie Łask. Radni zajmą się m.in. meto-
dą wyboru opłaty za śmieci. Problem odpadów 
jest bardzo aktualny, ponieważ wiąże się z bez-
ustannymi zmianami przepisów, a także rosną-
cymi opłatami za wywóz śmieci.

Rada Powiatu obradować będzie 30 wrze-
śnia (godz. 8.30, sala konferencyjna Staro-
stwa). Radni zajmą się m.in. sprawozdaniem 
za II kwartał br. Centrum Dializa, podejmą też 
uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu rad-
nego Cezarego Gabryjączyka.

INAUGURACJA nowego roku w Łaskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku – po przerwie 
spowodowanej koronawirusem, odbędzie się 
29 września br. o godz. 10.45, w ŁDK.

JUBILEUSZ 40-lecia pracy zawodowej 
obchodzi szefowa MGOPS w Łasku Tamara 
Szymko. Z tych 40 lat aż 31 przepracowała we 
wspomnianym Ośrodku. Gratulacje i wszyst-
kiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka!

BEZPIECZNIEJ W LASACH – Straż 
Leśna Nadleśnictwa Kolumna organizuje kil-
kudniową akcję (do 28 bm.) pod kryptoni-
mem „Jesień 21”, mającą na celu zapewnienie 
bezpiecznego korzystania z lasów i należytą 
ochronę przyrody. Akcja jest na czasie, wszak 
o tej porze roku obserwuje się zwykle wysyp 
grzybów i w lasach nie brakuje amatorów nie 
tylko grzybobrania.

PANDEMIA w powiecie - w całym kraju 
odnotowuje się duży wzrost zachorowalności 
na covid-19. Zjawisko to obserwuje się, nie-
stety, także w powiecie. Czwarta fala pandemii 
jest faktem i z pewnością będzie się nasilać. 
Najpewniejszym sposobem walki z pandemią 
jest nadal stosowanie szczepionek, a także za-
chowywanie zasad higieny. Nie zapominajmy 
o maseczkach.

DOFINANSOWANIE dla tworzonych 
grup producentów rolnych i grup producenc-
kich oferuje Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, wystarczy złożyć od-
powiednie wnioski w dniach 20 października  
- 30 listopada br.

REKRUTACJA do nowego salonu BMW 
Premium w Dobroniu – poszukiwani są m.in. 
elektromechanicy, blacharze samochodowi 
i doradcy samochodowi. Należący do Grupy 
Bednarek salon ma być otwarty w kwietniu 
przyszłego roku.

AURA wrześniowa, szczególnie w drugiej 
połowie miesiąca przypomniała nam już jesień. 
Ciężkie chmury deszczowe, niskie temperatury 
i kurczący się dzień nie nastrajają raczej opty-
mistycznie…

Łódzkie reprezentowała sieradzko – łaska 
7-osobowa delegacja pod przewodnictwem 
prezesa Oddziału Rejonowego PSD, Jana Kru-
szyńskiego. Bogaty program obchodów roz-
poczęła msza w archikatedrze przemyskiej, 
sprawowana przez arcybiskupa Adama Szala 
w intencji wszystkich polskich diabetyków. 
Kolejnym miejscem obchodów stał się Zamek 
Kazimierzowski, w którym odbyła się uroczy-
sta gala, sesja edukacyjna oraz część artystycz-
na. Wśród gości znalazło się wiele osobistości 
świata: polityki, resortu zdrowia, samorządu, 
organizacji społecznych i kultury. Wszystkich 
przywitała i zagajenie wygłosiła prezes Zarzą-
du Głównego PSD Anna Śliwińska. Do zebra-
nych specjalny list przesłał prezydent RP An-
drzej Duda.

 Po licznych: wystąpieniach, przemówie-
niach, gratulacjach oraz odczytaniu kilku li-
stów gratulacyjnych nastąpiło wręczenie od-
znaczeń państwowych, nagród „Kryształo-
wego Kolibra 2020” (w 6. kategoriach) oraz 
Medali 40-lecia PSD. Wśród wyróżnionych za 
szczególne zasługi dla PSD, znalazło się, m.in. 
dwóch przedstawicieli grodu nad Grabią. I tak 
laureatem prestiżowej nagrody PSD „Kryszta-
łowy Koliber 2020” w kategorii „Wydawnic-
two Roku 2020”, został długoletni łaski spo-
łecznik Bogusław Stachowski - za monografię 
pt. „30-Letnia Historia Łaskiego Oddziału PSD 
– Nie warto cukrzycy oddawać życia walkowe-
rem!”. Ponadto Zdzisław Kozłowski – prze-
wodniczący sądu koleżeńskiego przy ZG PSD, 
odebrał Medal 40-Lecia PSD. 

Ogólnopolski Dzień Diabetyka - Przemyśl 2021

honoRy dla pRzedstawicieli gRodu nad gRabią
W dniach 17-18 lipca br. w Przemyślu odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka 
połączone z 40-leciem PSD oraz 100-leciem odkrycia insuliny. Przebiegały przy ścisłym 
uwzględnieniu wytycznych sanitarnych. Należy podkreślić, że pandemia koronawirusa 
nie pozwoliła na zorganizowanie ceremonii w ubiegłym roku, a tegoroczną znacznie 
opóźniła. Jednym z obostrzeń było ograniczenie liczby uczestników do maksymalnie  
10. osób (w pełni zaszczepionych przeciw covid-19) z każdego województwa. 

Sesję edukacyjną (4 wykłady) zainaugu-
rowała dr Zofia Miszczyszyn, wykładem pt. 
„100-lecie odkrycia insuliny – przełom w hi-
storii leczenia cukrzycy”. W finale części ob-
chodów, w Przemyskim Centrum Kultury 
i Nauki Zamek, zaprezentował się Duet Fi-
delis z repertuarem pieśni lwowskich i regio-
nalnych, który został entuzjastycznie przyjęty 
przez zgromadzonych.

Bodek Stawski
Foto: ZG PSD i autor
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Mieszkańcy gminy Łask, którzy zamiesz-
kują w budynkach jednorodzinnych - 
opłaty za śmieci mogą być dla Was niższe. 
Wystarczy założyć kompostownik.

Właściciele domów jednorodzinnych mają 
szansę obniżyć opłaty za gospodarowanie od-
padami. Wystarczy, że założą przydomowe 
kompostowniki. Nowelizacja ustawy śmiecio-
wej pozwala gminom przyznanie ulg z tego ty-
tułu. Na jakiego rzędu zniżki mogą liczyć wła-
ściciele domów w gminie Łask?

Właściciele domów jednorodzinnych mogą 
liczyć na obniżenie opłat za śmieci, jeśli będą 
korzystać z przydomowych kompostowników. 
W chwili obecnej zwolnienie z opłat za posia-
danie kompostownika to 1 zł od nieruchomo-
ści, jednak od 1.01.2022 r. gmina Łask planuje 
wprowadzić znacznie korzystniejsze dla miesz-
kańców ulgi. Na razie trwa analiza finansowa 
i nie jesteśmy w stanie podać kwot tych obniżek, 
a stosowny projekt uchwały planujemy przedło-
żyć pod obrady rady miejskiej w październiku 
lub najpóźniej w listopadzie br. Kwestie nowych 
stawek i jej obniżenia w przypadku korzystania 
z kompostowników będą poruszane ze względu 
na nową umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, która obowiązywać będzie w gminie 
Łask od 1 stycznia 2022 r. 

Tymczasem zniżki mogą być faktyczną 
ulgą dla kieszeni mieszkańców zamieszkują-
cych w nieruchomościach z kompostownika-
mi. Mieszkańcy, którzy zrezygnują z odda-
wania bioodpadów i będą je kompostować 
we własnym zakresie, będą płacić mniej za 
odbiór śmieci. 

Co można kompostować?
Warto pamiętać, że do kompostownika 

powinny trafiać odpady ogrodowe, tj. rośliny, 
rozdrobnione gałęzie, liście - obierki z warzyw 
i owoców, skorupki jaj i resztki jedzenia pocho-
dzenia roślinnego, fusy po herbacie i kawie.

kompostownik obniży opłatĘ za Śmieci!

Do kompostownika nie wrzucaj: 
resztek mięsa, kości, ryb, popiołu węglowego, 
odchodów zwierząt lub pieluszek dziecięcych, 
drewna, metalu, plastiku, gazet ani folii.

Najlepszym terminem zakładania kom-
postownika jest jesień.

Pamiętajmy, że kompost to znakomity na-
turalny nawóz organiczny - wystarczy jedynie 
odpowiednio go zagospodarować. Wzbogaca 
on glebę w próchnicę, zwiększa żyzność gleby, 
zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną. 
Sprawia, że gleba staje się przewiewna i pulch-
na. Poprawia wzrost i rozwój roślin. Stosuje się 
go jako składnik podłoża dla upraw warzyw, 
kwiatów. Kompost nie ma szkodliwego wpły-
wu ani na rośliny czy też na zwierzęta w nim 
żyjące, niezależnie od zastosowanej dawki. 

Kompostownikiem może być drewniana 
skrzynia, którą można zrobić samemu lub za-

Na prośbę mieszkańców Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku posta-
wiło przy skateparku dwie wiaty piknikowe. Można w nich schronić 
się przed słońcem, deszczem, usiąść ze znajomymi, zjeść i odpocząć. 
Od teraz rodzice mogą w komfortowych warunkach doglądać swoich 

wiaty piknikowe w skatepaRku

pociech, które szaleją na hulajnogach, rowerach i deskorolkach. Tym 
sposobem łaski skatepark stał się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem 
na mapie grodu nad Grabią.

MJ 

kupić gotowe kompostowniki z drewna czy 
z materiałów sztucznych. Kompostownik najle-
piej założyć w zacienionej, osłoniętej od wiatru 
części nieruchomości. Ustawienie kompostow-
nika w takim miejscu zapobiegnie wysychaniu 
i parowaniu kompostu oraz pozwoli zachować 
odpowiednią temperaturę, która będzie sprzyjać 
rozkładowi roślin. Istotne jest, by kompostowni-
ka nie izolować od gruntu, co ułatwi dostanie się 
do pryzmy dżdżownicom i innym organizmom 
niezbędnym w procesie wytwarzania kompostu. 
Kompostując odpady zwracamy uwagę, by za-
pewnić prawidłową cyrkulację powietrza i od-
prowadzić nadmiar wody. 

Przypominamy, iż aby skorzystać z ulgi, na-
leży złożyć stosowną deklarację w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku.

Lidia Sosnowska 
zastępca burmistrza Łasku
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Obchody rozpoczęto od mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne 
plony, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropoli-
ta łódzki, a koncelebrowali ją m.in. duszpasterze rolników i pszczelarzy. 
We mszy brali udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych wo-
jewództwa łódzkiego oraz zaproszeni goście. W uroczystościach dożyn-
kowych uczestniczyli również starosta łaski P. Wołosz oraz wicestarosta 
łaski T. Wesołowska, powiat łaski na tegorocznych dożynkach reprezen-

wojewódzkie ŚwiĘto plonów
W niedzielę, 22 sierpnia br., na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie odbyło się 
Wojewódzkie Święto Plonów połączone z dożynkami archidiecezjalnymi oraz piknikiem rodzinnym: „Lato 
z funduszami unijnymi”. Organizatorami dożynek byli m.in. marszałek województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie, powiat 
brzeziński oraz gmina Rogów. 

towały panie z kół gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie 
„Łódzkie smakuje”, w którym oceniano w trzech kategorii: 
-  I kategoria: „Wytrawne smaki Łódzkiego”- dla potraw o charakterze 

wytrawnym 
-  II kategoria: „Słodkie smaki Łódzkiego” - dla wyrobów cukierniczych, 

ciast, deserów 
-  III kategoria: „Wigilijne smaki Łódzkiego” - dla potraw o charakterze 

wigilijnym.
W kategorii „Wytrawne smaki Łódzkiego” udział brały panie z KGW 

„Ptasica i Przyjaciele” z Woli Bałuckiej, które zaprezentowały „Twaro-
żek z przyprawami od szczęśliwej krówki” i „Masełko z solą” oraz KGW 
„Sięganowianki”, które przygotowało „Zalewajkę z zasmażką”. 

W drugiej kategorii konkursowej dla wyrobów cukierniczych, 
ciast oraz deserów udział wzięły panie z KGW w Teodorach z ciastem  
pn. „Siała baba mak”, KGW „Gorczynianki” przygotowały „Roladę be-
-zową” oraz KGW „Leśnica” - upiekły „Sernik z obwarzonego mleka”.

Powiat łaski ufundował upominki za reprezentowanie i promowanie 
powiatu w konkursie kulinarnym organizowanym przez KOWR dla kół 
gospodyń wiejskich pt. „Bitwa Regionów”. Upominki ufundowane przez 
powiat łaski za udział w powyższym konkursie otrzymały KGW „Się-
ganowianki” oraz KGW „Pruszkowianki”. Podarunki zostały wręczone 

Ceremonia rozpoczęła się przemówieniem burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka. Następnie głos zabrali poseł Dariusz Joński oraz poseł Tade-
usz Woźniak. Po odczytaniu apelu pamięci i oddaniu salwy honorowej,  
ks. ppor. Kamil Pawlik odmówił modlitwę w intencji wszystkich poległych 
w czasie II wojny światowej. Na zakończenie, delegacje złożyły kwiaty na 
grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, lokalni samorządowcy, 
kombatanci i weterani, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje 
szkół oraz mieszkańcy Łasku.

Gospodarzy powiatu łaskiego reprezentowali: starosta łaski Piotr Wo-
łosz, wicestarosta Teresa Wesołowska, przewodniczący Rady Powiatu Ła-
skiego Grzegorz Dębkowski, etatowy członek Zarządu Powiatu Łaskiego 
Robert Szczepaniak oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochro-
ny Środowiska Karolina Kaniecka-Malinowska.

w 82. RocznicĘ wybuchu ii wojny Światowej
W piątek, 1 września 1939 roku napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w dziejach 
ludzkości – II wojnę światową. Wojna pochłonęła ponad 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków. W dniu 1 września 2021 r. na 
cmentarzu parafialnym w Łasku obchodzono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość poświęcono pamięci wszystkich 
poległych żołnierzy oraz cywili, którzy oddali swe życie w braterskiej walce z najeźdźcą. 
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W dniu 30 sierpnia br. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łasku, podczas 
XLII sesji Rady Powiatu Łaskiego,  
starosta łaski Piotr Wołosz, wicestarosta 
łaski Teresa Wesołowska, przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz 
Dębkowski oraz naczelnik Wydziału 
Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska 
Karolina Kaniecka-Malinowska wręczyli 
listy gratulacyjne oraz złożyli życzenia 
nauczycielom, którzy w ostatnim czasie 
uzyskali awanse na wyższe stopnie 
zawodowe. 

Awans otrzymali: 
-  Bartłomiej Szubski - nauczyciel ZSP nr 1 

w Łasku
-  Anna Sobczak - nauczyciel ZSM-T w Ostro-

wie
-  Wiesław Bednarski - nauczyciel ZSM-T  

w Ostrowie

awanse dla nauczycieli

-  Jakub Najder - nauczyciel ZSR w Sędziejo-
wicach

-  Szymon Bobrowski - nauczyciel ZSR  
w Sędziejowicach

-  Martyna Zakrzewska - nauczyciel SOSzW  
w Łasku

-  Agata Przybylska - nauczyciel SOSzW  
w Łasku

-  Katarzyna Domańska - nauczyciel SOSzW  
w Łasku

wojewódzkie ŚwiĘto plonów
7

W wyznaczonym terminie zakończyła się realiza-
cja zadania pn. „Naprawa schodów i obudowanie 
kamieniem naturalnym przy hali sportowej Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku znaj-
dującej się przy ul. Warszawskiej 13 w Łasku”. 

nowe schody pRzy hali mos w łasku
Zadanie polegało na remoncie schodów 

zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób nie-
pełnosprawnych do hali sportowej MOS oraz 
schodów zewnętrznych prowadzących do Cen-
trum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego. 

Powyższe prace wykonała firma PUPH 
Marek Hajnrych, mająca swoją siedzibę w Ła-
sku. Wartość robót wyniosła 85 583,40 zł, 
koszty w całości pokrył powiat łaski.

przez starostę Piotra Wołosza oraz wicestarostę Teresę Wesołowską pod-
czas uroczystości dożynkowych.

Powiat łaski miał również swoje stoisko, na którym można było 
otrzymać broszury informacyjne o regionie, gadżety promujące powiat 
oraz skosztować świeżych jabłek. Można było również otrzymać sło-
iczek miodu lub konfitur przygotowanych przez lokalnych producentów. 
Dzieci odwiedzające stoisko mogły się poczęstować lizakiem oraz otrzy-
mać balon lub wiatraczek z logo powiatu łaskiego.

Pragniemy podziękować za udział i promowanie powiatu łaskiego 
w Święcie Plonów Województwa Łódzkiego Rogów 2021 wszystkim 
kołom gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszeniu Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia” za wspólny udział w dożynkach oraz krzewienie rękodzieła 
w naszym regionie. 

-  Aleksandra Zając-Mejsner - nauczyciel ZSP 
nr 1 w Łasku

-  Renata Kryściak - nauczyciel ZSP nr 1 w Ła-
sku

-  Katarzyna Szewczyk - nauczyciel SOSzW  
w Łasku

-  Marlena Dymińska - nauczyciel ZSR  
w Sędziejowicach

-  Marta Kopytowska - nauczyciel ZSR  
w Sędziejowicach.
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Podczas zebrania dokonano podsumowa-
nia kadencji 2016-2020. W szeregach druhów 
ochotników znajduje się w gminie 284 straża-
ków (w tym 38 kobiet). Druhowie skupieni są 
w 8 drużynach męskich, 2 żeńskich i 2 mło-
dzieżowych. Wszystkie drużyny biorą udział 
w manewrach i startują w zawodach sporto-
wo-pożarniczych na szczeblu gminy, Malenia 
i Buczek niemalże corocznie na szczeblu po-
wiatu, a czasami również w zawodach woje-
wódzkich (tu głównie drużyny młodzieżowe). 

Jednostki dysponują 7 strażnicami, w ostat-
nich latach gruntownie odnowionymi i rozbu-
dowanymi staraniem władz samorządowych. 
Jedynie OSP Buczek korzysta z części bu-
dynku GOKiS, który zostanie w najbliższych 
latach rozbudowany i unowocześniony pod 
względem funkcjonalnym. Wszystkie jednost-
ki dysponują samochodami pożarniczymi (8 
lekkich, 3 średnie i 1 ciężki). 

Obecnie we wszystkich jednostkach 
w gminie przeszkolonych jest 151 druhów. 
Strażacy najczęściej szkolenia odbywają 
w PSP w Łasku, ale cześć szkoleń odbywa się 
też na miejscu w siedzibie OSP.

Podczas zebrania oprócz sprawozdania 
ogólnego z działań Oddziału Gminnego ZOSP, 
przedstawiono też sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej.

Druhowie jednomyślnie udzielili absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminne-
go za minioną kadencję i powołali nowe władze. 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Buczku nowej kadencji tworzą:

prezes - Bronisław Węglewski
wiceprezes - Tomasz Kaczmarek
komendant gminny - Włodzimierz Czech
skarbnik - Maciej Zawiasa

dRuhowie z osp podsumowali minioną kadencjĘ
29 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Maleni gościła  druhów delegowanych ze wszystkich 
jednostek  straży  z gminy Buczek na zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Oddziału Gminnego 
Związku OSP.   W gminie Buczek  jest 8 jednostek straży, w tym dwie należące do KSRG: 
Buczek i Malenia.  Wszystkie jednostki odbyły już zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które 
w br. nieco się przedłużyły z powodu obostrzeń związanych z pandemią.

sekretarz - Jerzy Pogocki
 członkowie Zarządu: Zbigniew Borek, Wik-
tor Papuga, Łukasz Grzanka, Zbigniew Ma-
linowski i Janusz Grącki.

Komisja Rewizyjna: 
przewodniczący - Mariusz Bednarek
z-ca przewodniczącego - Stanisław Boro-
wiecki 
członek - Sławomir Latas

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP: Bronisław Węglewski, Tomasz 
Kaczmarek, Włodzimierz Czech.

4-5 września br. na torze Super i Hard 
Eenduro w Buczku odbyły się zawody. 
Pogoda naszym zawodnikom dopisała, 
nie zabrakło również dobrego humoru 
i wspaniałej zabawy. Na podium stanęli 
wszyscy zawodnicy, którzy zasłużyli już 
sobie na to będąc z nami w tym dniu dla 
Natalii. Gratulacje dla najlepszych! 

Cały dochód z imprezy przeznaczony zo-
stał na rehabilitacje dla naszej zawodniczki 
Natalii z gminy Buczek, która uległa poważne-
mu wypadkowi. Jej historię możecie poznać na 
stronie internetowej pomagam.pl/razemznatka. 

Zebrano kwotę 1.800 zł, serdecznie wszystkim 
darczyńcom dziękujemy! Zachęcamy również do 
wpłacania pieniążków na zbiórkę dla Natalii.

pojechali dla natalii

Podczas dyskusji poruszano sprawy szkoleń 
druhów oraz ewentualnych opłat za wyjazdy. 

Wójt Bronisław Węglewski stwierdził,  
że jednostki ucierpiały finansowo wskutek 
pandemii i zaproponował pomoc finansową dla 
poszczególnych OSP, która przeznaczona zo-
stanie na cele gospodarcze lub zakup sprzętu 
zgodnie ze statutem jednostki. Zebranie prze-
biegało w miłej, przyjacielskiej atmosferze, 
a druhny z OSP w Maleni przygotowały sma-
kowity poczęstunek dla przybyłych druhów.

Andrzej Zieliński
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub 
zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma 12 mie-
sięcy (liczone od 1 lipca 2021 r.), natomiast dla nowo powstałych bu-
dynków termin ten będzie wynosił 14 dni (od pierwszego uruchomienia 
źródła ciepła).

Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet przy użyciu profilu zaufa-
nego albo dowodu elektronicznego

mieszkańcu, zgłoŚ swój piec!
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać  
listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku. 

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła 
ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw, o których mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 43 677-44-74, 
43 677-44-97.

Druk deklaracj i  znajduje  s ię  na s t ronie  internetowej:  
www.buczek.org.pl

Rajd RoweRowy i sołeckie gotowanie

W dniu 20.09.2021 r. gmina Buczek podpisała porozumienie  
z WFOŚiGW w Łodzi na przygotowywanie wniosków w ramach 
programu „Czyste powietrze”. Celem porozumienia jest przede 
wszystkim pomoc mieszkańcom, którzy montują piece na gaz. 

W sołectwie Brodnia zakończono realiza-
cję projektu pn. „Truskawkowy smak sołec-
twa Brodnia”,  współfinansowanego z bu-
dżetu samorządu województwa łódzkiego 

sołectwo 
n a  pl us

dotacje do wymiany pieców wĘglowych na gazowe 
Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku mogą 
zgłaszać się w terminie do 12 października 2021 r. (I termin) i na-
stępnie od 2.11.2021 r. (II termin) do P. Iwony Ratajczyk, pokój 
nr 5, tel. 43 677-44-97.

w wysokości 10.000 zł i z budżetu gminy 
Buczek. Więcej informacji na temat pro-
jektu znajduje się na stronie internetowej:  
www.buczek.pl

Stworzony przez nas projekt „Smacznie 
i zdrowo - rajd rowerowy zakończony wspól-
nym sołeckim gotowaniem” został dofinan-
sowany z budżetu samorządu województwa 
łódzkiego i budżetu gminy Buczek. Dzięki 
uzyskanym środkom zakupiliśmy szafę na 
naczynia i doposażyliśmy kuchnię. 

Zaprosiliśmy gości z Urzędu Marszał-
kowskiego, powiatu łaskiego oraz gminy. 
Podziękowania należą się druhom z ościen-
nych jednostek, którzy otworzyli nam swoje 
remizy i pomagali kierować ruchem. Dzię-
ki użyczeniu nam boiska przy przedszkolu 
w Dobrej i dużemu zaangażowaniu w orga-
nizację stanowiska tamtejszej pani sołtys, 
nasze panie z OSP mogły przygotować dla 
uczestników słodką ucztę z pieczonych przez 
siebie słodkości. Mamy nadzieję, że każ-
dy znalazł coś smacznego dla siebie. Dzię-
kujemy również OSP w Brodni oraz OSP  
Luciejów za przyjęcie rowerzystów.

Finansowe wsparcie imprezy, jakie 
otrzymaliśmy w tym roku, pozwoliło nam 
na przekazanie całego wpisowego na reha-
bilitację Natalii Krakowskiej, która prowa-
dząc aktywny tryb życia uległa wypadkowi. 
Zdrowiej Natalia! Bardzo nam miło, że nas 
odwiedziłaś. 

Podziękowania od wójta gminy dla OSP 
Wola Buczkowska za zorganizowanie rajdu!

Trzeci rajd rowerowy wyruszył z naszej strażnicy 15 sierpnia br.. Pogoda dopisała, 
humory również. Tegoroczna impreza była zorganizowana przez OSP Wola 
Buczkowska, sołtys wsi Katarzynę Kubik oraz radnego gminy Wojciecha Kłosa.
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Projekt Rekord Polski „Najszybciej pokonane 1000 km 
Kajakiem K1 po rzece” powstał rok temu w trakcie naszej 
kajakowej wyprawy na rzece Warcie. To właśnie po spłynięciu 
„Księżniczki” Warty 800 km w 10 dni postanowiliśmy popłynąć 
najdłuższą rzeką Polski, czyli Wisłą.

Z racji tego, że startujemy w przeróżnych maratonach i ultramarato-
nach, zastanawialiśmy się, ile czasu może zająć nam pokonanie 1000 km. 
Miejsce startu naszego maratonu znajduje się 970 km od ujścia Wisły 
w Mikoszewie, więc musieliśmy dobić do równego tysiąca kilka km pod 
prąd i przenieść kajaki na Martwą Wisłę, gdzie już w Gdańsku dokręcili-
śmy do upragnionego 1000 km. W Mikoszewie ustanowiliśmy pierwszy 
rekord - spłynięcia rzeki Wisły w 162 godziny, ale nasze plany były nieco 
ambitniejsze. 

W trakcie naszej próby mieliśmy chyba każdą pogodę: słońce, 
deszcz, burzę, silny wiatr, mgłę, która nocą była wszechobecna. Dużo ry-
zykowaliśmy, ponieważ Wisła nocą jest niebezpieczna tym bardziej, gdy 
się jej nie zna. Sen był jednak największym przeciwnikiem, ponieważ 
żeby ustanowić rekord w zamierzonym czasie musieliśmy płynąć rów-
nież nocą. W niespełna 167 godzin spaliśmy 16 godzin. Stanowczo odra-
dzamy prób bicia czy ustanawiania takich rekordów, lecz jeśli się znajdą 
takie osoby - chętnie pomożemy i podpowiemy, a nawet dołączymy. 

Chcąc wykręcić dobry czas, założyliśmy sobie, że pokonamy 1000 km 
w 7 dni i tu wielką rolę odgrywał nasz „SUPPORT TEAM”, bez które-
go nie dalibyśmy rady oszczędzić cennego czasu. W skład teamu wcho-
dzą Dawid Marczak, Paweł Trojan i Kuba Durka. Byli odpowiedzialni  
za przygotowanie nam posiłków, napojów, suplementów, hektolitrów 
kawy, leczenia kontuzji, zakupów i noclegu, które były nam niezbędne, 
a robienie tego wszystkiego samemu byłoby czasochłonne. 

Podczas płynięcia pomimo suplementacji łapały nas często skurcze, 
mieliśmy wysokie zapotrzebowanie i wymagania co do jedzenia oraz 
różne problemy techniczne. Chłopaki zawsze stawali na wysokości za-
dania, profesjonalnie podchodząc do projektu. Zgrana drużyna, jaką mie-
liśmy, dodawała nam sił i motywowała do płynięcia. 

Na trasie spływu odwiedzali nas znajomi, m.in. z maratonów  
„CANOA CUP”, podróżnicy oraz znajomi z rodzinnych stron. Kibicowa-
li z mostów i brzegu oraz dawali nam batony, napoje izotoniczne, a nawet 
przepyszne ciastka. Podnosiło to nasze morale i dawało kopa do dalszego 
działania. Mieliśmy na kajakach lokalizatory, które pozwalały kibicom 
śledzić naszą lokalizację poprzez stronę internetową trackcourse.com.

Zdobyte doświadczenie z pewnością pomoże nam w kolejnych pro-
jektach, które już mamy w głowach. Ten projekt ma charakter chary-

dwóch dawidów ustanowiło RekoRd polski

tatywny, bowiem zorganizowaliśmy zbiórkę dla chorej na Zespół Nij-
megen Julii Walczak mieszkającej w Luciejowie. Choroba ta polega na 
obniżonej odporności organizmu, który podatny jest na różnego rodzaju 
nowotwory. Właśnie jeden z nich zaatakował organizm Julii, ale walecz-
na dziewczynka z pomocą lekarzy odparła atak i odprawiła nowotwór. 
Link do zrzutki: www.zrzutka.pl/5dsr9r 

Wielkie podziękowania należą się całej drużynie „SUPPORT 
TEAM” oraz naszym partnerom i sponsorom ArtPaddles i KAJAKO-
WO.NET, którzy z pewnością przybliżyli nas do osiągnięcia celu. Dzię-
kujemy również wszystkim, którzy śledzili naszą próbę i dopingowali 
nas na trasie oraz w mediach społecznościowych .

Dawid Zieliński i Dawid Pawłowski

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna 
mimo ciężkiej pracy, potrafią również czerpać przyjemności 
z turystyki. Przynajmniej dwa razy w roku wyjeżdżają na 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Są to 3-dniowe wyjazdy 
w góry, a latem 5-6 dniowe nad Morze Bałtyckie. W maju br. 
zwiedzały Wieliczkę i Zakopane.

Z kolei w sierpniu br. panie wybrały się do Darłówka. Zwiedzały 
z przewodnikiem okolice Darłowa i Darłówka, m.in. latarnię morską, je-
dyny w Polsce most rozsuwany, Zamek Książąt Pomorskich czy kościół 
Mariacki, wybrały się również na rejs statkiem po morzu.

W czasie pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Darłówku panie 
zorganizowały spotkanie integracyjne, podczas którego promowały swo-
ją gminę. 

odpoczywały i pRomowały
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W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. 
urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. W specjalnej 
uchwale Sejmu RP zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był 
głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem 
stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od 
komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej 
i broniąc polskiej kultury. Ponadto podkreślał konieczność 
zrozumienia znaczenia wolności narodu, która dla każdego 
obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. 

konceRt „cisza dokoła” w łaskiej kolegiacie

W imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro ogłosił  
12 września kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Czacką no-
wymi błogosławionymi Kościoła. Tego dnia w świątyniach w całej Pol-
sce celebrowano to historyczne wydarzenie. Nie inaczej było w łaskiej 
kolegiacie, gdzie po wieczornej mszy św. wierni wysłuchali galowego 
koncertu „Cisza dokoła”. 

Przed publicznością wystąpiły gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej 
Małgorzata Kulińska, Andrzej Niemierowicz, Bogusław Pikała i Andrzej 
Jurkiewicz. Wspaniałe występy artystów przeplatały historie z życia 

Potrzeba obcowania z utworami muzycznymi jest dla ludzi czymś 
naturalnym. Już od pierwszych chwil życia mamy do czynienia 
z wieloma dźwiękami, które mają na nas różnorodny wpływ. 
Dzięki nim stajemy się wrażliwsi i bardziej emocjonalni. 

Kiedy słuchamy muzyki, także klasycznej, nasz organizm wydziela 
mniej kortyzolu (hormonu stresu), a jednocześnie intensywniej produku-
je dopaminę, za sprawą której odczuwamy szczęście. Słuchanie muzy-
ki klasycznej jest sprawdzoną metodą obniżenia stresu, poprawia naszą 
kondycję zdrowotną. 

Ze wszystkich tych dobrodziejstw mogli skorzystać goście, którzy 
przybyli na koncert do Łaskiego Domu Kultury z programu Działaj Lo-
kalnie w ramach przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczyn-
nym „Razem” przez akademię Filantropii w Polsce. W muzyczną po-

muzyka dobRa na wszystko

dróż, podczas której odwiedziliśmy m.in. Bacha, Brahmsa, Griega, Ber-
tolamiego, Martina czy Manciniego, zabrała nas delikatnym dźwiękiem 
fletu Aleksandra Strasińska, której towarzyszyła na fortepianie Bogna 
Dulińska oraz na wiolonczeli Arkadiusz Płaziuk. Koncert dopełniał nie-
zwykły głos Dominiki Strasińskiej oraz Huberta Stachury. 

Tłumnie zgromadzona publiczność nie szczędziła gromkich braw, 
szczególnie gdy zabrzmiały dźwięki międzywojennych melodii. Goście 
wykazali się również zdolnościami muzycznymi, śpiewając wraz z so-
listami biesiadne szlagiery. Świetna zabawa, doskonała atmosfera i cu-
downa publiczność z pewnością zaowocują zaproszeniem artystów na 
kolejny koncert. 

Magdalena Binkowska

błogosławionego kardynała, które przybliżyła prowadząca koncert Mał-
gorzata Kowalska. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu gminy 
Łask. 

MJ
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Dzień przed początkiem roku szkolnego w Łaskim Domu Kultury 
zagościły występy artystyczne, spektakle teatralne, gry, zabawy 
i animacje. Do tego można było wziąć udział w pokazowych 
zajęciach, które przygotowały otwierające się ponownie od 
września pracownie.

Pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorom, większość zapla-
nowanych aktywności została przeniesiona z ogrodu ŁDK do wnętrza 
budynku.

Do jednej z głównych atrakcji należał (szczególnie dla najmłod-
szych) sceniczny profilaktyczny spektakl teatralny „O tym jak Psi Patrol 
poznał Cyber Wiedźmę”, który przestrzegał dzieci przed negatywnymi 
skutkami uzależnienia od mediów cyfrowych, pokazując jak cudownie 

pożegnanie lata z łdk

6 bm. odbyła się X edycja ogólnopolskiej akcji objętej 
patronatem pary prezydenckiej pn. „Narodowe Czytanie”. 
Lekturą tegorocznej, jubileuszowej edycji była „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Organizatorem akcji była Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku. Do wspólnego czytania zaproszone zostały władze 
samorządowe gminy i powiatu, przedstawiciele łaskich instytucji, orga-
nizacji i stowarzyszeń. Spotkanie odbyło się w ogródku przy Muzeum 
Historii Łasku. 

- Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w łaskiej odsłonie „Naro-
dowego Czytania”. Nasi goście wspaniale poradzili sobie z interpretacją 
sztuki, wykazali się talentem aktorskim i poczuciem humoru! Serdeczna 
atmosfera, profesjonalna oprawa techniczna, pyszny poczęstunek, prze-
piękna pogoda – czego można chcieć więcej? – mówią organizatorki.

Relacja dostępna jest na stronie internetowej i w mediach społeczno-
ściowych biblioteki. Dyrekcja biblioteki składa serdeczne podziękowa-
nia dyrektor Magdalenie Kelnerowskiej i Rafałowi Stasiakowi z Łaskie-

naRodowe czytanie 2021

go Domu Kultury, Małgorzacie Szynce ze studia fotograficznego GoTo-
Foto, KGW „Sięganowianki” oraz Agnieszce Klimczak za nieocenioną 
pomoc przy organizacji wydarzenia. 

*  *  *
8 września został rozstrzygnięty letni konkurs pn. „Pocztówka z wa-

kacji”, w którym uczestnicy walczyli o nagrodę główną ufundowaną 
przez Studio fotograficzne GoToFoto, w postaci voucheru na dowolną 
sesję fotograficzną o wartości 400 zł. Zwycięzcami zostali: I miejsce 
- Maja Witkowska i Oliwier Witkowski, II miejsce - Filip Derewenda,  
III miejsce - Gabrysia, Wojtuś, Agata i Tomek Wróbel. Gratulujemy lau-
reatom!

 *  *  *
Przypominamy, że do końca października w Galerii pod Korabiem 

można podziwiać wystawę malarstwa Agaty Kapiczyńskiej. Zapraszamy 
serdecznie.

można zorganizować czas wolny w inny sposób. Podczas pokazu mega 
baniek mydlanych animatorzy wraz z dziećmi wyczarowali ogromne 
bańki mydlane przy pomocy specjalnego profesjonalnego płynu. W cza-
sie skręcania balonów aktorzy dzięki swoim zdolnościom manualnym 
pokazywali dzieciom jak wykonać z nich ciekawe figurki. Dodatkowo 
dzieci otrzymywały na pamiątkę swoje dzieła.

Na zakończenie trochę starszym uczestnikom ŁDK zaproponował 
monodram „Wierna Wataha” w reżyserii Zbigniewa Rudeckiego. Reży-
ser od września jest też prowadzącym nowe zajęcia teatralne w ŁDK. 
Teatr Focus zaprasza wszystkich chętnych w wieku od 15 do 20 lat. 

W monodramie „Wierna Wataha” wystąpił Mateusz Konieczny, lau-
reat 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego województwa łódz-
kiego w kategorii Turniej Teatrów Jednego Aktora.

Michał Jędrasik
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Etnograficzną podróż rozpoczęliśmy od 
Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich 
w Sromowie, założonego z inicjatywy ludo-
wego artysty Juliana Brzozowskiego. Twórca 
zgromadził w nim ponad 400 ruchomych rzeźb 
ludowych, poruszanych specjalnym mechani-
zmem. Figurki wykonane przez pomysłodawcę 
i członków rodziny, przedstawiają sceny z ży-
cia wsi łowickiej. Znajdziemy tam m.in. szop-
kę Bożego Narodzenia, procesję Bożego Ciała, 
poczet polskiej husarii czy wesele łowickie. 
Każda z tych scen zawiera wiele figur, a oprócz 
postaci, które mogą nam się kojarzyć z rzeź-
biarstwem, mamy także sylwetki osób, które 
zasłużyły się dla Polski. Wśród nich znajdzie-
my m.in. Adama Małysza, Justynę Kowalczyk 
czy Kamila Stocha.

Rozwijając etnograficzny wątek udaliśmy 
się do Skansenu w Maurzycach – idealnego 
miejsca dla wszystkich, którzy cenią sobie siel-
skie klimaty i lubią odpoczywać na łonie natu-
ry. Można tu odetchnąć od gwaru miasta, a tak-
że na moment cofnąć się do czasów swoich 
przodków. Ten wyjątkowy, historyczny model 
w skali 1:1, przedstawia nie tylko architekturę, 
ale także kulturę, pracę, zwyczaje, wierzenia 
i codzienne życie lokalnej ludności. To, co rzu-
ciło się od razu w oczy każdemu ze zwiedzają-
cych to niezwykłe miejsce, to charakterystycz-
ne jaskrawo niebieskie chaty. Niektóre z nich 
są ozdobione dodatkowo białymi wzorami. 

Poza budynkami mieszkalnymi mogliśmy 
podziwiać z zewnątrz, a także zwiedzić wnę-
trza m.in. kuźni, kilku obór i stodół. Trzeba 
przyznać, że wszystkie chaty i pomieszczenia 
gospodarcze zostały odtworzone z ogromną 
dbałością o detale. Wszystko wygląda tak jak-

etnogRaficzna wycieczka do łowicza
O tym, że Łowicz folklorem stoi, wiedzą wszyscy. Barwne stroje wraz z rękodziełem kojarzą nawet ci, którzy 
do Łowicza jeszcze nie zdążyli przyjechać. I właśnie tę bogatą historię krainy Księżaków, pełną kolorów, 
od których można dostać zawrotu głowy, poznała grupa globtroterów podczas wycieczki w ramach budżetu 
obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2021 „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

by gospodarze jeszcze przed chwilą tu miesz-
kali i pracowali. To samo zresztą tyczy się całej 
przestrzeni skansenu.

Na spotkanie z folklorem zaprosiło nas 
również Muzeum w Łowiczu. Na wysokości 
trzech pięter przygotowano dla odwiedzają-
cych prawdziwą ucztę i moc atrakcji: cztery 
wystawy stałe oraz mini skansen przylegający 
do muzealnych murów. Uwaga! Od ilości eks-
ponatów może zakręcić się w głowie. Wystawę 
dzieł sztuki barokowej urządzono na parterze, 

we wnętrzu dawnej kaplicy pw. św. Karola Bo-
romeusza, patrona misjonarzy. Pierwsza sala 
wprowadza do łowickiego świata. Im wyżej 
tym barwniej i ciekawiej… W salach działu 
historycznego, związanego z dziejami regionu, 
zgromadzono zabytki archeologiczne pocho-
dzące z podłowickich wykopalisk, elementy 
uzbrojenia, umundurowania, militaria, kolek-
cje pieczęci, sztandarów, numizmatów, grafik, 
obrazów. Lista przedmiotów nie ma końca. Za-
dbano nawet o aranżację wnętrz mieszkalnych 
z XIX i XX wieku. 

Kolorowy zawrót głowy czekał na nas 
piętro wyżej w rozbudowanym dziale etno-
graficznym. Pięć sal poświęcono technice po-
wstawania tkanin i tematyce ubioru. Muzeum 
ma w swoich zbiorach łącznie dwieście kom-
pletów ubrań damskich i męskich oraz kilkaset 
dodatków. Przemierzaliśmy kolejne sale, po-
dziwiając ludową twórczość. Były tam przy-
drożne kapliczki z wizerunkami świętych, 
rzeźby, obrazy o tematyce religijnej, ceramika, 
a także bogata kolekcją wycinanek, którymi 
przystrajano wiejskie chałupy. Czy wiecie, że 
wycinanki wykonywano nożycami do strzyże-
nia owiec? Niebywałe.

Jeszcze niedługi spacer po mieście, obo-
wiązkowy zakup pamiątek i powrót do rzeczy-
wistości.. A na koniec taka refleksja - tradycje 
ludowe ponownie stają się żywe. Wracają do 
łask zwłaszcza wśród młodych, którzy jeszcze 
kilka lat temu wstydzili się pokazywać w „nie-
modnych” łowickich pasiakach.  Kultura ludo-
wa wychodzi z muzeów i cepelii, przypomina 
kim jesteśmy oraz skąd przyszliśmy.

Magdalena Binkowska 
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Składająca się z dwóch części książka jest 
swoistym hołdem oddawanym przez poetę 
tej leśnej dzielnicy Łasku. Część pierwsza to 
„Spacery liryczne”, ten dział otwiera „Tryptyk 
kolumnieński – lata czterdzieste” będący re-
fleksyjnym powrotem do lat powojennych, gdy

 
znoszone buty
wielokrotnie naprawiane
łaty na kolanach
i radość kolejnego dnia
a pamięć o tym co stracone
wsączała się w ciszę

o kolumnie liRycznie i satyRycznie
O Ryszardzie Wasilewskim, poecie, satyryku i aforyście pochodzącym z Kolumny i tu mieszkającym od wielu lat, 
pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach „Panoramy”. Poeta zwykle zaskakiwał nas swoją twórczością i aktywnością 
pisarską. Ostatnio (1 sierpnia br.) do rąk czytelników trafiła jego najnowsza książka pt. „Kolumna w liryce i satyrze”, 
potwierdzająca olbrzymie zafascynowanie i zauroczenie Wasilewskiego miejscem urodzenia. Trudno się temu dziwić, 
wszak Kolumna wciąż jest zielona i odmienna od starej części miasta nad Grabią.

Miłość do tego miejsca wraca w wielu 
utworach Wasilewskiego. W jednym z nich pi-
sze m.in.:

Na dawne miejsca często wracam.
Strzeliste sosny ze mną rosną.
Nad Grabią nieraz się zatracam, 
bo tu z Amorem byłem wiosną

 Wrosłem w to trwale i niezmiennie
 i wciąż gdzieś tkwi uniesień dreszcz -
 To, co narosło już jesiennie,
 spłucze wiosenny, ciepły deszcz 

Wasilewskiego fascynuje rytm natury, jest 
pod wrażeniem otaczającej go przyrody, ale też 
boi się przemijania, które dotyka jego „sosny 
pochylone staruszki”. Sam przytula się do kory 
drzew, z niepokojem patrzy w pandemiczną 
przyszłość.

Bardziej optymistyczna jest druga część 
tej najnowszej książki Wasilewskiego, noszą-
ca tytuł „Satyrycznie i figlarnie”. Poeta już 

niejednokrotnie udowodnił, że potrafi patrzeć 
na świat z uśmiechem, czasami gorzką ironią. 
Nam się podobają szczególnie jego rymowane 
opowiastki o kolumnieńskich ulicach:

Mąż na Spokojnej rzadko się unosił
I przed przemocą się wzbraniał.
Na żonę nigdy ręki nie podnosił – 
bo czym… by się wtedy zasłaniał

* * *
Pan na Torowej, co słuszny ma wiek, 
ma ciąg do miłosnych podbojów – 
lecz pociąg u niego zakończył swój bieg, 
nim zdążył wyruszyć z postoju.

* * *
Był na Plażowej – to nowa znajomość, 
pomimo pandemii skręcili nad rzeczkę.
Gdy chciała sprawdzić – co to za jegomość,
Ma problem, co zdjąć – majtki czy maseczkę?

* * *
Jest na Pięknej esteta, który wyznał – 
Żadna szata to nie ciała dekoracje,
lecz największą ozdobą jest… golizna; -
I nie wierzy w platoniczne kombinacje.

* * *
Na Dębowej są twarde kobiety,
Jest w nich moc, choć zwą je płcią słabą.
A wśród panów się zdarza, niestety,
że niejeden z nich jest… zwykłą babą.

* * *
Na Spacerowej wigor się odrodzi,
więc on ją wabił Kamasutrą – 
(lecz ona dłużej chce z nim chodzić); -
Zróbmy „to”, a pochodzimy jutro.

* * *
Krasickiego - ulica miłości,
choć tutaj niejedna się sroży –
bo w łóżku jego możliwości,
zazwyczaj… między bajki włoży.

(wybrał RP)



16 wrzesień 2021 r.

Łaski Dom Kultury wyszedł z inicjatywą wydarzenia dla 
wszystkich entuzjastów muzyki klubowej. Na miejskim 
kąpielisku w Łasku 27 sierpnia br. pojawili się przedstawiciele 
tego gatunku. 

Jako pierwszy swoją obecność zaznaczył DJ KJW. Znany wcze-
śniej jako DJ Kriss grał już na paru wydarzeniach współorganizowa-
nych przez ŁDK. Występował przed Grubsonem, 52 Dębiec, Sariusem, 
Luxtorpedą, Video czy Cleo w ramach koncertów, które odbyły się 
w Łasku i Kolumnie.

DJ SOCCA natomiast to producent, który zabrał publiczność w świat 
dobrej, klubowej, muzycznej zabawy. 

Na scenie pojawił się również Felix Oyer. Jest on zdobywcą 3. miej-
sca na Protector Dj’s Cup 2017 i 3. miejsca w DJ Battle 2019, organizo-
wanego przez Dobreimprezy.tv. To była muzyka klubowa z najlepszym 
znakiem jakości.

Później dołączył do niego John Melts, który na dobre rozkręcił 
imprezę i przygotował dużo ciekawych, mocnych brzmień z ga-

bitwa dj-ów

Na ten turniej wielu szachistów z Łasku czekało bardzo długo. 
Ostatnie zawody szachowe zostały rozegrane w Łaskim Domu Kultury 
w maju 2019. Plany dalszego rozwoju sekcji szachowej ŁDK pokrzy-
żowała pandemia. Czekaliśmy długo, ale warto było. Uczestnicy jed-
nogłośnie stwierdzili, że to jeden z najlepiej zorganizowanych i klima-
tycznych turniejów, w jakich mieli okazję uczestniczyć. 

„kRólewska gRa” bije RekoRdy populaRnoŚci

tunków Bigroom, Psy-Trance, Trance, Hardstyle, Trap, Dubstep, 
Happy-Hardcore.

W międzyczasie całość ubarwiał Kuba Matusiak, saksofonista, który 
znany jest ze współpracy z DJ-ami z całego świata. To wszechstronny 
artysta nagrywający z muzykami jazzowymi, jak i hip-hopowymi.

Aura niestety nie dopisała, ale uczestnicy, którzy przybyli na 
to wydarzenie pogodę… ducha mieli w sobie i świetnie się bawili.

Michał Jędrasik

Połączone siły Łaskiego Domu Kultury, 
Filii ŁDK w Kolumnie oraz Kinoino 
postanowiły wyjść naprzeciw prośbom 
mieszkańców Kolumny i zorganizować 
specjalny pokaz filmowy. Wybór padł na 
miejsce przy świeżo zrewitalizowanym 
placu Szarych Szeregów. 10 września 

specjalny pokaz filmu w kolumnie
zagościło tam dobre kino. Odbył się pokaz 
plenerowy filmu „Green Book”.

„Green Book” to oparta na faktach histo-
ria wybitnego muzyka i jego włosko-amery-
kańskiego szofera. Opowieść o nieprawdopo-
dobnej przyjaźni, wielki zwycięzca Złotych 
Globów i zdobywca trzech Oscarów (za naj-

lepszy film, scenariusz oryginalny i drugopla-
nową rolę męską). W rolach głównych wystą-
pili Viggo Mortensen jako Tony Lip i Maher-
shala Ali jako Dr Don Shirley. Reżyserował 
Peter Farrelly.

Tego dnia w Kolumnie dopisało wszystko. 
Była fantastyczna pogoda i licznie zgromadzo-
na publiczność tworząca wyjątkową atmosferę. 

Michał Jędrasik

się z rzeczywistością, która wymagała od organizatorów i uczestników 
ciszy niemalże absolutnej.

Nie udałoby się zorganizować tego przedsięwzięcia bez instruk-
tora sekcji szachowej ŁDK – Tomasza Szymańskiego. Dziękujemy 
za wzięcie na siebie znacznej części obowiązków organizacyjnych! 
Podziękowania kierujemy także do Lidii Sosnowskiej – zastępcy bur-
mistrza Łasku, za wręczenie nagród dla uczestników turnieju. Dzię-
kujemy też dyrekcji SP nr 5 – Agacie Subczyńskiej za udostępnienie 
przestrzeni na realizację turnieju. Kłaniamy się LGD „Dolina rzeki 
Grabi” i dziękujemy za ufundowanie gadżetów i udostępnienie mate-
riałów promujących region Łaski. 

Szachy stały się modne. To dobrze, bo nauka gry w szachy przyno-
si wiele korzyści. Pracownia szachowa ŁDK niemalże pęka w szwach. 
Cieszy nas to ogromnie. Zauważamy stale rosnącą liczbę uczestników, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Skąd ta moda? Na pewno pomógł 
serialowy hit Netflixa – „Gambit Królowej”. Warto dodać, że szachy 
w ŁDK istnieją od 2019 roku. 

12 września br. ŁDK, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 
im. Mikołaja Kopernika w Łasku oraz Lokalną Grupą Działania 
„Dolina rzeki Grabi”, zorganizował Pierwsze Otwarte Mistrzo-
stwa Łasku w szachach szybkich. Patronat nad wydarzeniem ob-
jął burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek. 

Uwagę gości 
zwracała pełna zie-
leni przestrzeń patio 
popularnej łaskiej 
„Piątki”. Łask od-
wiedzili szachiści 
z regionu łódzkie-
go, a także z takich 
odległych miejsco-
wości jak Sanok czy 
Nakło nad Notecią. 
Dla ŁDK turniej 
szachowy to abso-
lutna nowość, której 
z przyjemnością się 
uczymy. Mając do-
świadczenie w orga-
nizacji imprez peł-
nych muzyki, tańca 
i śpiewu spotkaliśmy 
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Widowisko, przygotowane przez grupę Złoty Krzyż ze Zduńskiej 
Woli, składało się z czterech aktów. Widowni przybliżone zostało tło hi-
storyczne powstania styczniowego, można było zobaczyć stroje i sprzęty 
charakterystyczne dla tego czasu, narratorzy przybliżali kontekst histo-
ryczny, zaprezentowany został też sprzęt wojskowy z czasów powstania.

Najbardziej widowiskowym elementem wydarzenia było odtwo-
rzenie epizodu bitwy, w którym wojska carskie schroniły się w zabu-
dowaniach gospodarczych. W całości inscenizacji udział wzięło około  
50 rekonstruktorów. Sporą grupę stanowiły kobiety, w charakterystycz-
nych czarnych sukniach, które były znakiem protestu przeciwko carskiej 
władzy w Polsce.

Inscenizację poprzedziło złożenie kwiatów przy pomniku poległych 
w bitwie 1863 roku. Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa broni, którą 
przygotowało Muzeum Ziemi Sochaczewskiej.

Obchody 158. rocznicy bitwy pod Sędziejowicami odbywały się pod 
honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza 
Schreibera oraz starosty łaskiego Piotra Wołosza.

bitwa pod sĘdziejowicami - powRóciła
Po rocznej przerwie w Sędziejowicach ponownie zabrzmiał huk wystrzałów i bojowe okrzyki. 
Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych odbyła się rekonstrukcja historyczna, podczas której 
odtwarzano epizody bitwy, która odbyła się na tych terenach 158 lat temu.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach przez 
dwa miesiące prowadziła cykl zajęć dla dzieci pod na-
zwą „Wakacje z biblioteką”. Od poniedziałku do piątku 
wczesnym popołudniem prowadzone były na terenie bi-
blioteki oraz w Letniej Czytelni Na Patio. 

Szczególnym uznaniem dzieci cieszyły się zabawy na świeżym po-
wietrzu, gdzie do ich dyspozycji były namioty, kanapy, leżaki i stoliki. 
Wyposażenie letniej czytelni zostało zakupione przez GBP z myślą o no-
wych formach aktywności dla czytelników.

Plan zajęć składał się z warsztatów plastycznych, grupowych zabaw 
ruchowych, głośnego czytania oraz turniejów gier planszowych. Każdy 
dzień miał określony motyw, na przykład: zwierzęta, kosmos, bohaterowie 
bajek. Stało się to doskonałym sposobem na łączenie rozrywki z edukacją.

Wysoką frekwencję miały warsztaty tworzenia zakładek do książek, 
budowanie auta z kartonu i zabawa w teatr. Młodzi czytelnicy najchętniej 
brali udział w kursach plastycznych związanych ze zwierzętami domo-
wymi. 

Ważnym wydarzeniem dla dzieci było spotkanie z policjantami 
z okazji Święta Policji, podczas którego wręczyły funkcjonariuszom 
własnoręcznie wykonane laurki.

Innym szczególnym dniem był Turniej Chińczyka, w którym do wy-
grania był egzemplarz gry. Sukcesem okazała się również zorganizowana 
z okazji Dnia Fotografii fotobudka, za udział, w której uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe zdjęcia.

udane wakacje z biblioteką

Wakacje z biblioteką zakończono w piątek, 27 sierpnia. Ostatni dzień 
zajęć był nie tylko okazją do wspólnej zabawy, tego dnia najaktywniejsi 
uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami. Dwoje dzieci z największą 
frekwencją otrzymało również książki i biblioteczne upominki.

Wakacje z biblioteką okazały się udaną inicjatywą, integrującą nie tyl-
ko młodych czytelników, ale również ich rodziców. W sumie w wakacyj-
nych zajęciach w GBP w Sędziejowicach wzięło ponad dwieście dzieci.

Tekst i fot. Magdalena Wójcik

Dwa dni dobrej zabawy w akompaniamencie ryku motocy-
klowych silników oraz dobrej muzyki – tak wyglądał tego-
roczny MotoFolk w gminie Sędziejowice. Impreza odbyła 
się pod hasłem „Powrót do korzeni”, a to dlatego, że gospo-
darzem było Grabno, gdzie zloty motocyklowe mają trady-
cję sięgającą nawet 30 lat wstecz.

Sobotnią imprezę 4 września rozpoczęła parada składająca się z kil-
kuset motocykli, która wyruszyła spod sceny w Grabnie i przetoczyła 
się drogami gminy. Po ich powrocie rozpoczęły się koncerty rockowe 
zespołów After Hours z Sieradza oraz Thrudy z Bełchatowa, po których 
wystąpiła gwiazda imprezy zespół Daj to Głośniej ze swoimi najwięk-
szymi tanecznymi przebojami.

motofolk 2021 – dwa dni dobRej zabawy

Dzięki senatorowi Maciejowi Łuczakowi, 1. Sędziejowickiej Drużynie 
Harcerek „Łąka”, inicjatywie „Sędziejowice na Plus”, Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, Komendzie Powiatowej Policji 
w Łasku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach, KIRI MIRI Kin-
ga Wardęcka oraz sponsorom z firm Soligrano oraz Fortuna, z wakacyjnych 
atrakcji mogły skorzystać dziesiątki dzieci z różnych miejscowości gminy.

wakacje na plus
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach podsumowano 
akcję „Wakacje na plus”. Pod tym hasłem, przez cały sierpień, 
w gminie zorganizowano 14 spotkań z atrakcjami dla dzieci.

Poza muzyką, goście imprezy mieli do dyspozycji strefę gastrono-
miczną i wesołe miasteczko dla dzieci. Zlotowi motocykli towarzyszyła 
też ekspozycja wyjątkowych zabytkowych traktorów.

Drugi dzień wydarzenia był już znacznie mniej „moto”, a bardziej 
„folk”. W niedzielę, 5 września, w Grabnie odbyły się bowiem gminne 
dożynki. Poza tradycyjną częścią obrzędową, przez cały dzień trwał ro-
dzinny piknik z animacjami dla dzieci i atrakcjami kulinarnymi przygo-
towanymi na 12 stoiskach sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz Zespołu 
Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Wystąpiła gwiazda muzyczna – ze-
spół wokalny Sound’n’Grace, po którym scenę przejął Gminny Ośrodek 
Kultury w Sędziejowicach z szerokim programem własnych oraz zapro-
szonych artystów ludowych. 

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka wo-
jewództwa łódzkiego.
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1 września, w 82. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej  na widawskim 
cmentarzu parafialnym pod pomnikiem 
żołnierzy poległych w wojnie obronnej 

1939 r. oddano hołd wszystkim bohaterom, którzy zginęli 
w obronie naszej ojczyzny.

Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy.  
Odmówiliśmy modlitwę w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej. 
W uroczystości udział wzięli: senator RP Maciej Łuczak,  przewodniczą-
cy Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik, radni, dyrektor ZS w Wida-
wie Renata Graczyk, ks. proboszcz Jarosław Leśniak, harcerze.

Część i chwała bohaterom.
Michał Włodarczyk 
wójt gminy Widawa

w hołdzie bohateRom wRzeŚnia

Podczas uroczystości przygrywała strażacka orkiestra dęta z Widawy 
pod batutą Anny Smolarek-Łągiewczyk, na uwagę zasługiwała piękna 
oprawa artystyczno-medialna wykonana przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Widawie.

Podczas mszy świętej uczestnicy podzielili się pachnącym chlebem 
upieczonym z ziarna  zebranego w tegorocznych zbiorach. Wójt gminy 
Michał Włodarczyk podziękował rolnikom za trud i chleb, który trafia 
na nasze stoły, życzył też wszelkiej pomyślności i zdrowia w kolejnych 
miesiącach ciężkiej pracy. Szczególne podziękowania skierował do soł-
tys Brzykowa Marioli Majczyk, księdza proboszcza Piotra Siecha, KGW 
z Siemiechowa, Wrońska i wszystkich sołectw parafii Brzyków za przy-
gotowanie pysznego poczęstunku i upieczenie wspaniałych ciast.  

Podczas uroczystości w zorganizowanym przez Ośrodek Zdrowia 
w Widawie i Urząd Gminy Widawa punkcie szczepień zaszczepiło się 
przeciw covid-19 20 osób. Akcję koordynowała  doktor Grażyna Frydry-
chowska-Stępnik.

(MW)

dożynki sołecko-paRafialne w bRzykowie
W dniu 29 sierpnia br. odbyły się dożynki sołecko-parafialne w Brzykowie. Uroczystość  rozpoczęła się mszą świętą 
dziękczynną odprawioną przez  proboszcza ks. Piotra Siecha oraz ks. Sławoja Pryta. Wśród gości był m.in. senator RP 
Maciej Łuczak, a także radny powiatowy Mateusz Barwaśny oraz radny Rady Gminy Widawa Tadeusz Pacholik. Obecni byli 
również przedstawiciele sołectw z gminy Konopnica należących do brzykowskiej parafii.

Po ponad 50 latach udało się w sołectwie Rogóźno zorganizować wyjąt-
kowe święto plonów w dniu 21 sierpnia br.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną odprawioną 
przez ks. proboszcza Jarosława Leśniaka. Następnie starostowie dożynek 
podzielili poświęcony chleb wraz z wójtem, sołtysem i księdzem pro-
boszczem. Tym chlebem poczęstowano gości i mieszkańców. 

Wójt gminy Michał Włodarczyk podziękował wszystkim rolnikom 
z okolicznych miejscowości za ciężką pracę, której symbolem jest chleb 
upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznego ziarna. Życzył też, aby 
nikomu na stole nie zabrakło pachnącego chleba. 

Przybyłym gościom wręczono piękne wieńce dożynkowe wykonane 
przez sołectwa i KGW z Rogoźna, Patok i Chociwia. 

Starostami dożynek byli Elżbieta Wdowik i Przemysław Zduniak. 
W dożynkach wzięli udział m.in.: poseł Paweł Rychlik, radna wojewódz-
ka Dorota Więckowska, radni powiatowi: Robert Majczyk i Mateusz 
Barwaśny, radni Rady Gminy Widawa, wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Chociwiu Katarzyna Nawrot Raszewska.

Wójt podziękował sołtys Ewie Kaczmarek i KGW z Rogoźna za 
przygotowanie uroczystości dożynkowej, pracownikom: GOK, GZUK 
w Widawie, ŚDS w Dąbrowie Widawskiej, strażakom z OSP Rogóźno, 
Radnym Powiatowym Mateuszowi Barwaśnemu i Robertowi Majczyko-
wi za pomoc w przygotowaniu uroczystości, strażackiej orkiestrze dętej  

ŚwiĘto plonów w Rogóźniu

z Widawy pod batutą Anny Smolarek-Łągiewczyk za muzyczną oprawę 
uroczystości, zaproszonym artystom z GOK w Sędziejowicach na czele 
z dyrektorem Grzegorzem Brożyńskim za występy, a także KGW Patoczan-
ki i KGW Rogoźno za przygotowanie stoisk z widawskimi przysmakami. 

Dodajmy, całą uroczystość dożynkową profesjonalnie poprowadziła 
Jagoda Kaczmarek, a Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Polimed z panią 
Sylwią Jędraszek zorganizowali punkt szczepień.

Na organizację dożynek sołectwo Rogóźno i gmina Widawa pozy-
skały grant sołecki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 
10.000 złotych. Gmina wsparła sołectwo kwotą 2000 złotych. Z pienię-
dzy tych zakupiono stoły wraz z parasolami, maszyny do waty cukrowej 
i popcornu, frytkownicę oraz krzewy ozdobne.

(MW)



udany piknik 
w ligocie
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Dzięki sołtys Urszuli Janus, Rady Sołec-
kiej i mieszkańców miejscowości Kąty zor-
ganizowano piknik w dniu 4 września br.  
Mieszkańcy  zadbali o przygotowanie 
przepysznych potraw z grilla, wybor-
nych sałatek oraz ciast. Dzieci otrzymały  
słodkości. 

Wójt gminy wspólnie z sołtys wystąpił do 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przy-
znanie grantu sołeckiego na utwardzanie kost-
ką brukową placu przed budynkiem wiejskim 
w Kątach. Sołectwo otrzymało 10.000 złotych. 
Dziś plac przed budynkiem wygląda przepięk-
nie. Gmina dołożyła 1000 złotych do organi-
zacji pikniku. Wójt w imieniu mieszkańców 
i sołtys dziękuje marszałkowi woj. łódzkiego 
za otrzymane dofinansowanie, a pani sołtys  
- za organizację pikniku. 

(MW)

gRant dla wsi kąty

Na zaproszenie sołtys Anny Piórek wójt 
gminy Michał Włodarczyk uczestniczył w pik-
niku sołeckim w Ligocie, który odbył się 4 bm. 
Wspaniała organizacja, liczne atrakcje dla 
dzieci. Miła rodzinna atmosfera, wspólna bie-
siada przy stole i pyszne ciasta upieczone przez 
mieszkańców Ligoty. 

W imieniu mieszkańców wójt podziękował 
pani sołtys i Radzie Sołeckiej za przygotowa-
nie tak udanej imprezy. 

(MW)

Na widawskim stadionie odbył się Turniej Sołectw o Puchar 
Wójta Gminy Widawa w dniu 15 sierpnia br. Uczestniczyło 
sześć drużyn piłkarskich wystawionych przez sołectwa: Widawa, 
Ligota, Józefów Widawski, Podgórze, Restarzew, Dąbrowa 
Widawska.

Turniej odbył się w duchu fair play. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna sołectwa Józefów Widawski, drugie 

- sołectwo Podgórze, trzecie - sołectwo Restarzew, czwarte - sołectwo 
Widawa, piąte - miejsce ex aequo zdobyły sołectwa Ligota i Dąbrowa 
Widawska.

Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Sadzinski z sołectwa 
Restarzew, zaś najlepszym bramkarzem - Konrad Rogaczewski z sołec-
twa Podgórze.

Na koniec imprezy wspólnie razem wręczyliśmy puchary i dyplomy 
zawodnikom.

Dziękuję bardzo Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Widawie, UKS 
Libero, Team-GOK-Widawa za pomoc w organizacji turnieju. Dzięku-
ję radnemu Sylwestrowi Morawskiemu za pomoc w organizacji, Miro-
sławowi Szkudlarkowi i Sebastianowi Szczepaniakowi za sędziowanie 
meczy. Dziękuję Środowiskowemu Domu Samopomocy za ugotowanie 

tuRniej sołectw o puchaR wójta gminy widAwA

pysznego żurku, którym wszyscy częstowaliśmy się na koniec imprezy. 
Dziękuję marszałkowi województwa łódzkiego za otrzymane piłki, które 
wręczyliśmy drużynom.

Pozdrawiam i zapraszam za rok.
Michał Włodarczyk 

 wójt gminy Widawa
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Po poszukiwaniach dotarło do mnie m.in. 
stare zdjęcie sztandaru ufundowanego ze skła-
dek społeczeństwa Łasku w 1926 roku. A jego 
ciekawa, nieznana chyba w Łasku historia, 
warta jest opisania. Udało się ją zachować dzię-
ki Leonowi Gabryjończykwi i jego rodzinie.

Sztandar został ufundowany ze składek, dla 
powstałego tu Stowarzyszenia Rezerwistów 
i Byłych Wojskowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wykonany został przez siostry z zakonu 
szarytek w Częstochowie i w dniu 27 czerwca 
1927 roku uroczyście poświęcony i przekazany 
Stowarzyszeniu, które później przyjęło ogólno-
polską nazwę Związek Rezerwistów RP. Jest to 
najstarszy w Polsce sztandar tej międzywojen-
nej organizacji, której historia, co ciekawe, tak 
na dobre zaczęła się również w Łasku.

W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, 
oprócz Związku Strzeleckiego nie było orga-
nizacji byłych wojskowych. Tworzyły się co 
prawda jakieś niewielkie lokalne organizacje, 
jednak żadna nie zdołała się dłużej utrzymać 
i rozpowszechnić. W powiecie łaskim byli woj-
skowi, rezerwiści, na czele z mieszkającym tu, 
a pochodzącym z Lubelszczyzny i ożenionym 
z łaskowianką, por. rez. Janem Romualdem Jo-
siczem, postanawiają utworzyć w Łasku Zwią-
zek Rezerwistów i Byłych Wojskowych Rze-
czypospolitej Polskiej. W 1924 roku w skład 
pierwszego Zarządu weszli: Jan Josicz, Józef 
Tabaczyński, Janusz Szweycer, Jan Kolanko 
i Antonii Stegliński. 

Informacja o utworzeniu Związku dotarła 
oczywiście drogą urzędową do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Jednak początkowo uzna-
no, że jest to kolejna grupka osób, której orga-
nizacja za chwilę przestanie istnieć, jak wiele 
podobnych. Jednak aktywność organizatorów 
i apolityczność organizacji spowodowała, że 
w stosunkowo krótkim czasie teren powiatu 
pokrył się siecią placówek Związku. Kiedy 

histoRia pewnego sztandaRu
Być może nie byłoby tego tekstu oraz opisu tych wydarzeń gdyby nie wystawa „Historia łaskich organizacji 
i stowarzyszeń w I. poł. XX w”, w Muzeum Historii Łasku i książka Arkadiusza Cieślaka oraz Sławomira Tralewskiego 
pod tym samym tytułem. Zainspirowany tymi działaniami, szukając informacji na temat osób na zamieszczonych na 
wystawie fotografiach, otrzymałem nieznane zdjęcia i historie, o których chciałbym tu opowiedzieć. 

więc przekonano się, że ten Związek skupił 
w swych szeregach cały niemal ówczesny po-
wiat łaski, kierownictwo Ministerstwa zwróci-
ło na niego baczniejszą uwagę. 

A tymczasem za przykładem łaskiego po-
szedł także sąsiedni powiat sieradzki. Meldun-
ki o powodzeniu i szybkim rozwoju organizacji 
zainteresowały w Warszawie już nie tylko kie-
rownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych 
i w 1926 roku podjęto decyzję o przejęciu ini-
cjatywy i rozszerzeniu takiej organizacji na te-
ren całej Polski. I tak pomysł szybko przejęła 
Warszawa, gdzie w czerwcu 1926 roku utworzo-
no Komisję Organizacyjną dla powołania ogól-
nopolskiego Związku Rezerwistów i Byłych 
Wojskowych RP. Oczywiście wśród oficjalnych 
założycieli dla łaskich organizatorów nie było 
już tam miejsca, choć znalazło się miejsce dla 
wielu stołecznych rządowych urzędników, leka-
rzy, a nawet profesora śpiewu. Ale taka była rze-
czywistość w Polsce po majowym przewrocie 
i upolitycznieniu wielu działań.

Gdy było już jasne, że będzie to organizacja 
ogólnopolska z władzami w Warszawie, w Ła-
sku podjęto decyzję o dodaniu na sztandarze 
napisu „Powiatu Łaskiego”. Podobno chciano 
w ten sposób zabezpieczyć się, aby w ślad za 
inicjatywą także sztandar nie „wywędrował” 
do Warszawy. Sztandar pozostał w Łasku. 
Tymczasem powiatowa organizacja się rozra-
stała (w 1929 r. było już około 300 członków), 
a centralne władze Związku podjęły decyzję 
o zmianie nazwy na Związek Rezerwistów RP. 

W 1933 roku odbył się w Łasku pierw-
szy powiatowy zjazd delegatów Związku Re-
zerwistów powiatu łaskiego. Wybrano nowy 
zarząd, w składzie którego, w konsekwencji 
rozprzestrzeniania się organizacji na terenie 
powiatu, większość stanowili członkowie 
z Koła w Zelowie i tam planowano przenieść 
siedzibę Zarządu Powiatowego. Członkowie 

z Łasku uznali to za kolejne zagrożenie dla 
swojego sztandaru i w obawie o wywiezienie 
sztandaru do Zelowa dyskretnie postanowi-
li zmienić na nim napis na „Koło w Łasku”. 
I choć haft ten odróżniał się nieco kolorem od 
pozostałych, to sztandar pozostaje w Łasku, 
w świetlicy Koła, a jego chorążym jest nadal, 
wybrany w 1932 roku do tej zaszczytnej funk-
cji, Leon Gabryjończyk.

Na początku lat trzydziestych XX w. or-
ganizacja w powiecie łaskim dalej się rozra-
stała. Oprócz istniejących sześciu kół: w Ła-
sku, Zelowie, Pabianicach, Dłutowie, Luto-
miersku i Ruścu, do 1934 roku powstały także 
koła w Widawie, Zapolicach, Sędziejowicach, 
Pruszkowie, Buczku, Wodzieradach, Wrzesz-
czewicach, Szczercowie, Dobroniu, Kolumnie, 
Wygiełzowie, Widzewie (Ksawerów) i Kar-
nieszewicach. W 1934 roku w całym powiecie 
było prawie 1300 członków Związku.

 W 1935 roku grupa członków łaskiego 
Związku brała czynny udział w odbudowie Zu-
łowa – rodzinnego majątku Józefa Piłsudskiego. 
Do września 1939 roku zarówno sztandar jak 
i poczet sztandarowy oraz członkowie Związku 
brali udział w wielu uroczystościach zarówno 
w Łasku, jak i innych miejscowościach powiatu 

Leon Gabryjończyk ze sztandarem (1970 r.)

Poczet sztandarowy Związku Rezerwistów na uroczystej zbiórce 
(Łask, ul. Narutowicza, ok. 1935 r.)
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Na 
kolegiata pióRkiem jeRzego knopa

i województwa. Były to nie tylko uroczystości 
związkowe, ale także kościelne i państwowe. 
Ostatnią uroczystością, podczas której chorąży, 
czyli jak wtedy mówiono „sztandarowy”, Leon 
Gabryjończyk mógł dumnie prezentować pięk-
ny, łaski sztandar, była wielka manifestacja pa-
triotyczna zorganizowana pod koniec sierpnia 
1939 roku, na poligonie wojskowym pod Wie-
luniem. I to była także ostatnia oficjalna prezen-
tacja łaskiego sztandaru.

Gdy we wrześniu rozpoczęła się wojna, 
wiele osób uciekało przed frontem, a część re-
zerwistów została wezwana do swoich jedno-
stek. Postępy frontu były jednak tak szybkie, 
że wielu z nich front „dogonił” i postanowi-
li wrócić do swoich domów. Podobnie było 
i z naszym „sztandarowym”. Kiedy w dru-
giej połowie września udało mu się wrócić do 
Łasku, chciał szybko sprawdzić co dzieje się 
z jego sztandarem. Niemcy widać jeszcze nie 
rozgościli się w Łasku na dobre, bo po wejściu 
do świetlicy zobaczył sztandar na swoim miej-
scu. Szybko poszedł do domu i powrócił razem 
z żoną. Rozłożyli drzewce sztandaru, razem ze 
sztandarem zawinęli wszystko w koc i podczas 
gdy żona – Marianna – niosła ten koc (kobieta 
z zawiniątkiem nie rzucała się w oczy) to Leon 
Gabryjończyk szedł za nią, bacznie obserwując 
pojawiających się w pobliżu Niemców. I tak 
sztandar zawędrował bezpiecznie na ówczesną 
ul. Piłsudskiego 48 (dom spłonął w styczniu 
1945 r.), gdzie nawet nie był zbyt dobrze ukry-
ty - bo jak podobno mówiono - za dwa, trzy 
miesiące Niemcy zostaną pobici.

Jednak losy wojny toczyły się inaczej, 
a w maju 1940 roku nastąpiły w Łasku wy-
siedlenia, które dotknęły także rodzinę Gabry-
jończyków, zmuszoną do opuszczenia domu. 
Mając świadomość, że nie uda mu się ukryć 

wszystkiego, aby nie zostawić śladów Gabry-
jończyk porąbał drzewce sztandaru ale sam 
sztandar udało mu się zabrać do nowego miej-
sca, na ul. Narutowicza. Kiedy jednak nasili-
ły się w łaskich domach niemieckie rewizje, 
w obawie o życie swoje i rodziny, zakopał 
sztandar wraz z dokumentem jego uroczystego 
poświęcenia na podwórku, owijając wszystko 
wcześniej w gumowy fartuch i umieszczając 
w metalowej bańce na mleko. 

Leon Gabryjończyk zaangażował się 
w działalność Armii Krajowej, a sztandar cze-
kał w ukryciu na lepsze czasy. Z tej kryjówki 
został wydobyty dopiero w marcu 1945 roku. 
A choć w ówczesnej sytuacji Związek nie mógł 
wznowić działalności, to chorąży postanowił 
nadal opiekować się sztandarem zgodnie ze 
złożonym ślubowaniem.

Po wojnie Leon Gabryjończyk był jednym 
z pionierów organizujących struktury tereno-
we Przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja 
Samochodowa. W związku z tym przenoszo-
no go służbowo do różnych miast (Wrocław, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa, Grójec). 
W końcu trafił do Warszawy i zamieszkał w Pia-
secznie. Kiedy było to już możliwe, jako były 
członek Armii Krajowej wstąpił do ZBOWiD 
i będąc członkiem tej organizacji przekazał Za-
rządowi Koła w Piasecznie informację o prze-
chowywanym sztandarze. Zarząd nakłonił go 
do przekazania sztandaru i aktu jego poświęce-
nia do Muzeum Wojska Polskiego. 

Sztandar przechowywany był nadal 
w Łasku, do muzeum przekazany został do-
piero w lipcu 1970 roku. I tak, po latach, 
Warszawa przejęła jednak łaski sztandar. 
Spoczywa do dziś w przepastnych maga-
zynach Muzeum Wojska Polskiego. A moja 
kilkumiesięczna korespondencja nie pozwo-

Dziś robimy wyjątek i zamiast 
starej fotografii przedstawiamy 
rysunek wykonany przez Je-
rzego Knopa, zduńskowolskie-
go nieżyjącego już znakomitego 
plastyka, przedstawiający łaską 
kolegiatę. Ten utalentowany ry-
sownik za sprawą animatora 
kultury i poety Feliksa Rajczaka 
bywał często w Łasku i stworzył 
serię rysunków, wydanych po-
tem drukiem w niewielkiej, ale 
smakowitej książeczce.

Rysunki Knopa są oryginalne, two-
rzone delikatną kreską, nadającą obiek-
tom lekkość i piękno. Nawet stary szpital 
uwieczniony przez artystę zyskał na uro-
dzie, a kolegiata wygląda nie tylko jako 
wiekowy zabytek, ale i obiekt bajkowy…

(Saw.)

liła nawet na uzyskanie stamtąd jego zdję-
cia. Być może, gdyby wtedy istniało Mu-
zeum Historii Łasku… 

Niech więc choć w takiej, symbolicznej 
formie, w postaci tej opowieści, sztandar po-
wróci do Łasku. Tak jak wrócił tu także, po-
chowany razem z żoną na łaskim cmentarzu, 
Leon Gabryjończyk, i gdzie spoczywa również 
pierwszy organizator opisanego Związku – Jan 
Romuald Josicz.

Krzysztof Malinowski 
(Towarzystwo Genealogiczne 

Centralnej Polski)

Serdeczne podziękowania dla płk. Andrzeja 
Gabryjończyka za udostępnienie zdjęć i doku-
mentów do tej publikacji.

Leon Gabryjończyk – jako pracownik PKS

histoRia pewnego sztandaRu
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wielcy bezimienni? (12)

Podobnie jak w poprzednich miejscowościach udziela się społecznie 
m.in. w OSP, Związku Strzeleckim, Dozorze Szkolnym, w Kole Związku 
Rezerwistów RP, ZNP. Bacznie obserwuje to wszystko, co dzieje się w kraju, 
który w szybkim tempie stara się zaleczyć rany ostatniej wojny i 123-letnich 
zaborów. Działa więc w PCK, jest komendantem Oddziału Obrony Lotni-
czej. Jednocześnie chce, by młodzi ludzie, którym lata zaborów i wojny za-
brały młodość i uniemożliwiły naukę, zaczęli kształcić się. Oprócz lekcji po-
pularyzuje teatr, organizując i reżyserując spektakle, tworzy sekcję teatralną. 
O młodym ambitnym nauczycielu jest głośno nie tylko w Sędziejowicach.

Czwórka jego dzieci uczęszcza do różnych szkół, m.in. w Pabianicach, 
więc Woskowscy w styczniu 1937 roku przenoszą się do Kolumny. Tu gło-
wa rodziny kontynuuje swoje społecznikowskie pasje. W kwietniu 1939 
roku rozpoczyna budowę jednopiętrowej szkoły w Kolumnie, z 7 klasami, 
kancelarią i salą gimnastyczną. Budynek jest imponujący. Jednak wojna wisi 
już na włosku. Woskowski organizuje więc zbiórkę funduszy na karabin ma-
szynowy dla wojska, uaktywnia się w „Sokole”. 26 sierpnia jako oficer re-
zerwy znów zakłada mundur.

Zofia i Stanisław ze swoimi uczniami. Wszystkie zdjęcia pochodzą 
ze wspomnianej książki o Stanisławie Woskowskim

Rodzina Woskowskich w Sędziejowicach, 1937 r., od lewej: Antoni, 
Zofia z Wałęzów, Maria (po mężu Średzińska), Jan, Stanisław i Stefan

Wybudowana tuż przed wybuchem wojny szkoła w Kolumnie. 
Niemcy rozebrali niewykończone mury

24 stycznia 1921 roku jego żoną zostaje łodzianka Zofia Wałęzówna, nauczycielka 
szkoły w Branicy w gm. Zapolice. Już jako małżonkowie przenoszą się do Wielkiej Wsi,  
a w 1924 r. do podłaskiej Kopyści. Znów mija kilka lat i Woskowski wygrywa konkurs 
na stanowisko kierownika 7-klasowej szkoły w Sędziejowicach.

Następnego dnia Woskowski wraz z innymi więźniami przewieziony 
zostaje do obozu karnego mieszczącego się w dawnej fabryce Glazera przy 
ul. Liściastej. Po drodze na jakimś placu ogląda szubienicę z 7 powieszony-
mi Żydami.

W obozie przez wiele dni nie ma jedzenia, ludzie śpią na słomie. Jest 
zimno. Paczki z żywnością podawane przez rodziny ratują więźniów, z cza-
sem pojawia się obrzydliwa zupa z brukwi. Niemcy godzinami katują więź-
niów, znęcają się szczególnie mad kapłanami. Co jakiś czas wywożą po kil-
kadziesiąt osób. Okazuje się, że w okolicznych lasach odbywają się egzeku-
cje, część więźniów po przesłuchaniach wywożona jest do obozów.

Na początku stycznia 1940 roku Woskowski z kilkuset innymi więźnia-
mi przeniesiony zostaje do fabryki Abbego. W końcu marca zostaje zwol-
niony. Rodzina ten fakt uznaje za cud. 

Tymczasem ów „cud” wyglądał w ten sposób, że jeden z zaprzyjaźnio-
nych Niemców ukrył teczkę z danymi Woskowskiego i w ten sposób urato-
wał go od śmierci. Jak widać, nie wszyscy Niemcy byli gorliwymi zwolen-
nikami Hitlera.

Po wrześniowej klęsce naszej armii jednym z pociągów wojskowych 
dociera do Kowla. Tu Rosjanie zmuszają Polaków do poddania się, a opor-
nych zabijają. Pociągi otoczone są przez wojsko, ze wszystkich stron w na-
szych żołnierzy wycelowane są karabiny maszynowe. Stanisławowi udaje 
się uciec ze stacji, jednak wkrótce zostaje zatrzymany.

W tym nieszczęściu ma jednak trochę szczęścia. Rosjanie dostrzegają 
ślady po oderwanych gwiazdkach na jego mundurze i zapewne podzielił-
by los innych Polaków, którzy zginęli potem w Katyniu, gdyby nie nagłe 
zamieszanie spowodowane przez uciekających ministerialnych urzędników. 
Żołnierze rzucają się na bagaże Polaków i to ratuje życie Woskowskiemu. 
Dostaje się do pociągu jadącego na zachód. Wraca do Kolumny. 

Tu już rządzą Niemcy. Nie ma mowy o dokończeniu budowy szko-
ły. Nowi władcy pokonanej Polski domagają się, by przekazał im szkolny 
sztandar. Obserwują go, widzą w nim niebezpiecznego wroga Rzeszy. Przed 
kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości dochodzi do maso-
wych aresztowań inteligencji. Niemcy czują się jeszcze niepewnie, obawiają 
się księży, nauczycieli, byłych wojskowych…

7 listopada 1939 r. na szkolnej działce, na której Woskowski zbiera ga-
łęzie na opał, pojawiają się żandarmi z cywilem. Wcześniej, jak się okazuje, 
byli już w jego domu, przeprowadzili rewizję. Zabierają go do samochodu. 
Po drodze do Pabianic dokonują kolejnych aresztowań, m.in. Króla z Przy-
gonia, księdza wikarego z Dobronia, kierownika szkoły w Chechle Koź-
mińskiego, z Górki Pabianickiej zabierają Wierzbowskiego, który naraził się 
miejscowym hitlerowcom, a także i miejscowego proboszcza.

W kinie przy ulicy Kościuszki w Pabianicach, dokąd dowieziono areszto-
wanych Polaków, miejscowi Niemcy zaczęli się mścić na zatrzymanych. Jeden 
z Polaków nie wytrzymuje psychicznie tych tortur i popełnia samobójstwo. Hi-
tlerowców nie przeraża ani krew, ani śmierć, naigrywają się nawet z trupa…

Gdy Woskowski niespodziewanie pojawia się w Kolumnie, gdzie na-
dal przebywa jego rodzina z żoną Zofią, miejscowi Niemcy, szczególnie ci, 
którzy wcześniej przyczynili się do jego aresztowania, nie dają za wygra-
ną. Węszą, szukają sposobu, by Woskowskiego znów aresztować. Ponieważ 
zdaje sobie sprawę z zagrożenia, rozpoczyna starania o posadę nauczyciela 
w Generalnej Guberni. Wiosną 1941 roku przenosi się do Huty Szklanej 
Dąbrowa k. Garwolina. Zna doskonale język niemiecki, więc pracuje jed-
nocześnie w urzędzie gminy. Potajemnie uczestniczy w tajnym nauczaniu.

Gdy przez ziemie polskie przetacza się front i kolejne miasta odzyskują 
wolność, Woskowski wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego, w szere-
gach którego wraz z II Armią dociera w rejon Budziszyna. Tu zastaje go 
koniec wojny. Nie wraca jednak do Kolumny, gdyż w końcu maja 1945 roku 
zostaje komendantem punktu repatriacyjnego w Kamiennej Górze.

Gdy wreszcie zdejmuje mundur, wraca do szkoły. Uczy m.in. w szkole nr 96 
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej, potem nr 93 przy Skierniewickiej i kilku innych. 
W 1961 roku z powodu choroby przechodzi na rentę. W 1972 roku umiera jego 
wierna towarzyszka życia, on zaś pochowany zostaje dwa lata później. 

Stanisław Barcz
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Rok 2021 obfituje w skargi i informacje publiczne dotyczące 
złego traktowania zwierząt przebywających w schronisku 
w Wojtyszkach w gminie Brąszewice, z którym to gmina Łask 
ma obecnie podpisaną umowę na odłapywanie i hotelowanie 
psów i kotów z terenu gminy. 

Często pisma i e-maile, a także pogróżki telefoniczne kierowane do 
urzędników, wykraczały poza granice zdrowego dyskursu. Lawina hejtu, 
jaka wylała się na burmistrza Łasku i pracowników magistratu, przy-
brała wręcz niewyobrażalne rozmiary. Niepohamowana chęć zniszcze-
nia schroniska w Wojtyszkach, a także jego kontrahentów, była paliwem 
napędowym dla grupy osób, które prawdopodobnie kierowały się zu-
pełnie innym interesem niż dobro zwierząt. Wielu wrażliwych ludzi nie 
znających tematu, dało się zwieść i przyłączali się do tej niebezpiecznej 
nagonki.

Urzędnicy konsekwentnie starali się sprostać wyzwaniom stawia-
nym przez nieprzychylnie nastawionych petentów, udzielając im często 
obszernych, czasochłonnych i popartych kserokopiami licznych doku-
mentów odpowiedzi. Niestety, nawet informacje o szczególnym nadzo-
rze, jakiemu podlega schronisko w Wojtyszkach prowadzonym przez 
wiele urzędów i instytucji państwowych, takich jak Najwyższa Izba 
Kontroli, czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu, okazywa-
ły się dla niektórych niewystarczające.

W celu ostatecznego rozwiania wszelkich wątpliwości, 19 sierp-
nia br. przeprowadzono kontrolę bezdomnych zwierząt z terenu gmi-
ny Łask, przebywających w schronisku w Wojtyszkach. W kontroli 
oprócz pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczyli także radni 
Rady Miejskiej w Łasku. W ramach kontroli ustalono, że w schro-
nisku przebywa 65 psów i 1 kot. Każde zwierzę ma założoną kar-
totekę wraz ze zdjęciem i opisem jego wyglądu, nr czip, datę przy-

kontRola w  schRonisku w wojtyszkach
bycia do schroniska, informację o dokonanych zabiegach weteryna-
ryjnych oraz szczepieniach. Kontrolą objęto wszystkie przebywające 
w schronisku zwierzęta będące na utrzymaniu gminy Łask, u których 
sprawdzono zgodność wszczepionych czipów z czipami znajdujący-
mi się w kartotekach zwierząt i stronie schroniska oraz w wykazach 
przekazywanych do urzędu. 

Podczas kontroli sprawdzono także warunki bytowe, wygląd zwie-
rząt oraz ich kondycję zdrowotną. Zwierzęta nie były chore, niedoży-
wione, nie posiadały również żadnych obrażeń wskazujących na złe ich 
traktowanie. Psy były po porannym karmieniu, a w miskach znajdowała 
się woda. Każdy pies przebywał w osobnym kojcu, który utrzymany był 
w należytej czystości. Stosując element zaskoczenia uczestnicy komisji 
kontrolującej wchodzili także do miejsc, w których znajdowały się zwie-
rzęta należące do innych gmin, a które tego dnia nie miały być objęte 
kontrolą, i tam także stan zwierząt i czystość kojców nie budziły wąt-
pliwości.

Mając na względzie, iż kontrola nie wykazała żadnych uchybień, 
pragniemy zapewnić Państwa, że zwierzętom znajdującym się w schro-
nisku nie dzieje się krzywda. 

Pragniemy jednak zaapelować do wszystkich ludzi o wielkim sercu, 
którzy mają warunki i możliwości, aby jak najczęściej decydowały się 
na adopcję zwierząt przebywających w schronisku, ponieważ pomimo, 
iż zwierzęta te nie cierpią fizycznie, to z pewnością posiadanie swoje-
go ukochanego opiekuna, który zabierze na spacer, pogłaszcze, przytuli 
i obdarzy wielką porcją miłości – nic nie zastąpi.

Przypominamy, że od wielu lat gmina Łask w ramach „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt” prowadzi akcję bezpłatnego czipowania, sterylizacji i ka-
stracji.

ML 

Łaski samorząd podpisał umowę na mo-
dernizację Domu Ludowego w Łopat-
kach. Wykonawcą została firma PHB 
„ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek z Siera-
dza. Wartość inwestycji to blisko 1,6 mln 
zł. Prace potrwają do końca maja 2022 r.

Kompleksowy remont obiektu zakłada 
m.in. termomodernizację, wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej, budowę pomp ciepła, 
montaż windy, paneli fotowoltaicznych i kli-
matyzacji.

Zadanie zostało wsparte przez WFOŚiGW 
w Łodzi dotacją wysokości 631 791,45 zł i po-
życzką: 270 769,13 zł.

MJ

modeRnizacja domu ludowego w łopatkach

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku 
w grupie „Misie” realizowana jest innowacja 
pedagogiczna o charakterze programowo-me-
todycznym „I like speaking English”.

Celem innowacji jest wprowadzanie dziec-
ka w świat języka angielskiego, osłuchanie go 
z brzmieniem i wymową języka, które zbudują 
solidne fundamenty do dalszej nauki i umie-

zabawy z jĘzykiem angielskim
jętności komunikowania się w języku obcym. 
Projekt bazuje na wrodzonych zdolnościach 
małych dzieci do poznawania języka w sposób 
naturalny i spontaniczny. Nowatorstwem w tej 
nauce jest to, że angielski nie jest tylko dodat-
kową lekcją, ale integralną częścią przedszkol-
nej codzienności – od wspólnego witania i że-
gnania się, poprzez zabawy oraz równorzędne 

wprowadzanie bloków tematycznych reali-
zowanych podczas zajęć w języku polskim, 
skończywszy na wielu innych życiowych sytu-
acjach w grupie, które stają się powodem, by 
mówić do dziecka w języku obcym. 

Projekt rozpoczął się w roku szkolnym 
2020/2021 i będzie kontynuowany przez kolej-
ne 2 lata. 

Małgorzata Wiśnik 
 PP nr 1 w Łasku
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Gmina Łask złożyła pięć wniosków do 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podsta-
wie zgłoszeń przygotowanych przez sołectwa 
pozytywnie ocenionych przez komisję konkur-
sową i umieszczonych na liście rankingowej 
ustalonej przez Zarząd Województwa Łódz-
kiego. Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł 
przyznano sołectwu Teodory na zakup wypo-
sażenia nowo remontowanej kuchni w sprzęt 
gastronomiczny na potrzeby działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich, sołectwu Okup Mały - na 
zagospodarowanie działki gminnej, sołectwu 

W dniu 22 czerwca 2021 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął 
uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2021 
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa  
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych 
gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. 

przede wszystkim umożliwiła działalność koła. 
Stworzenie dogodnych warunków dla działa-
nia KGW pozwoli na organizowanie spotkań, 
warsztatów, np. kulinarnych, imprez dla miesz-
kańców, co wpłynie na budowanie więzi spo-
łecznych. Ponadto umożliwi rozwijanie kuli-
narnych umiejętności koła, jak również udział 
w konkursach oraz reprezentowanie sołectwa 
i gminy na imprezach ogólnodostępnych, ostat-
nio na Dożynkach Wojewódzkich w Rogowie.

Należy podkreślić, że niniejszy projekt zo-
stał zrealizowany dzięki zaangażowaniu sołty-
sa sołectwa Teodory i członkiń KGW. 

Plany są bardzo ambitne. Powstanie m.in.:
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie (naturalna trawa, system zraszania 
i drenażu)
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie w hali pneumatycznej (sztuczna 
trawa)
- treningowe boisko piłkarskie (trawa hybrydowa)
- boiska będą posiadały trybuny i oświetlenie
- bieżnie (prosta i okólna)
- skocznia do skoków w dal i trójskoków
- 3 korty tenisowe
- 3 boiska do siatkówki plażowej
- pumptrack
- sprawnościowy plac do raptoringu
- plac zabaw.

Kiedy zobaczymy odnowiony teren CSiR? Ogromną szansą dla 
powodzenia tej inicjatywy jest nowa perspektywa finansowa Unii Eu-
ropejskiej. Z gotowym projektem łaski magistrat będzie ubiegać się o 

csiR czekają zmiany
 

Gorczyn na zakup materiałów i wyposażenia 
do wykończenia pomieszczenia (altany) na po-
trzeby integracji mieszkańców, sołectwu Się-
ganów - na budowę siłowni zewnętrznej oraz 
sołectwu Wola Łaska - na utwardzenie podłoża 
pod przyszłe ustawienie dwóch ramp na dział-
ce gminnej. 

W związku z powyższym w dniu 13 lipca 
2021 r. zostały zawarte umowy pomiędzy gmi-
ną Łask a województwem łódzkim na realiza-
cję małych projektów ww. sołectwach. 

Sołectwo Teodory w wyznaczonym 
w umowie terminie zakończyło realizację za-
dania pn. „Wyposażenie nowo remontowanej 
kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby 
działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Teo-
dorach”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w tej miejscowości dokonały wyboru sprzętu 
gastronomicznego, który był im niezbędny do 
prowadzenia działalności statutowej. Następ-
nie wybrany sprzęt został dostarczony do świe-
tlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP 
w Teodorach. Realizację zadania w całości sfi-
nansowało województwo łódzkie. 

W ramach otrzymanych środków kuch-
nia w świetlicy wiejskiej została wyposażona 
w zlew dwukomorowy, spryskiwacz z baterią 
stołową i wylewką, basen gastronomiczny, stół 
z półką, stół z szafką i drzwiami uchylnymi, 
stół z dwiema półkami, wózek kelnerski oraz 
taboret gazowy z termoparą. Realizacja projek-
tu wpłynęła na poprawę estetyki obiektu, ale 

dofinansowanie, które umożliwi realizację tej ważnej dla mieszkańców  
inwestycji.

MJ

Łaski samorząd nie przestaje inwestować w sport. Trwa budowa 
nowoczesnego kompleksu do trenowania lekkoatletyki przy 
ul. Inki - Danuty Siedzikówny, a równolegle powstaje projekt 
modernizacji i rozbudowy Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
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Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Lidia Sosnowska, Beata Mielczarek (Łask), Piotr Wołosz (Łask), 
Bronisław Węglewski (Buczek), Dariusz Cieślak (Sędziejowice), Michał Włodarczyk (Widawa)

Ważniejsze imprezy w październiku
kulturalne  

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 
imprezy 

Organizator 
 

1. „Zbierać każdy może – 
nocniki i pocztówki z kolekcji 
Jacka Skrzyńskiego” 

od 1 Muzeum 
Historii Łasku 

BP w Łasku 

2. Koncert Quinteto El Tango 
„iMAGINacje” - III Festiwal 
Młodych Muzyków im. 
Miłosza Magina  

3 
godz. 18.30 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

3. Noc Bibliotek 2021 8 BP w Łasku BP w Łasku 
4.  Spotkanie autorskie  

z Kazimierzem Kyrczem jr 
8 
 

BP w Łasku BP w Łasku 

5. Wystawa fotografii Janusza 
Ziarnika „Mgła” - wernisaż  

8 
godz. 17 

Galeria z 
Fortepianem 

ŁDK 

6. Wystawa malarska Agaty 
Kapiczyńskiej 

od 15 do 31 Galeria pod 
Korabiem 

BP 

7. Kabaret Czesuaf  16  
godz. 16 

sala 
widowiskowa 

ŁDK 

8. Wykład dla Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - Michał 
Adamiak – „Jan Karski - 
człowiek, który próbował 
zatrzymać holokaust”  

19  
godz. 10.45 – 13.00 

sala 
widowiskowa 

ŁDK 

9. „Łaski Dom Kultury gra  
w kadrze” - specjalny pokaz 
filmu „A-ha – The Movie” 

22  
godz. 19 

sala 
widowiskowa  

ŁDK 

10. Maja Kleszcz „Osiecka De 
Luxe” - koncert  

27 
godz. 19 

sala 
widowiskowa 

ŁDK 

 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator 

1. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – PTC Pabianice 

3 
godz. 11 

CSiR - stadion MULKS Łask 

2. Mecz piłki nożnej MULKS 
Łask – AP Sieradz 

9 
godz. 14 

CSiR - stadion MULKS Łask 

3. Mecz piłki nożnej UMKS 
Korab Łask – Orzeł Kazimierz 

9 
godz. 16 

CSiR - stadion UMKS Korab Łask 

4. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – Pisia Zygry 

17 
godz. 11 

CSiR – stadion  MULKS Łask  

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

30 
godz. 15 

CSiR - stadion UMKS Korab Łask 

6. Mecz piłki nożnej – MULKS 
Łask – Sazan Parzęczew 

31 
godz. 11 

CSiR - stadion MULKS Łask 

 

sportowe

Z dniem 1.01.2022 r. gmina Łask  
nie będzie już odbierała z nierucho-
mości niezamieszkałych odpadów  
komunalnych na podstawie złożonych 
deklaracji.

W związku z potrzebą dostosowania aktów 
prawa miejscowego do systemu gospodarki od-
padami komunalnymi organizowanego przez 
gminę Łask zmianie uległa uchwała Rady 
Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne.

Gmina obejmie systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi:
a) nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy
b) właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkiem wielolokalowym, w którym w czę-
ści zamieszkują mieszkańcy, a w części nie za-
mieszkują mieszkańcy
c) nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Oznacza to, że od 1.01.2022 r. wyłoniony 
przez gminę w przetargu przedsiębiorca będzie 
odbierał odpady wyłącznie z powyższych nie-
ruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy (sklepów, punktów 
usługowych, zakładów, obiektów użyteczności 
publicznej, ogrodów działkowych, itp.) będą 

ZmiAnA zasad odbioRu odpadów komunalnych
musieli sami zawrzeć umowę na odbiór odpa-
dów segregowanych z wybranym przez siebie 
przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru 
działalności regulowanej.

Obowiązek zawarcia umowy wynika z art. 
5 ust. l pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i będzie podlegał kontro-
li przeprowadzanej na mocy art. 6 ustawy przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

Firma „Eko-Region” na zlecenie gminy będzie 
odbierać odpady z nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy tylko do dnia 31.12.2021 r. 

Złodziejowi zabrakło wyobraźni. Nie 
przewidział, że kamera monitoringu za-
rejestruje kradzież przez niego skarbon-
ki w jednym z lokali gastronomicznych 
w Widawie. Reszta należała już do stró-
żów prawa z tamtejszego komisariatu.

Jak się okazało, złodziej w środku dnia 
wszedł do lokalu i złożył zamówienie. Wyko-
rzystując moment nieobecności pracownika, 
zabrał stojącą na ladzie skarbonkę na napiwki 
i schował ją pod bluzę. Gdy otrzymał zamówio-
ny posiłek, szybko opuścił lokal. Niestety, miał 
pecha, bo do komisariatu wpłynął meldunek 
o kradzieży, a policjanci bardzo szybko dzięki 
monitoringowi i znajomości środowiska prze-
stępczego namierzyli złodzieja, którym okazał 
się 19-letni mieszkaniec gminy Sędziejowice. 

Gdy pojawili się policjanci, złodziej przy-
znał się do kradzieży. Po rozcięciu metalowej 
skarbonki znalazł w niej 120 zł, które przezna-
czył na alkohol. Za kradzież z włamaniem do 
zabezpieczonej skarbonki stanie teraz przed 
obliczem Temidy – grozi mu kara nawet do 10 
lat pobytu za kratkami.

(P)

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 43 676-83-07 (06) – Biu-
ro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego  
w Łasku.
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W dniach 11-12.09.2021 r. odbył się  
X Festiwal Modeli Redukcyjnych – Łask 
2021. Patronat honorowy nad tegoroczną 
imprezą sprawowali: dowódca 32. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, burmistrz Łasku 
oraz starosta łaski. 

Podobnie jak w latach poprzednich, kon-
kurs połączony z wystawą zorganizowało „Sto-
warzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Łask”. 

Pamiątkowe zdjęcie kilku uczennic z na-
uczycielką i księdzem wykonano przed 
budynkiem Liceum Ogólnokształcące-
go (dawniej Gimnazjum Koedukacyj-
ne) w Łasku przy ul. 9 Maja. Fotografia 
pochodzi sprzed sześćdziesięciu sześciu 
lat – rok 1955/56, ale mimo to liczymy, 
że ktoś z Państwa rozpozna te osoby. Do 
tej pory zidentyfikowano sześć osób. Na 
informacje czekamy pod nr tel. 43 821-70-62, 
email:biblioteka_lask_muzeum@wp.pl 
lub w siedzibie muzeum - pl. 11 Listo-
pada 7.

L. Olszewska
MHŁ

plastikowe cudeńka na festiwalu modelaRskim

Tegoroczny konkurs z racji jubileuszu z założe-
nia miał być wyjątkowy i takim był. Po pierw-
sze, zgromadził rekordową liczbę 974 modeli 
zaprezentowanych przez 410 wystawców z ca-
łego kraju oraz ze Słowacji i Czech. Zdecydo-
waną większość spośród wystawionych modeli 
stanowiły miniatury samolotów i śmigłowców, 
ale nie zabrakło też broni pancernej, figurek 
czy znakomicie prezentujących się dioram. 

Podczas Festiwalu zorganizowano warsz-
taty modelarskie dla najmłodszych. Dzieci 
odwiedzające wystawę, za zgodą rodziców, 
mogły pod bacznym okiem doświadczonych 

modelarzy skleić wybrany przez siebie mo-
del. Organizatorzy zapewnili także dodatkowe 
atrakcje w postaci wystawy pojazdów z okre-
su II wojny światowej oraz wystawy kasków 
lotniczych należących do Muzeum Foteli Kata-
pultowych w Oleśnicy. 

Festiwal modelarski organizowany przez 
modelarzy z Łasku z roku na rok cieszy się co 
raz większym zainteresowaniem. Dowodem 
tego jest rosnąca liczba wystawianych modeli 
oraz liczba modelarzy biorących udział w tym 

przedsięwzięciu. Jednym z podstawowych atu-
tów mających wpływ na tak dużą frekwencję 
jest fakt stacjonowania w Łasku samolotów 
F-16, które dzięki przychylności dowódcy  
32. Bazy Lotnictwa Taktycznego można było 
oglądać w ramach wycieczki zorganizowanej 
na lotnisko. Modelarze biorący udział w wysta-
wie, mogli także zapoznać się z kolekcją samo-
lotów wycofanych z eksploatacji, znajdujących 
się na terenie lotniska, w skład której wchodzą 
MiG-23, MiG-29, MiG-21PF MiG-21MF, Iry-

da, Bies i wiele innych doskonale odrestauro-
wanych maszyn. Udział tak licznej grupy mo-
delarzy był okazją do spotkania oraz wymiany 
doświadczeń związanych z tajnikami budowy 
modeli plastikowych.

Drugi dzień konkursu to przede wszystkim 
wystawa dla mieszkańców Łasku i okolic. Wy-
stawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród najmłodszych.

Zwieńczeniem festiwalu było wręczenie 
przez gości honorowych medali, dyplomów 
oraz pamiątkowych statuetek wyróżnionym 
w poszczególnych klasach modelarzom. Tak 
wspaniałe nagrody mogliśmy zakupić dzięki 

wsparciu naszego głównego sponsora, jakim 
jest gmina Łask. Nie zabrakło także nagród 
specjalnych, których ilość mile zaskoczyła 
organizatorów. Okazało się że do 25 nagród 
przygotowanych przez organizatorów kolej-
nych 20 ufundowały kluby modelarskie oraz 
osoby prywatne.

 Dariusz Jakubczak
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