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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik                    

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Przed nami ósma odsłona Festiwalu Róż. 4 i 5 lipca Łask 
ponownie stanie się gospodarzem święta królowej kwiatów. 

Pierwszego dnia tradycyjnie spotkamy się w Łaskim Domu Kultu-
ry. W Sali z Fortepianem odbędzie się konferencja pt. „Łatwość uprawy 
nowych odmian róż”. Nie zabraknie wystawy ponad 100 odmian tych 
wspaniałych kwiatów oraz warsztatów florystycznych. 

Drugi dzień imprezy to oczywiście piknik rodzinny, a wraz z nim 
stoiska producentów róż, koncerty, wielkie gotowanie, parada bryczek  
i wiele więcej. Szczegóły już wkrótce.

MJ

ZAprASZAMY NA FEStIwAl róŻ

Podobnie jak w innych tego typu biegach w kraju, rywalizacja spor-
towa była na drugim miejscu, bo najważniejsze było oddanie hołdu lu-
dziom, którzy nie pogodzili się z powojenną rzeczywistością i podję-
li walkę z góry skazaną na klęskę. Zawodnicy mieli na sobie koszulki 
z podobiznami żołnierzy wyklętych. A na finał były pamiątkowe medale 
i grochówka. W biegu wzięło udział 150 zawodników.

(er)

w HOŁDZIE wYKlĘtYM
Prawie 40 zawodników z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
wzięło udział w „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym” w dniu 1 marca w Pabianicach. 
Zawodnicy wystartowali w dwóch biegach – jeden na 
dystansie 1963 m, co nawiązywało do roku 1963, w którym 
zginął ostatni żołnierz wyklęty, drugi liczył 5 km.

Dzięki pomocy Zarządu Województwa Łódzkiego do gmin  
z regionu trafi 50 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę 
przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Jeszcze w tym roku ruszy budowa sieci kanalizacji sanitarnej we 
Wronowicach. Gmina Łask otrzymała na ten cel dofinansowanie wyso-
kości ok. 2 mln zł. Wartość kosztorysowa inwestycji to blisko 3,3 mln zł. 
W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi, 
istnieje bowiem szansa na kolejne dofinansowanie wysokości 30% kosz-
tów wkładu własnego inwestycji.

MJ

BuDOwA KANAlIZACjI 
wE wrONOwICACH

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 

spokoju, radości, miłych spotkań w gronie 
najbliższych oraz nadziei w życiu i wiary 
w dobro. Życzymy, aby tegoroczne Święta 
Wielkiej Nocy stały się dla nas wszystkich 
okazją do pojednania i okazywania sobie 

miłości oraz szacunku. Niech Zmartwychwstały 
Chrystus zawsze, a zwłaszcza w tym 
trudnym czasie, wszystkim błogosławi.

Historia królowej kwiatów, opowiedziana 
przez panią Janinę, i ogromna ilość przynie-
sionych przez nią przedmiotów z akcentem 
różanym, zachwyciła wszystkich obecnych na 
warsztatach. Podczas dwugodzinnych zajęć 
dzieci tworzyły kompozycje różane z modeli-

ruSZYŁY wArSZtAtY „wOKóŁ ŁASKIEj róŻY”
W Bibliotece Publicznej (filia dla dzieci) w Łasku rozpoczęły się warsztaty 
edukacyjno-plastyczne Akademii Małych Artystów „Wokół Łaskiej Róży”. 
Podczas zajęć gościliśmy przedstawicielkę Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej 
Róży Janinę Marciniak, która przyniosła bukiet pięknie pachnących róż  
i opowiedziała uczestnikom, dlaczego Łask nazywany jest Miastem Róż. 

ny na kamieniu i wykonały bohaterkę książki 
„Mały Książę” – Antoine de Sait-Exupery.

„Wokół Łaskiej Róży” to cykl czterech 
kreatywnych warsztatów dla dzieci i młodzie-
ży, odbywających się raz w miesiącu w sobot-
nie przedpołudnie w łaskiej Bibliotece. 
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Od poniedziałku (16 marca) do świąt nie funkcjonują szkoły i inne 
placówki oświatowe, wiele urzędów i instytucji pracuje na zmniejszo-
nych obrotach i z ograniczonym bezpośrednim dostępem interesantów. 
W Urzędzie Miejskim, gdzie codziennie przewijają się setki interesan-
tów, czasowo ograniczono ich gromadzenie się i bezpośrednie kontakty 
z urzędnikami. Dotyczy to także służby zdrowia. Wiele spraw załatwia 
się przy pomocy telefonów i internetu. To kłopotliwe dla niektórych, ale 
ludzie szybko dostosowują się do tych wymogów, rozumiejąc sytuację, 
w jakiej znaleźliśmy się. Za to normalnie funkcjonują sklepy spożywcze 
i banki. Te ograniczenia mają jeden podstawowy cel – zahamowanie roz-
woju wirusa. Stąd apele o pozostanie ludzi w domach.

Oto kilka najważniejszych telefonów do kontaktów w sprawie ko-
ronawirusa:

KOrONAwIruS ZMIENIA NASZE ŻYCIE
Pandemia koronawirusa nie ominęła również naszego regionu. Mieszkańcy ziemi łaskiej ze spokojem przyjęli 
decyzje i ustalenia sztabu antykryzysowego działającego w stolicy, choć nie obyło się bez nadmiernego wykupu 
artykułów spożywczych i perturbacji w funkcjonowaniu wielu instytucji. W niedzielę, 15 marca br., zgodnie  
z zaleceniami mieszkańcy pozostali w domach, także w świątyniach było niewielu wiernych.

Podstawowymi formami kontaktu interesantów z Urzędem Miejskim 
w Łask są:
� poczta tradycyjna
� poczta elektroniczna za pomocą adresów:
  - e-mail: um@lask.pl
  - e-PUAP: /5228wuxejz/skrytka
� kontakt telefoniczny za pomocą numerów:
  - centrala: 43 676-83-00 oraz numerów do pracowników poszczegól-
nych wydziałów wskazanych pod adresem: 
www.lask.pl/pracownicy
  - fax: 43 676-83-88

W wyjątkowych sytuacjach obsługa interesantów odbywać się bę-
dzie w sposób bezpośredni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  Szczegóły znajdują się w zarządzeniu, które weszło w życie  
z dniem 16 marca br.

Mając na uwadze wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego  
w Łasku, od 16.03.2020 r. do odwołania zmienia się zasady funkcjonowania magistratu.

Dzięki współpracy samorządów jeszcze  
w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z no-
wego i przede wszystkim bezpiecznego chodnika. 
Ulica Warszawska jest drogą wojewódzką, dlatego 
aby inwestycja doszła do skutku, gmina Łask mu-
siała porozumieć się z Urzędem Marszałkowski  
w Łodzi. Koszt realizacji inwestycji to 383 tys. zł,  
w tym ok. 194 tys. zł pochodzi od łaskiego samorządu.  
W najbliższym czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi ogłosi przetarg, który wyłoni wykonawcę.

Władze Łasku od lat składały wojewódzkim 
ofertę wsparcia finansowego.

MJ

pOwStANIE CHODNIK prZY 
ul. wArSZAwSKIEj
Na odcinku pomiędzy ulicami Jodłową a wjazdem do szpitala nie było dotąd 
chodnika. Wybierano ryzykowny spacer poboczem bądź gruntową ścieżką, 
gdzie po opadach deszczu tworzyło się uciążliwe błoto. Doskonale wiedzą o tym 
mieszkańcy osiedla Przylesie, którzy często korzystają właśnie z tego przejścia. 
Warto dodać, że to jedyna droga na pobliski przystanek PKS.

Pani
Ludmile Oleksiak

Inspektorowi Wydziału Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz

Przewodniczący 
i Radni Rady Miejskiej 

w Łasku

- całodobowa informacja NFZ  800-190-590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Łask, ul. Warszawska 38

tel. 43 676-34-16
tel. alarmowy całodobowy 605-088-523

e-mail: psse.lask@pis.gov.pl

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, 
ul. Wodna 40

tel. 42 253-62-00
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
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ZDANIEM BurMIStrZA

KOrONAwIruS ZMIENIA NASZE ŻYCIE
3 DOBRA INFORMACJA LEKARSTWEM NA PLOTKI

Gospodarze miasta i powiatu starają się zapewnić mieszkańcom bie-
żącą informację, bo tylko to może ograniczyć plotki i panikę. Gabriel 
Szkudlarek w dostępnym w internecie wywiadzie mówi o funkcjonowa-
nia miasta i gminy w warunkach epidemii, apeluje o nieuleganie plotkom 
oraz panice i pozostanie w domach. Tylko takie działania gwarantują za-
hamowanie ekspansji wirusa. Z kolei starosta Piotr Wołosz zapewnia,  
że w Łaskiem nie ma osób zarażonych wirusem. Te informacje są w tych 
warunkach niezbędne, bo w Łódzkiem, gdzie początkowo zarażonych 
było mało, już na początku drugiej połowy miesiąca zaczęło gwałtownie 
przybywać chorych. 16 marca są tu kolejne 2 przypadki zarażań. W Zgie-
rzu tego dnia rusza szpital tzw. jednoimienny. To dobra wiadomość,  
bo świadczy o tym, że przygotowujemy się na zwiększoną falę zachoro-
wań. We Włoszech zbagatelizowano problem i tylko jednego dnia zmar-
ło ponad 500 osób zarażonych wirusem SARS Cov 2.

WSZYSTKO JUŻ BYŁO
Współczesne pokolenia nie miały do czynienia z pandemią, stąd 

trudność ze zrozumieniem skutków tego, co stało się na świecie i w na-
szym kraju. Na szczęście telewizja i radio szybko i kompetentnie wy-
jaśniają wiele kwestii związanych z wirusem i zachowaniem się ludzi 
w warunkach pandemii. A sytuacja w kraju i regionie zmienia się z go-
dziny na godzinę. W sobotę (14 marca) w sklepach trwa wykup artyku-
łów spożywczych. O północy zostają zamknięte nasze granice. W nie-
dzielę rano w kraju jest 111 zarażonych wirusem, wieczorem - już 123, 

3 osoby zmarły. Coraz więcej osób podlega kwarantannie. W Łódzkiem 
w szpitalu znajduje się 18 zarażonych. 

Kiedyś takie sytuacje nazywano zarazą albo morowym powietrzem. 
Gdy w XVI wieku pojawia się zaraza, król Zygmunt August niespodzie-
wanie zmienia plany i nie wjeżdża do miasta Piotrkowa, zatrzymując się 
we dworze na Bugaju. Epidemie dziesiątkowały także mieszkańców wie-
lu innych miast, także Łasku. W 1 połowie XIX wieku epidemie są nie-
mal czymś powszechnym, czemu sprzyja fatalny stan sanitarny miasta. 
Na przełomie 1847 i 1848 roku panująca cholera uśmierca piątą część 
mieszkańców Łasku.

TO SPRAWDZIAN OBYWATELSKIEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Koronawirus zmienia nasze życie. Od kilkunastu dni żyjemy w od-
miennych warunkach, pod pręgierzem groźnej choroby, na którą nie ma 
jeszcze skutecznego lekarstwa. Rząd podjął walkę z pandemią i teraz od 
nas wszystkich zależy, czy nastąpi zahamowanie ekspansji wirusa. Sy-
tuacja epidemiczna zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. 
Zachowajmy spokój i dostosujmy się do zaleceń odpowiednich służb. 
W tych trudnych chwilach wspierajmy się wzajemnie, pomagajmy sobie. 
Ten czas to także sprawdzian naszej obywatelskiej świadomości i dojrza-
łości. Zdajmy pomyślnie ten trudny egzamin!

(P)

JESTEM URODZONYM 
OPTYMISTĄ

Aby nie popełnić zaniedbania innych 
państw, przygotowujemy się na najgorsze. 
Jako urodzony optymista jestem jednak 
przekonany, że to najgorsze nie nastąpi. Ale 
o tym zdecyduje odpowiedzialna postawa 
nas wszystkich. Raz jeszcze apeluję, Sza-
nowni Państwo - unikajmy niekoniecznych 
kontaktów i to wszędzie, także w rodzinach. 
Kontakt z osobą, która okaże się zarażoną, 
rodzi konieczność dwutygodniowej kwa-
rantanny. Unikajmy bezpośredniej bliskości 
innych osób, a już szczególnie kichających, 
kaszlących, zakatarzonych.

Niestety, choroba zakaźna COVID-19 dotarła do Polski: Wszystkie inne sprawy schodzą na plan  
dalszy, co nie znaczy, że nie są one ważne i że zostaną zapomniane. Jak podają media we Włoszech, 
zwłaszcza w Lombardii – tragedia! U nas ciągle (na dziś) nie jest źle w odniesieniu do innych 
europejskich państw, 51 osób (tyle zdiagnozowano) zarażonych, niestety jedna ofiara śmiertelna.

Na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego (www.lask.pl) są zamieszczane 
wszystkie ważne informacje, związane 
z epidemią. Jeżeli to możliwe, załatwiajmy 
sprawy unikając bezpośredniego kontaktu. 
Jednocześnie nie dajmy się opanować pa-
nice. Już krążą i w plotce, i w internecie, 
różne wydumane, niemal mrożące krew 
w żyłach informacje. Pełna i sprawdzo-
na wiedza znajduje się na stronie Urzędu 
Miejskiego.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE

Epidemia to priorytet, ale życie toczy 
się dalej. Tydzień temu podpisaliśmy z Pa-

nią Skarbnik umowę z Zarządem Woje-
wództwa na dofinansowanie kwotą niemal 
2 mln zł budowy kanalizacji sanitarnej we 
Wronowicach. Zadanie to polega na budo-
wie 2,5 km kanalizacji sanitarnej – grawi-
tacyjnej, 1,5 km kanalizacji tłocznej oraz 
2 przepompowni. Wartość kosztorysowa 
to 3,3 mln zł. Bardzo się cieszę z wymie-
nionego wsparcia, gdyż tego rodzaju dofi-
nansowania kończą się. Składamy wniosek, 
aby na udział własny także otrzymać 30% 
dofinansowania.

13.03.2020 r.
Gabriel Szkudlarek
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Pamiętam doskonale nasze spotkania 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, gdy 
ten pasjonat historii oprowadzał członków 
PTTK-owskiej komisji opieki nad zabytka-
mi w Sieradzu z Andrzejem Ruszkowskim na 
czele (późniejszym wojewodą sieradzkim) po 
świeżo utworzonym muzeum w widawskim 
kościele. Wiedzieliśmy sporo o tej zabytko-
wej świątyni, ale zaprezentowane eksponaty 
pokazały widawski kościół w zupełnie innym 
świetle. Ks. J. Spychała (proboszcz w Widawie 
w latach 1975-1986), wówczas jeden z nielicz-
nych inicjatorów takich zbiorów, z pasją opo-
wiadał o tym muzeum, licząc na naśladowców.

Urodził się 1 września 1932 roku we Wrzą-
cej k. Łodzi. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czał w Konstantynowie, był absolwentem  
II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi. W Niższym Semina-
rium Duchownym w Łodzi poznał przyszłego 
arcybiskupa Władysława Ziółka. W 1958 roku 

HONOrOwY OBYwAtEl, 
ZAKOCHANY w ZABYtKACH…
W tych zwariowanych czasach wszystko dzieje się tak szybko, że niekiedy 
ważne zdarzenia schodzą na plan dalszy, a przy okazji zapominamy o ludziach. 
Tak właśnie stało się z ks. Jerzym Spychałą, który odszedł niespodziewanie  
12 lutego br. i jego śmierć odnotowano jedynie w nekrologach.

uzyskał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Michała Klepacza, a potem pracował w kil-
ku parafiach, m.in. w Widawie i Łodzi, a tak-
że Konstantynowie Łódzkim. Zapewne dzięki 
zamiłowaniu do historii i zabytków powierzo-
no mu dyrektorowanie Muzeum Archidiecezji 
Łódzkiej, co pozwoliło mu na pozostanie wier-
nym swojej życiowej pasji.

W latach 1993-1995 był członkiem Komi-
sji Episkopatu ds. Sztuki Kościelnej, przewod-
niczył komisji ds. kościelnego budownictwa 
i ochrony zabytków podczas III Synodu Ar-
chidiecezji Łódzkiej (1996-1998). Zainicjował 
remont i konserwację zabytkowych obiektów 
pobernardyńskich w Widawie, w tamtejszym 
klasztorze założył też Muzeum parafialne, zre-
konstruował miejscową kronikę, opublikował 
zeszyty poświęcone historii Widawy i twórczo-
ści poetyckiej z nią związanej. To dzięki niemu 
wydano reprint starodruku z 1635 roku „Aka-
demia Widawska”.

Był także autorem wielu artykułów pra-
sowych, opracowywał hasła do „Encyklope-
dii Katolickiej”. Za działalność społeczną i na 
rzecz historii oraz ochrony zabytków uhono-
rowany został m.in. Nagrodą Ministra Kultu-
ry i Sztuki – Sybilla za Wydarzenie Muzeal-
ne Roku (1999), został też honorowym kano-
nikiem Archidiecezjalnej Kapituły Łódzkiej 
(1999). Papież Benedykt XVI wyróżnił go god-
nością Kapelana Jego Świątobliwości (2007). 
Był Zasłużonym dla Miasta Konstantynowa 
(2009) – za wieloletni wkład pracy w rozwój 
i aktywne uczestnictwo w kreowaniu współ-
czesnego oblicza Konstantynowa Łódzkiego. 
Nie zapomniała o nim także Widawa, w któ-
rej otrzymał godność Honorowego Obywatela 
Gminy Widawa (2017).

Ten niepospolity kapłan, zasłużony dla kul-
tury i spuścizny dziejowej Ziemi Łódzkiej, spo-
czął na cmentarzu parafialnym w Lutomiersku.

(RP)

SESJE RAD – sesja nadzwyczajna Rady 
Miejskiej w Łasku odbyła się 11 bm. i poświę-
cona była głównie sprawom związanym z bu-
dżetem. Z kolei Rada Powiatu, obradująca także 
w trybie nadzwyczajnym w dniu 18 bm., podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla powiatu zduńskowolskiego na realizację 
zadania pn. Miejski Obszar Funkcjonalny, radni 
zajmowali się także budżetem powiatu.

KORONAWIRUS  zmienia wiele sfer na-
szego życia – nieczynne są m.in. szkoły, pla-
cówki kulturalne, gastronomia, zmienia się 
sposób funkcjonowania służby zdrowia i wielu 
innych instytucji. Odwołano wszystkie zbio-
rowe imprezy, np. sportowe i kulturalne, na-
wet Urząd Skarbowy odwołał zaplanowany na  
14 marca br. „Dzień otwarty”. Wielką rolę od-
grywa teraz internet, umożliwiający załatwie-
nie wielu spraw bez bezpośredniego kontaktu. 
Zbiorowa kwarantanna spowodowała, że wy-
ludniły się ulice Łasku.  Prowadzimy bardziej 
higieniczny tryb życia, z wirusem walczymy na 
każdym kroku, nie zapominając o dezynfekcji 
np. autobusów ZKM i pociągów.

DWA OGNISKA ptasiej grypy zlokalizo-
wano w woj. łódzkim: we wsi Kociołki w gmi-
nie Błaszki i w Skaratkach w gm. Domaniewi-
ce. Zalecono bioasekurację i ostrożność. Wo-
jewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
informuje, że ptasia grypa nie stanowi zagroże-
nia dla człowieka.

NOWY komendant wojewódzki policji  
w Łodzi – został nim inspektor Sławomir Litwin.

POWSZECHNA krytyka nowego warian-
tu przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości spo-
wodowała, że znów w grze jest wariant pier-
wotny. To ważne także dla naszego regionu.

MICHAŁ BRYL, łaskowianin w parze  
z Grzegorzem Fijałkiem wygrali 4-gwiazd-
kowy  turniej Pucharu Świata w siatkówce 
plażowej rozegrany w Katarze. Dla Michała  
to pierwszy złoty medal Pucharu Świata w 
karierze. Polscy plażowicze są już praktycz-
nie pewni udziału w Igrzyskach Olimpijskich  
w Tokio, a to oznacza, że Michał zapisze się  
w historii jako pierwszy łaski olimpijczyk!

BOCIANY - z pierwszym dniem wiosny 
ruszyła kamera w bocianim gnieździe zloka-
lizowanym na terenie miejskiej oczyszczalni 
ścieków. Internauci z niecierpliwością wy-
czekują powrotu słynnej ptasiej pary Magdy 
i Wojtka. Perypetie łaskich bocianów można 
śledzić na stronie www.bociany.lask.pl oraz  
na facebooku.

KIEROWCA wielkiej ciężarówki stracił 
przytomność na drodze w Teodorach, w na-
stępstwie czego pojazd uderzył w drzewo. 
Kierowcę reanimowano na miejscu, następnie 
przewieziono go do sieradzkiego szpitala.

KAPRYŚNA pogoda powoduje coraz 
więcej kłopotów, na które musimy być przy-
gotowani. W lutym silny wiatr spowodował,  
że opadające drzewo zerwało linię energetycz-
ną w Łasku, w wyniku czego wystąpiły proble-
my z dostawą prądu do domów. Po usunięciu 
drzewa przez strażaków energetycy przystąpili  
do przywracania dopływu prądu.

Urodził się w Dobruchowie k. Łasku, po-
tem wraz z rodzicami mieszkał w grodzie nad 
Grabią. Pacjentów leczył od 25 roku życia. Był 
znakomitym internistą i radiologiem. Neurolo-
giem była jego małżonka, zmarła kilkanaście 
lat temu. Medyka bardzo dobrze wspomina-
ją nie tylko pacjenci, którzy do jego gabine-

ZMArŁ jAK ŻOŁNIErZ...
16 marca br. w wieku 77 lat zmarł doktor Stanisław Rybka. Był cenionym i lubianym 
przez pacjentów medykiem, który od lat prowadził prywatny gabinet w Kolumnie, 
a wcześniej długo pracował i kierował przychodnią w tej dzielnicy Łasku. Po studiach 
w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi zatrudniony był też w szpitalu wojskowym 
w tym mieście. Swoim pacjentów traktował niezwykle poważnie, a zarazem serdecznie. 
Mało kto pamięta, że jako pierwszy w powiecie posiadał aparat USG.

tu zjeżdżali z całego województwa, ale także 
współpracownicy, np. Jadwiga Nowicka.

Gdy umierał, nie chciał nikogo absorbo-
wać. Odchodził jak żołnierz…

Szerzej na temat dr. Stanisława Rybki napi-
szemy wkrótce.

(P)
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Była i nostalgiczna muzyka żydowska 
nawiązująca do przedwojennych właścicie-
li wielu tutejszych pensjonatów, i wiersze 
Rafała Orlewskiego sławiące Kolumnę oraz 
młodzieńcze lata wielu tutejszych mieszkań-
ców. 

A potem zaczęło się „przepytywanie” au-
torów poszczególnych rozdziałów tej książ-
ki przez Magdalenę Binkowską z łaskiego 
muzeum. Dziennikarz Ryszard Poradowski 
odpowiadał na pytania, wyjaśniając, jak wy-
glądała Kolumna przed Szweycerem i skąd 
się wzięła koncepcja miasta-ogrodu, jak tę 
ideę wdrażano w Kolumnie. Z kolei historyk 
i muzealnik Arkadiusz Cieślak przypomniał, 
jak wyglądała Kolumna w okresie II wojny 
światowej. Wioletta Ruszczyńska przypo-
mniała dzieje oświaty w Kolumnie, mówiąc 
m.in. o szkole, którą zaczęto budować przed 
wojną, a później hitlerowcy zabrali materia-
ły budowlane na inny cel. 

Do opracowania kolejnego rozdziału po-
służyły bezcenne materiały poświęcone har-
cerstwu, opracowane przed laty przez Janu-
sza Nowaka i wzbogacone przez Sławomira 
Tralewskiego. Uzupełnieniem tej tematyki 
jest obszerny rozdział pióra poety i pisa-
rza Rafała Orlewskiego, który ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć 
we wspomnianym spotkaniu. A Orlewski 
mógłby odpowiedzieć na wiele pytań, wszak 
przez lata był tu nauczycielem i działaczem 
harcerskim.

Gdzie i w jaki sposób w okresie mię-
dzywojennym i powojennym mieszkańcy 
Kolumny mogli urozmaicać życie kultural-
ne, czy działalność Ośrodka Kultury w Ko-

wYStrZAŁOwA prOMOCjA „KOluMNY”
To był bardzo dobry pomysł, by promocję książki „Kolumna” pod red. prof. Jacka Kuśmierka i prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomira Tralewskiego połączyć z poezją i pieśnią. A że temu nietypowemu spotkaniu nadano 
tytuł „To były piękne dni”, chór „Echo Leśne” właśnie piosenką i poezją nawiązał do dawnej Kolumny, która aż do wybuchu  
II wojny światowej była miejscem relaksu i błogiego wypoczynku wśród sosen i leniwie płynących rzeczek.

lumnie, mającego swoją siedzibę w szkole, 
była ściśle związana z życiem tej placów-
ki oświatowej? – na te pytania odpowiadał 
Grzegorz Rosiak, kierujący od lat wspo-
mnianym Ośrodkiem i działający na polu sa-
morządowym. Oczywiście Ośrodek korzysta 
„od zawsze” z gościny szkoły, ale służy całej 
społeczności Kolumny.

Na pytania dotyczące lasów Kolum-
ny, roli „zielonych płuc” i przyrody, a tak-
że miejsca leśników odpowiadał szef Nad-
leśnictwa Kolumna Adam Pewniak. Lasy 
i przyroda tego obszaru to temat – rzeka, 
więc mówca nie mógł wyczerpać tematyki. 
Dlatego czytelników odsyłamy do wspo-
mnianej książki, w której A. Pewniak pisze 
szerzej o tych sprawach.

I na koniec o swoich pierwszych wspo-
mnieniach związanych z Kolumną, miło-

ściach i nostalgii za tym co zniknęło, mówił 
prof. Jacek Kuśmierek, inicjator wydania 
wspomnianej książki, a także jej współwy-
dawca, wszak sfinansował część tego zada-
nia. Profesor od dziecka wypoczywał wraz 
z rodzicami w Kolumnie i tak pozostało do 
dziś. Ta oaza zieleni i nietypowe miejsce na 
mapie ziemi łaskiej niczym magnes przy-
ciąga wielu mieszkańców pobliskiej Łodzi 
i Pabianic. Wśród tych, którzy związali się 
z Kolumną jest sporo ludzi nauki, kultury 
i sztuki.

Na wspomniane spotkanie do Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie 
przybyło bardzo dużo mieszkańców. Sala 
była wypełniona po brzegi. Choć spotkanie 
przedłużyło się, nikt nie narzekał. Z zainte-
resowaniem wypowiedziom przysłuchiwał 
się burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek ze 
swoją zastępczynią Lidią Sosnowską, byli 
też bibliotekarze, muzealnicy i członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej, któ-
rzy wnieśli spory wkład w wydanie książki. 
Widzieliśmy także członków Rady Dzielni-
cy Kolumna i Stowarzyszenia „Zielona Ko-
lumna”, miejscowych miłośników tej niety-
powej dzielnicy.

A po zakończonym spotkaniu jeszcze 
długo mieszkańcy i goście zbierali autografy 
od współautorów tej pierwszej tak obszer-
nej książki poświęconej Kolumnie. Została 
ona przyjęta bardzo ciepło. Choć niektórzy 
mówili o niedosycie, wszak Kolumna nie 
doczekała się dotąd monograficznego opra-
cowania czy choćby wydania albumowego, 
a promowana książka jest dopiero pierwszą 
tak oczekiwaną pozycją.

(ER)
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Dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych nadchodzi czas 
wyboru nowej szkoły. Być może będzie to pierwsza samodzielna i trudna 
decyzja, jaką przyjdzie im podjąć. Zapewne już teraz zadają sobie pyta-
nia: Jaką szkołę wybrać - liceum czy technikum? Co powiedzą rodzi-
ce i znajomi? Czym kierować się przy wyborze nowej szkoły? Decyzja 
dla większości młodych ludzi nie jest prosta. Szkoła ponadpodstawowa 
to miejsce, w którym młodzież będzie przygotowywała się do dalszego 
kształcenia lub do podjęcia pracy zawodowej. Ósmoklasisto! Warto za-
stanowić się, jakie masz plany na przyszłość? Czego lubisz się uczyć? 
Co chciałbyś robić w przyszłości? Pamiętaj! Kiedy wybierasz szkołę, 
wybierz ją z pasją. Masz szansę nigdy tej decyzji nie żałować. 

Liceum w ZSM-T w Ostrowie jest właśnie dla Ciebie… czyli dla 
młodych ludzi z pasją. Od 11 lat kształcą się u nas przyszli żołnierze,  
od roku dołączyli uczniowie, którzy marzą o pracy w policji. Z pasji in-
nych, których jeszcze u nas nie ma, ale dołączą w nowym roku szkolnym, 
powstają nowe kierunki kształcenia. 

ZMIANY w ZSM-t w OStrOwIE
Od 1 września 2020 roku w Zespole Szkół Mundurowo – Technicznych  
w Ostrowie,  czyli  w popularnej „Mundurówce”,  rusza klasa o profilu pożarniczo 
– ratowniczym oraz oddział mistrzostwa sportowego w klasie piłka siatkowa. 

W sobotę, 22 lutego br., w hali powiatowej w Łasku rozegrano I Turniej Samorządowców o Puchar Starosty 
Łaskiego. W rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn z całego powiatu łaskiego, zabrakło jedynie 
przedstawicieli gminy Łask, którzy ze względu na problemy kadrowe wycofali się z turnieju.

puCHAr StArOStY DlA ZAKŁADu 
KOMuNIKACjI MIEjSKIEj w ŁASKu

Najlepszą ekipą okazała się drużyna ZKM 
Łask, która w finale po wyrównanym meczu 
pokonała bardzo dobrze spisujący się podczas 
turnieju zespół gminy Widawa 1:0. Trzecie 
miejsce zajęło sołectwo Wola Łaska, które  
w małym finale wygrała z drużyną powiatu ła-
skiego. Decydującą bramkę na 2:1, zawodni-
cy z Woli Łaskiej zdobyli kilka sekund przed 
końcem, trafiając z rzutu karnego.

Oprócz nagród drużynowych, zostały rów-
nież wręczone wyróżnienia indywidualne. Naj-
lepszym piłkarzem turnieju został Marcin Brzą-
kała z gminy Widawa, najlepszym bramkarzem 
- Damian Cymerman z gminy Wodzierady,  
a najlepszym strzelcem z dziesięcioma trafienia-

mi w turnieju Krzysztof Kanios z ZKM Łask.
Zwycięska drużyna zagrała w składzie: 

Mirosław Szafrański, Jacek Kluczkowski, 

Andrzej Kluczkowski, Michał Chudobiń-
ski, Bartłomiej Nowicki, Mateusz Pronin  
i Krzysztof Kanios.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego
Krzysztof Nowakowski                   

Starosta Łaski
Piotr Wołosz

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 

pomyślność i łask Chrystusa Pana, 
błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pogody 
ducha, radości oraz przeżycia miłych chwil 

w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech te święta będą pełne wiary i miłości 

oraz wiosennego optymizmu, a czas Święta Paschy 
napełni Wasze serca nadzieją odradzającego się życia.    

W hali powiatowej w Łasku odbyło się Międzynarodowe Seminarium 
Karate Shidokan. Udział w seminarium oraz międzynarodowym 
pucharze wzięło ponad 200 zawodników z siedmiu państw. Dzieci oraz 
młodzież rywalizowali ze sobą w czterech formułach: karate, grappling, 
K1 oraz kalaki. Specjalnie na tę okazję do Łasku przyjechał założyciel 
stylu grand master Yoshiji Soeno z Japonii. 

Głównym organizatorem pierwszej tak dużej imprezy sztuk walki na 
ziemi łaskiej była Polska Federacja Shidokan na czele z shihan Piotrem Bą-
kiem i Arkadiuszem Stasiakiem oraz sensei Lidią Bąk. Na ich zaproszenie 
do Łasku zawitali również: sensei Yamada Kiichi (Japonia), shihan Jose Gal-
liuccio (Francja), shihan Iuliana Soeno (Japonia), shihan Jessy Santini (Fran-
cja), shihan Mourad Hosni (Belgia), shihan Mykhailo Godynest (Ukraina) 
oraz sensei Nadezda Ionas (Czechy).

Cała impreza trwająca od 5 do 8 marca odbyła się pod patronatem mar-
szałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera i starosty łaskiego 
Piotra Wołosza.

INtErNAtIONAl SEMINAr 
KArAtE SHIDOKAN w ŁASKu

8
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ZMIANY w ZSM-t w OStrOwIE

3 marca br. w Starostwie Powiatowym 
w Łasku podpisano umowę na zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2304E Czestków - Pruszków na 
odcinku o długości 2,4 km w miejscowości 
Czestków B – Etap I”. W ramach 
podpisanej umowy zostanie m.in. 
naprawiona powierzchnia bitumiczna, 
przepusty pod zjazdami, chodniki, zjazdy, 
odmulenie i przebudowa rowów. 

Termin wykonania zadania określa się 
na 20 sierpnia br. Koszt inwestycji wynie-
sie 723.691,36 zł, a wykonawcą będzie firma 
DROMAK sp. z o.o.

Weronika Walaszczyk

prZEBuDOwA DrOgI pOwIAtOwEj CZEStKów – pruSZKów

ODDZIAŁ POŻARNICZO - RATOWNICZY 
Adresatami tej klasy są osoby, które pragną zdobyć wiedzę i kom-

petencje niezbędne do pracy w straży pożarnej. Strażak w Państwowej 
Straży Pożarnej to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów. Kto 
ma plan, żeby zostać zawodowym strażakiem i pracować na służbie 
w strukturach PSP, warto, aby rozpoczął tę drogę od naszego liceum. 
Oddział, który tworzymy we współpracy z PSP w Łasku, oprócz przy-
gotowania do matury daje uczniom możliwość: zaliczenia teorii i czę-
ści praktyki szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotni-
czych Straży Pożarnych, ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, przygotowania do egzaminów do rekrutacji do szkół pożarni-
czych oraz konkursów ogólnopolskich. 

Wszystkie te umiejętności mają ważne znaczenie podczas rekru-
tacji do pracy w PSP. Uczniowie liceum o profilu pożarniczo – ra-
towniczym pozyskają najaktualniejszą wiedzę z zakresu pożarnictwa, 
a ponadto mają unikalną możliwość kontaktu, ćwiczeń oraz korzysta-
nia z doświadczeń ratowników różnych specjalności. Podczas zajęć 
przekazywane są również uniwersalne wartości, które powinny przy-
świecać każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość 
z wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych, takie jak: chęć pomocy 
innym, szacunek do munduru oraz odpowiednia dyscyplina. Eduka-
cja pożarnicza, dodatkowa godzina wychowania fizycznego, obowiąz-
kowe obozy szkoleniowe oraz zajęcia ze specjalistami, praktykami 
z doświadczeniem zawodowym – to gwarancja jakości. Teoretyczna 
i praktyczna wiedzą idą tutaj w parze, dlatego zanim rozpoczniesz 
swoją przygodę, czeka Cię test sprawności fizycznej i rozmowa kwa-
lifikacyjna. 

Praca strażaka to nie tylko sprawność, szybkość i zwinność,  
ale także umiejętność radzenia sobie w wyjątkowo trudnych sytu-
acjach i świadomość tego, że spiesząc komuś na ratunek, można stra-
cić swoje życie.

ODDZIAŁ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
– PIŁKA SIATKOWA

Popularny sms powstaje we współpracy z  ŁMLKS Łaskovia. 
Tę klasę dedykujemy tylko dla uzdolnionych siatkarsko dziewcząt, 
uczennic klas ósmych, dla których gra w piłkę siatkową nie ma tajem-
nic i które chciałyby łączyć naukę w liceum z treningami piłki siat-
kowej. Klasa dotowana będzie przez Polski Związek Piłki Siatkowej 
oraz sponsorów. Profesjonalne szkolenie sportowe (dodatkowe 16 go-
dzin wychowania fizycznego według autorskiego programu i wsparciu 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej) prowadzone będzie przez szkole-
niowców posiadających odpowiednie licencje. Z młodzieżą pracować 
będą również: trenerzy motoryki, fitness, fizjoterapeuta oraz dietetyk. 

Dziewczęta sportowe szlify zdobywać będą również podczas obozów 
sportowych.

 Ale szkoła to nie tylko sport. Stawiamy na języki – język angielski 
i niemiecki - oraz rozszerzoną geografię lub wiedzę o społeczeństwie. 
Cały etap szkolenia kończy się egzaminami maturalnymi.

Wychowanie i przygotowanie do dalszego kształcenia to nasze 
priorytety. Chcemy diagnozować potrzeby uczniów, ich możliwości 
i pomóc im w rozwoju kariery. Nasze uczennice mają szansę zostać 
zawodniczkami Łaskovii - II ligowej drużyny walczącej w tym sezo-
nie o awans do I Ligii. Treningi odbywać się będą w szkole - dysponu-
jemy pełnowymiarową salą gimnastyczną, boiskiem do piłki plażowej, 
siłownią, oraz w hali sportowej MOS „Elektryk”, ul. Warszawska 13. 

O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mi-
strzostwa Sportowego zdecydują wyniki próby sprawności fizycznej 
przeprowadzone w oparciu o wytyczne PZPS oraz suma punktów 
możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, której składnika-
mi są: punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, suma punk-
tów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, szczególne osiągnięcia w zawodach, wiedzy wy-
mienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, osiągnięcia 
w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkol-
nego, w szczególności w formie wolontariatu. W rekrutacji będą mo-
gły wziąć udział dziewczęta, które dostarczą zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasie sportowej. 

Wierzymy, że tylko nauka połączona z pasją zaowocuje sukcesem. 
Ty też w to uwierz. 

INTERNAT
Wszystkim, którzy chcą realizować swoje marzenia i obawiają się, 

że połączenie nauki oraz dodatkowych szkoleń, odbywających się po 
zajęciach, nie będzie możliwe ze względu na odległość, zapewniamy 
miejsce w internacie. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za 
wychowanie naszej młodzieży. To daje pewność nie tylko systema-
tycznej nauki pod okiem pedagogów, ale też kształtowania dojrzałych 
postaw, życia w grupie, w oparciu o najważniejsze życiowe warto-
ści. To prawdziwa szkoła życia, z dala od mamy i taty, ale niemal jak 
w domu. Każdy dzień ma swoją ramę, a każdy uczeń - swoje obowiąz-
ki. Z jednej strony, daje to poczucie stabilizacji i spokoju, z drugiej - 
uczy samodyscypliny i dobrej organizacji. 

Zachęcamy do obserwacji naszej strony www, fanpage’a oraz bez-
pośredniego kontaktu z nami pod nr tel. 43 675 34 61. 

Beata Pokorska – Galowicz 
dyrektor
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Planowany całkowity koszt inwestycji to 2,6 mln zł, z czego gmina 
pokryje ok. 800 tysięcy złotych, a mieszkańcy za instalację fotowoltaicz-
ną o mocy 2,5 kW zapłacą tylko 2 tys. zł + VAT.

Pragniemy przypomnieć, iż w poprzednim programie zaintereso-
wanie mieszkańców było ogromne i aż 80 mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych jest w eksploatacji gospodarstw domowych, z których mieszkańcy  
są bardzo zadowoleni.

W poprzednich latach udało się także wyposażyć gospodarstwa 
domowe w 323 pompy ciepła i 53 zestawy solarne  do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej, z czego mieszkańcy z własnej kie-
szeni dokładali tylko 500 zł. W oparciu o środki budżetu gminy 
mieszkańcy otrzymywali i nadal otrzymują dotacje na przydomo-
we oczyszczalnie ścieków w kwocie 4-7 tys. złotych, dotyczyło  

BOgAtSI O FOtOwOltAIKĘ
Miło nam poinformować o dużym sukcesie  gminy Buczek w pozyskaniu środków 
z Urzędu Marszałkowskiego na program fotowoltaiki ,  który obejmie aż 107 
gospodarstw domowych,  z  wyłączeniem rolników.

to tych miejscowości, gdzie nie była planowana budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

Bardzo cieszy fakt, że  mieszkańcy z wielkim entuzjazmem i za-
angażowaniem biorą udział w projektach ekologicznych, mających  
na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, w tym projekcie weź-
mie udział aż 107 gospodarstw, jednak o 40 gospodarstw mniej niż 
planowaliśmy, ponieważ w RPO zmieniły się zasady naboru i z mikro-
instalacji nie będą mogli skorzystać rolnicy. Mamy jednak nadzieję,  
że w przyszłości pojawią się środki w PROW, z których będą mogli sko-
rzystać także rolnicy, jak w poprzednim rozdaniu. 

Informujemy, iż po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim 
w Łodzi będziemy kontaktować się osobiście z mieszkańcami w celu 
podpisania umów.

Salę GOKiS wypełniły głównie panie, które, jak co roku, zostały 
obdarowane kwiatami przez  wójta gminy Buczek Bronisława Wę-
glewskiego. Samorządowcy przybyli na uroczystość: wicestarosta ła-
ski Teresa Wesołowska i wójt Bronisław Węglewski życzyli Paniom 
zachowania w życiu najważniejszych wartości: zdrowia, a także po-
gody ducha, mniej zmartwień, a więcej słońca, uśmiechu i radości na 
co dzień. 

Niedzielny program rozpoczęła Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ada-
ma Kobalczyka, grając na początek paniom znany utwór Zbigniewa 
Wodeckiego „Z tobą chcę oglądać świat”. Następnie można było się za-
chwycać standardami światowymi: „What a wonderful world” - Louisa 
Armstronga, „I do it for you” – Brayana Adamsa, „Skyfall” - Adele, 
„Tears in heaven” - Erica Camptona, „Yestarday” - The Beatles, „Wind 
of change” -  Scorpions, „Oto Chopin” - Kamyk, „Lubię wracać tam 
gdzie byłem” -  Zbigniewa Wodeckiego.

Brawami przyjęto też występ dziecięcego zespołu ludowego pieśni 
i tańca ,,Buczkowiacy”. Zespół składający się głównie z uczniów klas 
III SP w Buczku prowadzi instruktor Ewa Ignaczak, a w wykonaniu 
zespołu można było zobaczyć  taniec ludowy ,,Klapok” i ,,Polkę War-
szawską”.

Dobry dobór repertuaru, piękne stroje i profesjonalne wykonanie to 
cechy zespołu wokalnego ,,Bogoria” prowadzonego przez Zbigniewa 
Mierzwińskiego. Panie wykonały utwory: „Zorba i ja”, „Muzyk nocy”, 
„Słoneczne marzenia”, „Tak jak przed laty” i „Czarne oczy”. Cieka-
wą propozycją i niespodzianką wójta Bronisława Węglewskiego było 
zaproszenie znanego zespołu „Samokhin–Band”. Zespół wydał 4 pły-
ty, grał przed występem Joe Cocera, a jeszcze w tym roku zagra u nas 
podczas tegorocznego Krajowego Święta Truskawki. Grupa wokalno-
-instrumentalna z Rosjaninem, kozakiem dońskim  z Rostowa Pawlem 
Samokhinem wykonała kilka utworów autorskich w języku polskim, 
rosyjskim i ukraińskim, zyskując bardzo dobre przyjęcie widowni i no-
wych fanów.

Z wielkim zaangażowaniem, w kolorowych strojach z napisem Bu-
czek, z elementami tanecznej choreografii zaśpiewał zespół wokalny 
,,Kana’’ pod kierunkiem Aleksandry Zielińskiej. Uczennice klas naj-
młodszych wykonały: „Różowe okulary”, „Za krokiem krok”, „Łowcy 
gwiazd”, „W moim ogródeczku” i „Szła dziewczynka”.

DZIEń KOBIEt w BuCZKOwSKIM gOKiS
Niemalże we wszystkich instytucjach państwowych i samorządowych w kraju już w piątek, 6 marca, panowie obdarowywali 
swoje koleżanki kwiatami i drobnymi upominkami. W szkołach uczniowie przygotowali piękne programy artystyczne poświęcone 
paniom. Również  8 marca - jak każe tradycja – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku Jolanta Nietupska 
zaprosiła wszystkie panie z okazji  Święta Kobiet na okolicznościowy program słowno – muzyczny. 

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński
wraz z radnymi                  

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

wraz z pracownikami Urzędu

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom 
i Gościom Gminy Buczek

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 
pogody ducha,

wielu radosnych spotkań w gronie rodziny 
oraz Wesołego Alleluja!

Ostatnim punktem programu był występ Kabaretu „Cudoki”. 
Krzysztof Kędrak i Ela Młynarczyk nowym programem, zabawnymi 
skeczami i satyryczną piosenką zabawiali panie i nielicznych panów 
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siedzących na widowni i żywo reagujących 
oklaskami na występy artystów.

 Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu ma corocznie wymiar przede 
wszystkim artystyczny. Jest okazją do wysłu-
chania nowego repertuaru orkiestry, zobacze-
nia tańców towarzyskich i ludowych, wysłu-
chania piosenek zespołów wokalnych, a także 
zapoznania się z nowymi skeczami i humore-
skami kabaretu „Cudoki”.

Ponad trzygodzinny program artystycz-
ny, do którego wykonania włączała się rów-
nież publiczność - wypełniały utwory znane 
i lubiane, a radość na twarzach pań i gorące 
oklaski świadczyły o dobrym przygotowaniu  
i doborze programu, a także dobrym kontakcie 
artystów z publicznością. Koncertowi słowno-
-muzycznemu towarzyszyła  wesoła, niemalże 
biesiadna atmosfera.      
Fot. Nasze Miasto 

DZIEń KOBIEt w BuCZKOwSKIM gOKIS
9

Jak co roku przygotowano wiele atrakcji. Zmagania w szypułkowa-
niu truskawek na czas, rzutach truskawkami do celu, wyścig w łubian-
kach czy rozgrywki sportowe to tylko nieliczne z truskawkowych atrak-
cji, które w tym roku przygotowują organizatorzy. Organizatorzy szykują 
też niespodzianki. Do tego liczne pokazy twórczości artystycznej oraz 
występy muzyczne. Sobota prowadzona będzie w rytmach disco polo. 

rODZINNE śwIĘtO w BuCZKu pEŁNE 
truSKAwKOwYCH AtrAKCjI!
Konkursy, dyskoteka na świeżym powietrzu, fajerwerki, truskawkowe specjały i występy gwiazdy. Jeżeli ktoś już planuje sobie czas 
na czerwcowy weekend, niech koniecznie wybierze się do Buczku. Dni Truskawki 2020 zaplanowano na weekend 27-28 czerwca.

Planuje się występy między innymi: Zenka Martyniuka z Akcentem, 
MIG, Skaner, Etna. Natomiast w niedzielę prawdopodobnie wystąpią: 
Big Cyc, Varius Manx & Kasia Stankiewicz oraz Kombii. Całość impre-
zy zwieńczy widowiskowy pokaz sztucznych ogni.

Uwaga, wszyscy miłośnicy truskawek - obecność obowiązkowa!
Do zobaczenia w Buczku!

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zadań, tj. remontu drogi 
gminnej  Malenia  – Strupiny – Sowińce na odcinku 2,28  km  i kon-
serwacji drogi wewnętrznej  w Czestkowie  F na odcinku 0,295 km.  
W ramach zamówienia wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej jezd-
ni bitumicznej warstwą asfaltu i położenie nowej nawierzchni ścieral-
nej  z asfaltu o grubości  do 4 cm po zagęszczeniu. Wykonane  zostanie 

KOlEjNY rEMONt Dróg

BuCZEK: wAŻNE tElEFONY

utwardzenie  poboczy. Zakończenie  planowanej inwestycji planowane 
jest  na 20 lipca br. 

Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 
dofinansowanie  inwestycji dotyczącej remontu  drogi gminnej   Malenia  
–  Strupiny  –  Sowińce na odcinku 1,368 km  na kwotę dofinansowania 
244 640 zł.

26 lutego br.  ogłoszono przetarg na wykonanie zamówienia publicznego „Remont i konserwacja dróg 
w gminie Buczek”. W dniu 12 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. 

Pracownicy Urzędu Gminy w Buczku pracują w poniedziałek w godz. 8.00-16.00,  
od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 oczekując na Państwa pod telefonami:

Stanowiska      Numer zewnętrzny
Sekretariat         43 677 40 82
Inwestycje         43 677 44 78
Woda/Ścieki        43 677 44 71
Informatyk         43 677 44 73
Drogi             43 677 44 74
Fundusze Europejskie 43 677 44 83
Sekretarz Gminy     43 677 44 84
Kasa             43 677 44 85
Księgowość         43 677 44 86

Zarządzanie kryzysowe  43 677 44 87
Kadry              43 677 44 91
Skarbnik Gminy       43 677 44 92
Podatki             43 677 44 93
Odpady komunalne     43 677 44 94
Architektura          43 677 44 95
Płace               43 677 44 96
Rolnictwo            43 677 44 97
USC, Ewidencja Ludności 43 677 44 98

FAKS Urzędu     43 677 47 86
SP Buczek       43 677 40 24
SP Czestków      43 677 43 22
Przedszkole      43 677 38 90
GOPS          43 677 41 59
Ośrodek Zdrowia   43 677 40 29
Biblioteka        43 677 44 43
GOKiS         43 677 40 96
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W sobotę, 29 lutego br., w Szczercowie 
druhowie z  OSP Buczek wzięli udział 
w VI Wojewódzkim Turnieju w Halową 
Piłkę Nożną Ochotniczych Straży 
Pożarnych województwa łódzkiego 
o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP. 
Miło nam poinformować Czytelników,  
że drużyna w dziesięcioosobowym 
składzie po zaciętej walce zajęła I miejsce. 

Zwycięska drużyna w dniach 28-29 marca 
br. będzie reprezentować Buczek, powiat łaski 
i województwo łódzkie w XI Ogólnopolskim 
Turnieju o Puchar Prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP, który odbędzie się w Gąsa-
wie, powiat żniński. 

Gratulacje!

StrAŻACY Z BuCZKu 
MIStrZAMI wOjEwóDZtwA

Pierwszy mecz Orkan rozegra przed własną publicznością z ŁKS II 
Łódź. W pierwszym meczu rozegranym w Łodzi Orkan wysoko pokonał 
rywali 7:1. Już tylko godziny dzielą Orkan od startu rundy wiosennej, jeśli 
koronawirus nie pokrzyżuje tych planów. Po zawodnikach widać już pełną 
mobilizację i gotowość do walki o ligowe punkty. Za nimi dwa miesiące in-
tensywnych i, co widać w meczach sparingowych, owocnych przygotowań. 
Drużyna z każdym sparingiem prezentowała progres formy. W pierwszym 
etapie trener Tomasz Kmiecik pracował z drużyną nad siłą i wytrzymałością. 
W kolejnych etapach - praca nad szybkością i mocą oraz treningi techniczno-
-taktyczne z dużym naciskiem na ćwiczenia specjalistyczne w różnej formie 
nauczania. Dobra praca na treningach plus - co należy podkreślić - mocni 
sparingpartnerzy (GKS Bełchatów, Sokół Aleksandrów czy Lechia Toma-
szów) dają mocne podstawy do tego, że Orkan będzie wiosną szedł właściwą 
i słuszną drogą, a wysoką formą drużyna błyśnie już od pierwszego meczu. 

gKS OrKAN BuCZEK gOtOwY DO ruNDY wIOSENNEj
Po rundzie jesiennej Orkan z dorobkiem 35 punktów zajmuje wysokie IV miejsce. Do trzeciej Polonii Piotrków  
i drugiej - Warty Sieradz drużyna traci tylko dwa punkty. Liderem jest KS Kutno. 

Wysokie aspiracje do korony króla strzelców potwierdził Hubert 
Berłowski, który w meczach kontrolnych najczęściej trafiał do siatki 
rywali. W Orkanie przed rundą wiosenną nie było rewolucji kadrowej, 
wszyscy zawodnicy są też zdrowi, co niewątpliwie jest wielkim plusem. 
Rywalizacja w drużynie jest na niemal każdej pozycji. Trener Kmiecik 
będzie miał przed pierwszym meczem pozytywny dylemat, jaką zestawić 
wyjściową jedenastkę. Z drużyny odeszli: Mariusz Zawodziński i Jacek 
Majda, a w ich miejsce dołączyli: Szymon Serafin i Szymon Pelc. 

Mecze Orkana cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Runda 
wiosenna zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem rywale również nie 
spali. Na każdy punkt trzeba będzie ciężko zapracować. Grać tak by po-
twierdzić, że miejsce w czubie IV ligi nie jest przypadkowe i by licznie 
zapełniający nasz kameralny obiekt piłkarski kibice byli dumni z naszej 
drużyny. 

Po Nowym Roku klub wrócił do treningów, korzystając z miejsco-
wej hali sportowej w Buczku. Treningi odbywały się dwa razy w ty-
godniu oraz rozgrywano mecze sparingowe. W okresie przygotowaw-
czym pojawiło się w drużynie kilku nowych chętnych do gry zawod-
ników, jednak przed startem rundy wiosennej okaże się czy dołączą do 
drużyny. 

Dotąd z klubem nikt się nie rozstał. Pierwszy mecz rundy wiosennej 
zaplanowany został na 15 marca (godz. 16) w Błaszkach z miejscowym 
Piastem. Rywal zajmuje 5. miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów na 
koncie co Tęcza. W Buczku zawodnicy Tęczy wygrali w sierpniu po 

Klub Sportowy Tęcza Brodnia aktualnie występuje w rozgrywkach klasy okręgowej grupy 3 w podokręgu sieradzkim. 
Rozgrywki nadzoruje i prowadzi ŁZPN Łódź. Na koniec rundy jesiennej sezonu 2019/2020 drużyna uplasowała się na 
IV miejscu zdobywając 27 punktów. Dla działaczy, jak i zawodników było to dobre osiągnięcie, choć pozostawał mały 
niedosyt, gdyż w kilku meczach można było zdobyć więcej punktów, co w ogólnym rozrachunku przyniosłoby wyższe 
miejsce w tabeli i nieco lepszy bilans punktowy. Niemniej jednak rundę jesienną należy zaliczyć do udanych. 

zaciętym boju 4:3. Mecz rewanżowy zapowiada się więc interesująco 
i emocji na pewno nie zabraknie. 

Klub Tęcza Brodnia funkcjonuje głównie dzięki wsparciu finan-
sowemu Urzędu Gminy Buczek. Zarząd i zawodnicy serdecznie dzię-
kują za okazane wsparcie, które umożliwi dalsze funkcjonowanie 
Klubu oraz promocję gminy Buczek poprzez sport na arenie woje-
wództwa łódzkiego. Celem KS Tęcza Brodnia w rundzie wiosennej 
będzie zajęcie miejsca na koniec rozgrywek sezonu 2019/2020. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na mecze Tęczy 
na stadion gminny w Buczku.
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śwIĘtA wIElKIEj NOCY
RZYMIANIE W ŁASKIM KOŚCIELE

W Krakowie można zobaczyć Emaus, czyli 
kolorowy odpust z licznymi atrakcjami. Łask 
ma za to swoich Rzymian pełniących straż przy 
grobie Chrystusa. Tomasz Szweycer, nieżyjący 
już potomek sławnej rodziny, do której należa-
ły dobra łaskie, pisał w przedmowie do książki 
Włodzimierza Pałuszyńskiego pt. „Rzymianie 
Łascy”, że prawdopodobnie na wzór archiko-
legiaty łęczyckiej w Tumie w końcu XVI lub 
na początku XVII stulecia zorganizowano straż 
„przy grobie Chrystusa w Łasku. Według tra-
dycji i ustnych przekazów straż grobu w Łasku 
ubrana była w stroje wzorowane na ubiorach 
wschodnich, w turbanach, stąd też nazwani zo-
stali przez mieszkańców »turkami«”.

Piętnastoosobowa straż z komendantem 
i dwoma oficerami na czele składała się głów-
nie z łaskich rzemieślników, dla których pełnie-
nie warty w kościele było wielkim zaszczytem 
i wyróżnieniem. Ten zaszczytny obowiązek 
przechodził z ojca na syna. „Poza strażą peł-
nioną przy grobie, cały oddział straży obecny 
był na Wielkanocnej sumie, salutując podczas 
Ewangelii i Podniesienia oraz przeprowadzając 
Księdza od ołtarza do ambony”.

W końcu XIX wieku zniszczone przez lata 
użytkowania stroje należało wymienić. Michał 
Szweycer, dziadek wspomnianego Tomasza, 
ufundował wówczas nowe, ale wzorowane już 
na ubiorach rzymskich legionistów. „Turków” 
zamieniono więc „Rzymianami” i tym sposo-
bem już od ponad stulecia straż pełnią Rzymia-
nie. Kilkanaście lat temu ufundowano Rzymia-
nom nowe ubiory i uzbrojenie.

Święta Wielkiej Nocy wiążą się z tradycją i zwyczajami ludowymi, które do dziś są kultywowane. Niektóre odeszły  
w zapomnienie, inne są wciąż żywe w różnych regionach, zarówno na wsi, jak i w mieście. W Łasku od dawna przy Grobie 
Pańskim straż pełnią Rzymianie. To piękny zwyczaj, jak i malowanie pisanek czy święcenie pokarmów i palm.

NA POCZĄTEK KOLOROWE PALMY

Na tydzień przed Wielką Niedzielą rozpo-
czyna się świętowanie Wielkiej Nocy. Kiedyś 
w domach z kwiatów, gałązek porzeczek, ma-
lin, suszonych ziół, piór i bukszpanu wyko-
nywano barwne palmy, które następnie zano-
szono do kościoła. Wierzono, że poświęcone 
palemki zapewniają domostwu i rodzinie po-
myślność. Palmę wkładano zwykle za świę-
ty obraz. Mieszkańcy wsi z kolei wierzyli,  
że palmy zapewniają obfite plony i chronią 
przed nieszczęściami, takimi jak głód czy gra-

dobicie. Na polu tymi palemkami czyniono 
krzyże, smagano lekko zwierzęta w oborze.

Do dziś przetrwał zwyczaj świecenia po-
karmów w Wielka Sobotę, wywodzący się 
z czasów bardzo nam odległych, bo jeszcze 
pogańskich. Jak wiele innych zwyczajów, 
Kościół je przejął i nadał im rangę świętości. 
Święcono wszystkie boże dary, które trafiały  
na stół podczas wielkanocnego śniadania. 
Czyniono to w kościołach, gdzie zanoszono 
wielkie kosze wypełnione jadłem, ale i przed 
kapliczkami czy nawet przed chatami. Zwy-
kle żywność rozkładano na białych obrusach, 
które – jak wierzono – miały strzec ludzi przed 
skutkami burz i piorunami. Dziś do kościoła 
nosimy jedynie niewielki koszyczek z symbo-
licznymi pokarmami.

A jak to jest z tym malowaniem jajek? Jaja 
już w czasach pogańskich traktowane były jako 
symbol życia i sił witalnych. Kraszanki (od 
słowa „krasić”, czyli barwic, zdobić) gotowa-
no najczęściej w wodzie z cebulowymi łupina-
mi, ale i korą dębową czy łupinami włoskiego 
orzecha. Czasami nawet do barwienia używano 
soku z czerwonego buraka.

Na ten moment zwykle wyczekiwały dzie-
ci, by zabarwione jajka wzbogacać dodatko-
wymi ozdobami – malunkami czy naklejkami,  
jak to czyniono np. w Łowickiem, ale i włócz-
ką. Liczyła się inwencja i wyobraźnia. W daw-
nych czasach zdobienie jaj było domeną kobiet, 
mężczyznom zakazywano nawet wchodzenia 
do pomieszczeń, gdzie powstawały kraszan-
ki. I jeszcze jedna ciekawostka: wówczas jaja 
malowano tylko na czerwono, nawiązując do 
legendy mówiącej o tym, że Maria Magdale-
na po zmartwychwstaniu Chrystusa ujrzała,  
że wszystkie zakupione przez nią jajka zabar-
wiły się właśnie na ten kolor.
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DAwNIEj I DZIś
POGRZEB ŻURU I ŚLEDZIA

Święta Wielkiej Nocy wiążą się z nadej-
ściem wiosny, czasem radości i budzenia się 
życia. W niektórych rejonach kraju cieszono się 
z zakończenia rygorystycznego postu i urzą-
dzano symboliczny pogrzeb żuru i śledzia. Tak, 
tak – w dawnych czasach na Kujawach, ale nie 
tylko tam, nie dość, że nie jedzono mięsa, to za-
kazane było spożywanie także nabiału i cukru. 
Ludzie mieli już dość głodowania i żuru. Sym-
bolicznego śledzia wyciętego z drewna lub tek-
tury wieszano na drzewie, a gar żuru z radością 
zakopywano w ziemi lub wylewano do rowu…

Pogański zwyczaj topienia Marzanny prze-
mienił się tu w wieszanie Judasza, czyli karanie 
zdrajcy. Zwyczaj ten przetrwał jeszcze w nie-
których rejonach kraju, m.in. na Podkarpaciu. 
Słomiana kukła w łachmanach obnoszona jest 
po wsi, a następnie wieszana na kościelnej wie-
ży czy przydrożnym drzewie.

Wspomnijmy jeszcze o krakowskich pu-
cherokach obchodzonych w Niedzielę Pal-
mową. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa 
„puer” – chłopiec i nawiązuje do żaków, któ-

czapkach z bibuły i kożuchach, z osmolonymi 
twarzami. Za śpiewanie i rymowanki otrzymu-
je dary. Zwyczaj ten jest okazją nie tylko do 
zabawy, ale i prezentacji talentów przyszłych 
poetów i śpiewaków.

LANY PONIEDZIAŁEK

Wielkanocne święta bez lanego poniedział-
ku byłyby bardzo ubogie. Ten wywodzący się 
z czasów pogańskich zwyczaj nawiązuje do 
wiosennego symbolicznego oczyszczenia i po-
zbycia się zimowego brudu. W tamtych cza-
sach nie było łazienek i pryszniców takich jak 
dziś, więc z higieną, szczególnie w okresie 
zimy, bywało… różnie. Wiosenne ocieplenie 
stawało się więc okazją i do potrzebnego za-
biegu higienicznego.

Jak w przypadku wielu innych zwyczajów, 
i do tego dorobiono „ideologię”. Wierzono,  
że oblana przez kawalerów panna szybko 
znajdzie męża. Dlatego niejedna panna robi-
ła wszystko, by znaleźć się w pobliżu wiadra 
z wodą w ręku dorodnego młodziana. Często 
schwytana przez chłopców i zaciągnięta do 
studni musiała się wykupić piękną pisanką 
lub jakimś smakołykiem… Dzisiejszy śmigus-
-dyngus nawiązuje do tej tradycji, ale ma już 
nieco inny wymiar.

Do wypędzania srogiej zimy i pozbywania 
się wspomnień z tego okresu nawiązywał jesz-
cze jeden ciekawy zwyczaj – Siudej Baby. I ten 
zwyczaj wywodził się z czasów słowiańskich. 
W świątyni pod Kopcową Górą ognia strzegła 
kapłanka, która tylko raz w roku wychodziła 
z niej właśnie z okazji nadejścia wiosny. Szu-
kała wówczas swej następczyni. Przed Siudą 
Babą, całą czarną od dymu i ognia, chowały się 
wszystkie panny. Dziś przebrany za ten symbol 
odchodzącej zimy mężczyzna wraz z Cyganem 
chodzi od chałupy do chałupy i zbiera dary, 
czerniąc przy okazji policzki dziewcząt, co ma 
zapewnić szybkie znalezienie męża.

(pe)

rzy w świątyniach wygłaszali niewybredne ry-
mowane żarty. Usunięto ich więc z kościołów 
i niejako z konieczności trafili na wieś. Dziś 
w żaków zamienia się młodzież w stożkowych 
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Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla wie-
lu nierozważnych i bezmyślnych osób stał się ogień. Mimo że wy-
palanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne,  
co roku nierozważni właśnie w ten sposób „oczyszczają” swoje pola, łąki 
i trawniki. Nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości 
roślinne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach 
pożaru, doprowadzając do tego, że giną ludzie, zwierzęta, a także płoną 
lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W latach ubiegłych prowa-
dzono akcje prewencji społecznej, między innymi kampanię „STOP po-
żarom traw” podczas której informowano o konsekwencjach wypalania 
traw i zagrożeniach związanych z tym procederem. 

W 2019 roku w okresie wiosennym odnotowano 22 pożary nieużyt-
ków oraz 7 pożarów traw. Ponadto w tym okresie wystąpiło 10 poża-
rów lasu. Przypuszczalną przyczyną powstania tych zdarzeń była przede 
wszystkim nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Od-
notowano również podpalenia umyślne. 

Początek 2020 roku nie obfitował w opady deszczu i śniegu, na po-
lach, łąkach i posesjach występuje duża ilość suchej trawy i pozostałości 
roślinnych. By uniknąć pożarów traw i nieużytków w przyszłości, Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku apeluje o roz-
wagę. Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych z tymi pożarami po-

wIOSENNE ZAgrOŻENIE pOŻArOwE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przypomina o występującym problemie dotyczącym bezmyślnego 
wypalania traw i pozostałości roślinnych. Problem ten pojawia się przede wszystkim w okresie, późnej zimy oraz wczesnej wiosny. 
Wówczas rolnicy, właściciele posesji,  służby miejskie przystępują do prac porządkowych. 

pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”
- „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzyw-
ny”.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1950 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagra-
ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku  
do lat 10 ”.

Zanim podpalisz pozostałości roślinne na polu czy łące, pomyśl 
ile czasu i sił poświęcą strażacy, by ugasić pożar, który wymknie Ci 
się spod kontroli i jak wiele złego możesz wyrządzić sobie i innym  
ludziom.

st. kpt. Kamil Perliński - KP PSP w Łasku

Bezdomne zwierzęta z miasta i gminy Łask trafiają od lat do schro-
niska w Wojtyszkach, gdzie znajdują profesjonalną opiekę. I nie chodzi 
tu tylko o solidną budę czy klatkę chroniącą przed śniegiem lub mrozem, 
ale i o opiekę medyczną i szukanie prawdziwego domu dla zwierzaka.

Schronisko bowiem, choćby najlepsze nigdy nie zastąpi własnego 
domu, kochającej zwierzaka rodziny i wypełnionej pokarmem miski. To 
właśnie za te w sumie niewielkie „dary” psiak potrafi nam się odwzajem-
nić bezgranicznym oddaniem i miłością.

W styczniu tego roku we wspomnianym schronisku znajdowało się 
110 zwierzaków pochodzących z Łasku. To sporo, ale mniej niż w 2019 
roku. – Cieszę się, że przybywa adopcji, dzięki czemu w końcu lutego 
w schronisku były już tylko 102 zwierzaki, w tym 80 piesków. Opty-
mistyczne jest także to, że w tym roku nie było dotąd ani jednego przy-
padku odławiania bezpańskich zwierzaków - mówi Mariusz Leszczyński 
z Urzędu Miejskiego, który jesienią ubiegłego roku zastąpił Grzegorza 
Skibińskiego przez lata zajmującego się bezdomnymi zwierzętami. 

M. Leszczyński nie ukrywa, że ofiarna działalność pana Grzegorza, 
który po latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę, były dla nie-
go wzorem. Skibiński bowiem nie bacząc na różnorodne bariery szukał 
z powodzeniem nowych domów i właścicieli dla piesków oraz kotów. 
Ta działalność zyskała mu wdzięczność nie tylko naszych „braci mniej-
szych”, ale i mieszkańców grodu nad Grabią.

NASI „BrACIA MNIEjSI”
Stosunek ludzi  do  zwierząt  jes t  wyznacznikiem naszego cz łowieczeństwa.  Brzmi  to  jak s logan,  a le  gdy 
zastanowimy s ię  nad tym stwierdzeniem,  z  pewnośc ią  dojdziemy do wniosku,  że  jes t  to  prawda,  którą  coraz 
więcej  ludzi  b ierze  sobie  do  serca .  Nas i  „bracia  mniejs i”  na  to  w pełni  zas ługują .

I jeszcze kilka słów na temat wspomnianego schroniska. Łaskowia-
nie, którzy płacą niemałe pieniądze na utrzymanie swoich zwierzaków, 
co jakiś czas odwiedzają schronisko i kontrolują, w jakim stanie są „bra-
cia mniejsi”. Zdaniem M. Leszczyńskiego schronisko prowadzone jest 
bardzo dobrze.

(P) 

woduje niepotrzebne 
straty - w tym czasie 
ktoś inny może po-
trzebować pomocy.

Zakaz wypalania 
traw zawarto w wie-
lu aktach prawnych, 
m.in. w ustawie 
o ochronie przyrody: 
- „Zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, 
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A ptaki nad lotniskiem pojawiają się różne - od kaczek poczynając, 
a na krukach, czaplach i bocianach kończąc. Zderzenie z ptakiem może 
oznaczać nie tylko uszkodzenie maszyny, ale i katastrofę. Tego na lotni-
sku starają się uniknąć za wszelką cenę.

Płoszenie ptaków na lotniskach odbywa się różnorodnymi sposoba-
mi. Czasami wystarcza emitowanie przez głośniki odgłosów drapież-
ników, ale często potrzebne są inne sposoby pozbywania się intruzów. 
Lotniska zwykle otoczone są łąkami i polami, a także lasami, które przy-
ciągają ptaki. Wiele z nich lubi nagrzany pas startowy, podobnie zresztą 
jak czworonogi. A ponadto na tym wielkim terenie jest sporo… pokarmu. 
Dla ptaków są to np. dżdżownice, gryzonie. Najniebezpieczniejsze jest 
dopuszczenie do tego, by te ptaki zakładały gniazda. Dlatego rolą so-
kolnika jest wypłoszenie intruzów i spowodowanie, by z daleka omijały 
lotnisko.

Sokolnicy pracują na wielu lotniskach. Także w Warszawie, gdzie 
ląduje i startuje wiele maszyn pasażerskich. Sokolnik podczas dyżuru 
pokonuje nieraz nawet 200 kilometrów. Podwozi ptaki w wyznaczony 

jAStrZĘBIE I SOKOŁY   
StrAŻNICY NA lOtNISKu
Pamiętacie Państwo ten dramatyczny lot i przymusowe lądowanie wielkiej maszyny z pasażerami na pokładzie, 
która musiała wodować na rzece Hudson w USA! Tylko dzięki wysokiej klasy pilotom nie doszło wówczas do tragedii  
z powodu ptaków. Takie historie nie są wymysłem sensatów. Różnorodne ptaki, a szczególnie ich stada, są olbrzymim 
zagrożeniem dla samolotów, także dla F-16 na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Właśnie dlatego pracuje  
tu sokolnik Paweł Domański, który codziennie ze swoimi ptakami i psami czuwa nad bezpieczeństwem lotów.

rejon, by wykonywały swoją robotę. Zanim to jednak nastąpi sokolnik 
musi ułożyć ptaki. Tak, tak – ułożyć, a nie wytresować. Ptaki to nie psy. 
Tych skrzydlatych pomocników trzeba pozyskać, nawiązać z nimi bli-
ski kontakt, nauczyć korzystania z nagród. Czasami ptaki przed pracą 
są wygłodzone. Chodzi o to, by je zmusić do pracy. A potem otrzymują 
nagrodę w postaci kawałka mięsa. Które ptaki są tu najlepsze w służbie 
człowieka? Jastrzębie są mistrzami pościgu, sieją trwogę, ale na ogół nie 
dają się kapturzyć. Trudno więc z nimi podróżować, przemieszczać się 
sprawnie na wielkim obszarze lotniska. Sokoły z kolei są spokojniejsze, 
dają się kapturzyć, wtedy odpoczywają przed kolejnym wysiłkiem.

Na lotnisku 32. BLT najważniejszą robotę wykonuje jastrząb ame-
rykański „Vero”. Waży nieco kilogram, a jego rozpiętość skrzydeł wy-
nosi ponad 60 centymetrów. Swoją robotę wykonuje tu również sokół  
i jastrząb. „Vero” wzbija się na wysokość kilkunastu metrów, a niekiedy 
znacznie wyżej, i patroluje teren. Już sam jego widok odstrasza różne 
ptaki, a bywa, że jastrząb atakuje. Jastrzębie, jak się okazuje, preferują 
czyszczenie brzegów lasów i zwykle latają nisko, zaś sokoły lubią szy-
bować wysoko. Oczywiście nie ma mowy o polowaniu na lotnisku, bo 
tu chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa i odstraszanie 
intruzów.

Podobnie jest z psami P. Domańskiego. Wielki teren lotniska przy-
ciąga różne zwierzęta, niekiedy na pasie startowym pojawiają się nawet 
lisy czy zające. Kolizja z takim zwierzakiem może zakończyć się nawet 

tragedią. Psy odstraszają więc zwierzęta i powodują, że nie zakładają tu 
swoich siedlisk. 

Sokolnik ze swoimi wojowniczymi ptakami i psami pracuje pięć dni 
w tygodniu, w określonych godzinach, tymczasem loty odbywają się  
o różnych porach dnia i nocy, więc nie można dopuścić do powstania 
zagrożenia dla maszyn i pilotów. Dlatego na lotnisku działa także spe-
cjalna Grupa Odstraszania Ptaków. Armatki hukowe i tuby akustyczne 
„czyszczą teren”, niekiedy wystarczy pojawienie się samochodu z włą-
czonymi reflektorami. To proste, ale skuteczne sposoby pozbywania się 
nieproszonych gości.

Czy praca sokolnika i GOP na lotnisku 32. BLT przynosi oczekiwa-
ne efekty? Tak, obserwacje wskazują, że w rejonie lotniska jest mniej 

ptaków i innej zwierzyny, a to przekłada się na bezpieczeństwo. Zde-
rzenie maszyny z ptakiem może doprowadzić do uszkodzenia skrzydła 
czy innej części. Naprawa jest na ogół kosztowna i kłopotliwa. Znacznie 
gorzej jest wówczas, gdy ptak dostaje się do silnika. Niejednokrotnie na 
świecie bywało, że w takich przypadkach silnik przestaje działać i do-
chodzi na ogół do tragedii. 
Fot st. chor. L/ Jóźwik, „Polska Zbrojna”
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Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 
w mieście i gminie Łask. Termin zbiórki 6.04.2020 r. – 29.04.2020 r.

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godz. 6.00 i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:
- mieszkańcy domów jednorodzinnych  - na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd
- mieszkańcy budynków wielorodzinnych -  przy gniazdach pojemników na odpady
- mieszkańcy budynków ZGM - na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd.

Odbieramy: odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 
urządzenia zawierające freony (lodówki),  zużyte opony (do rozmiaru 1250  mm x 400 mm), baterie i akumulatory.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wysta-
wione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady pochodzące 
z warsztatów rzemieślniczych, części samochodowe. 

Terminy odbioru  
odpadów wielkogabarytowych Nazwa ulicy, miejscowości 

6 kwietnia 2020 r. /poniedziałek/ 

Łask:  Armii Krajowej,    Przemysłowa,    Szpitalna,    Warszawska,    Źródlana, bl. Warszawska 64/70, 
osiedle Batorego: Warszawska 32, budynki ZGM: Warszawska 2, 2A, osiedle Przylesie: Borowikowa, 
Bohaterów Września, Cisowa, Dębowa, Jodłowa, Jesionowa, Leszczynowa, Orzechowa, Podleśna, 
Szkolna, Topolowa. 

7 kwietnia 2020 r. /wtorek/ 

Łask:   Górna, Kilińskiego,   Konopnickiej,   Kościelna,  Kościuszki,   Łąkowa,   Matejki, Plac 
Dąbrowskiego,  pl. 11 Listopada, Północna, Słowackiego, Strażacka, Reymonta, Tylna, Wąska, 
Widawska, Zachodnia, Zielona, Żeromskiego, budynki ZGM: pl. Dąbrowskiego 3, Kilińskiego 63, 69, 
69B, 69C, ul. Widawska 3, 14, 18, Zielona 12, Żeromskiego 10, 21 

8  kwietnia 2020 r. /środa/ 

Łask: 9 Maja, Andersa, Batorego, Chabrowa, Polna, Południowa, Wiosenna, Żytnia, osiedle Sobieskiego: 
Polna 7, 11, 15, 17, 19, Południowa 3, osiedle Batorego: 9 Maja 46, 63, 69, szczyt pomiędzy bl. 67/69, 
73, Batorego 34, 38, 46, przy „TWIXIE”, Spółdzielcza, budynki ZGM: 9 Maja 88, 88A, 88B /baraki/ 
Południowa 4, 4A, 4 B, Gmina: Wola Łaska 

9  kwietnia 2020 r. /czwartek/ 

Łask: 1 Maja, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, Kwirama, Łaskiego, Mickiewicza, 
Narutowicza, Okrzei, Prostokątna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, osiedle Sobieskiego: 1 Maja 1, 3, 5, 7, 
9, Jana Pawła II 2, 3, 4, 5, 6, 9 B, 12,  Narutowicza 5, 25, 30, 32, Prostokątna 1, Skłodowskiej 2, 3, 4, 5, 7, 
śmietnik przy „Witamince”, osiedle Mickiewicza: 1 Maja przy kotłowni, Karpińskiego, Rodziny 
Bujnowskich 3, osiedle MON: Jana Pawła II bl. 9, 9A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, Kosynierów 1, 2, 3, 
Pułaskiego 1, 3, 5, Wróblewskiego 3, 4, 5  

10 kwietnia 2020 r. /piątek/ 

Kolumna: Bazarowa, Dolna, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jagiełły, Kopernika, Letnia, Lubelska, 
Łączna, Łódzka, Niska, Ostatnia, Piaskowa, Piękna, Piotrkowska,  pl. Szarych Szeregów, Skromna, 
Torowa lewa i prawa strona, Wczasowa, Wysoka, Gdańska, Leśna, Krasickiego, Komuny Paryskiej, 
Łanowa, Miodowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Wileńska, Zakopiańska, bl. Harcerska 2, 4, budynki 
ZGM: Gdańska 17, Graniczna 11, 12, Jagiełły 8, 10, Komuny Paryskiej 14, 20, Letnia 7, 8, 11,  Lubelska 
4, 6, 10, 12, Piękna 6, Piotrkowska 7, 11, 25, Pl. Szarych Szeregów 5, Wczasowa 2, Wileńska 1, 25, 27, 
Zakopiańska 16 

14 kwietnia 2020 r. /wtorek/ 

Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa,  
ks. Malinowskiego, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mokra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Pogodna, 
Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Szyszkowa, Sportowa, Torowa za torami, Traugutta, Wiązowa, 
Wiśniowa, Wrzosowa, budynki ZGM: Błękitna 19, Torowa 14 

15 kwietnia 2020 r. /środa/ 

Kolumna: Leśników Polskich, Iglasta, Katowicka, Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, Sadowa, 
Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Swojska, Śląska, Światowida, Świerkowa, 
Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, W. Polskiego, Zagajnikowa, budynki ZGM: Leśników Polskich 2, 
Katowicka 1, Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmowa 1, 7, Sosnowa 1, Toruńska 2, 9, 13, 23, Wojska 
Polskiego 9, 11, 14, 16, 22, 27 

16 kwietnia 2020 r. /czwartek/ 
Kolumna: ul. 3 Maja, Czajkowskiego, Jawornickiego, Kresowa, Szweycerów, Orzeszkowej, Powstańców 
Styczniowych, Prosta, Sowia, Tuwima, Wyspiańskiego, gmina: Ostrów Osiedle, Ostrów Wieś, budynki 
ZGM: Tuwima 24    

17 kwietnia 2020 r. /piątek/ Łask: Kolejowa, Lutomierska, Utrata, Wiejska, gmina: Wiewiórczyn, Wronowice Wieś,  budynki ZGM: 
ul.  Lutomierska 9, Wiewiórczyn ul. Szkolna 11, Wronowice 27. 

20 kwietnia 2020 r. /poniedziałek/ Gmina: Budy Stryjewskie, Jabłonki, Stryje Księże, Wola Stryjewska, Wronowice Osiedle 

21 kwietnia 2020 r. /wtorek/ Gmina: Gorczyn, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Podłaszcze 

22 kwietnia 2020 r. /środa/ Gmina: Kolonia Bilew, Mikołajówek, Okup Wielki, Okup Mały, Orchów, budynki  ZGM: Okup Mały 
ul. Akacjowa 3A 

23 kwietnia 2020 r. /czwartek/ Gmina: Bałucz, Kolonia Bałucz, Kopyść, Młynisko, Orchów Wesółka, Ulejów, Wincentów, Wola 
Bałucka  

24 kwietnia 2020 r. /piątek/ Gmina: Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, Grabina, Sięganów, 
Zielęcice 

27 kwietnia 2020 r. /poniedziałek/ Gmina: Anielin, Karszew, Krzucz, Rembów, Stryje Paskowe 

28 kwietnia 2020 r. /wtorek/ Gmina:  Remiszew, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice 
Tomaszew, Wydrzyn 

29 kwietnia 2020 r. /środa/ Gmina: Aleksandrówek, Rokitnica, Teodory, Teodory Osiedle, budynki ZGM: Teodory 62 
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Mieszkańcy Sędziejowic i okolicznych miejscowości są wdzięczni Gru-
pie Motocyklowej Forever Young za przywrócenie tradycji ostatkowych 
związanych z zakończeniem karnawału. Licząca ponad dwadzieścia osób 
grupa przebierańców odwiedzała nasze zagrody i instytucje dając chwile 
radości i zapomnienia od codziennych trosk. Czekamy na Was za rok.

(MP)

ZApuStY 2020

W 2019 r. przeczytano łącznie 26.439 książek, z czego wynika,  
że przeciętnie na jednego czytelnika przypadło ponad 26 książek, a na 
jednego mieszkańca gminy - 6,35 książki. Wśród czytelników są osoby  
w każdym wieku. Najwdzięczniejsi czytelnicy to dzieci oraz osoby  
w przedziale wiekowym 25-44 lata (ok. 300 osób). 

A oto  najlepsi czytelniczy w GBP w Sędziejowicach: Magdalena 
Piecha (290 książek), Stanisław Witkowski (231), Małgorzata Czwar-
tek (227). W kategorii „Sagi” najlepsze czytelniczki to: Grażyna Zając 
(288), Dorota Rulko (135), Wioletta Łyszkowicz (121) i Beata Swędrow-
ska (119). W kategorii „Psychologia” prowadzi Aleksandra Balcerowiak,  
w kategorii „Kryminały – sensacja” najlepsza to Barbara Kapuścińska. 
W kategorii „Historia” prowadzi Jolanta Hadrysiak. Miłośniczki „Bio-
grafii” to Władysława Sychniak oraz Elżbieta Ciołek. Wśród czytelni-
ków mamy też miłośników literatury fantasy, najlepsze panie to: Ka-
tarzyna Dąbrowska oraz Ewelina Markowska. W literaturze religijnej 
prym wiedzie: Cecylia Urbaniak, Teresa Zamolska i Anna Opieczyńska. 
Przyrodę i geografię najbardziej kocha Władysław Koper z Pruszkowa, 
który zna na pamięć „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W mniej-
szych kategoriach najlepsi czytelnicy to: Piotr Domagała (ŚDS), Janina 
Winiecka, Danuta Kardas.

Wśród dzieci w Sędziejowicach najlepsza czytelniczka to Zuzia An-
drzejewska (263 książki),  Laura Lamecka (209), Lilianka Oleszczak 
(110). W kategorii „Dzieci 7-12 lat” najlepszą jest Daria Sysio (304 ksią-
żeczki), Łucja Lamecka (136), Agnieszka Filipowska (125).

W Filii bibliotecznej w Marzeninie I miejsce zajęła Cezara Wasilew-
ska (233 książki), II miejsce – Barbara Zielińska (165) i III miejsce – 
Maciej Wasilewski (136). Najlepsze wśród dzieci to: Zuzia Kosecka, Jaś  
i Adaś Brzezieccy, Kacper Kostrzewa. 

W Filii Bibliotecznej w Siedlcach: Maria Szczesio – 114 książek, 
Feliksa Sierszyńska – 94, Beata Chodak – 83 i Dariusz Łubiński – 68. 
Dzieci w Siedlcach z najlepszymi wynikami to: Laura Stępień – 91 i Ju-
styna Stankiewicz – 35. 

W Pruszkowie dwa równorzędne I miejsca zajęły Teresa Marek  
i Halina Pięta (po 149 książek). Drugie miejsce należy do Danuty i Jana 
Nowakowskich (123), a następne do Janiny Winieckiej. Wśród dzieci  
I miejsce zajęło rodzeństwo: Miruś, Szymuś i Monisia Zaczyk (łącznie 
100 książeczek). 

Podczas spotkania nagrodą ufundowaną przez przewodniczącego 
RG uhonorowano Małgorzatę Buczek - tysięcznego czytelnika, a wszyst-
kich członków Dyskusyjnego Klubu Książki, którzy napisali dyktando 

Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła…
          (W. Szymborska)

CZYtElNICY NA MEDAl !

pt. „Spacer ulicą Piotrkowską”, uhonorowano nagrodą w postaci drama-
tu Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Kochani Czytelnicy, z całego serca dziękujemy za to, że swoją czy-
telniczą postawą wzbogacacie przestrzeń wokół nas,  za godne reprezen-
towanie naszej biblioteki, podnoszenie poziomu czytelnictwa w całym 
kraju oraz za to, że po prostu jesteście z nami.

Beata Magdziak
dyrektor GBP

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach po raz dziesiąty świętowali podsumowanie konkursu 
„Czytelnik Roku”. 17 lutego br. w uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 80 wyróżniających czytelników z grona 
ponad tysiąca zarejestrowanych w bibliotece. Uhonorowaniem zwycięzców poszczególnych kategorii konkursów 
czytelniczych zajęli się goście przybyli na uroczystość: Piotr Polak – poseł na Sejm RP,  Barbara Potasiak – 
reprezentująca Zarząd Powiatu Łaskiego oraz Dariusz Cieślak – wójt gminy Sędziejowice. 

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice 
Jarosław Bartczak             

Wójt Gminy Sędziejowice
Dariusz Cieślak

oraz Radni i Sołtysi

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom i Gościom 

aby w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

S Ę D Z I E jOw IC K I E 
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Ogromną radość sprawiły dzieciom upominki i dyplomy przekazane 
przez gości. Z kolei przy słodkim poczęstunku dzieci dowiedziały się,  
że książki należy szanować i dbać o nie. Dzieci i nauczyciele dziękują  
za przepiękny i mile spędzony dzień.

AKtYwNE prZEDSZKOlAKI w DOBrEj
Czytanie książek wpływa na wszechstronny rozwój nie tylko 
intelektualny czy językowy, ale również emocjonalny i społeczny, 
szczególnie u dzieci. Mając to na uwadze, w lutym w Przedszkolu 
w Dobrej w ramach akcji „Od 4. roku bez czytania ani kroku”, 
przy współpracy z dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sędziejowicach Beatą Magdziak, odbyło się czytanie bajek, 
m.in. przez: wicestarostę Teresę Wesołowską, wójta Dariusza 
Cieślaka, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sędziejowice Dorotę 
Burzyńską, radną Katarzynę Sobalę. 

Udział w turnieju wszyscy potraktowali zarówno profesjonalnie, ale 
też jako wspaniałą okazję do integracji i dobrej zabawy, dając jednocze-

ZgrANA DruŻYNA Z SĘDZIEjOwIC

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Jarosław Bartczak 
(przewodniczący RG), Rafał Krawczyk (radny RG), Sławomir Bilant 

(radny RG), Mateusz Tarka (radny RG), Dariusz Cieślak (wójt gminy). 
W drugim rzędzie od lewej: Marcin Rzepa (radny RG), Arkadiusz 

Kałuża (sołtys Marzenina), Artur Białek (nauczyciel ZSO nr 1  
w Sędziejowicach), Marek Kidawski (informatyk w UG),  

Mirosław Potasiak (sekretarz gminy).

Reprezentacja Sędziejowic uczestniczyła w rozgrywkach I Turnieju Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty 
Łaskiego. Choć nie udało się zdobyć wysokiej lokaty, wszyscy zawodnicy przygotowywali się do zawodów bardzo solidnie, mieli 
okazję wyrwać się z codziennych obowiązków oraz poprawić swoją kondycję fizyczną. 

17 lutego br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 
odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, którego 
głównym tematem były praktyczne aspekty sporządzania statutu 
dla organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych 
straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. 

wSZYStKO O StAtutACH

Szkolenie poprowadził adwokat Tomasz Frątczak, a organizatorem 
było Stowarzyszenie „Sędziejowice na plus”.

Również w lutym w przedszkolu w Dobrej odbył się bal karnawa-
łowy, który dostarczył dzieciom wielu przeżyć i radości. Już od wejścia 
można było wyczuć niecodzienny nastrój. Po śniadaniu wszyscy włożyli 
kostiumy i byli gotowi do zabawy. Dzięki zaangażowaniu nauczycielek 
zabawa była wesoła i udana. Dzieci bawiły się świetnie, a skoczna i ryt-
miczna muzyka zachęcała je do tańców. W trakcie balu odbyły się różne 
zabawy i konkursy. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, 
dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami. Sądzimy, że wspomnienia  
z tego balu na długo pozostaną w ich pamięci.

Anna Szymańska

śnie chwilę radości i szczęścia zwycięskim drużynom. Słowa podzięko-
wania należą się kibicom, którzy wspierali drużyny podczas rozgrywek.
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W spotkaniu z okazji jubileuszu uczest-
niczyli m.in.: Stanisław Muszyński - doradca 
wojewody łódzkiego, Dawid Mazurkiewicz 
- dyrektor Kancelarii Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego, Piotr Wołosz - starosta łaski, 
Piotr Rudecki - komendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łasku, funkcjona-
riusze Komisariatu Policji, Krzysztof Ziętala 
- dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Łasku, Tamara Szymko - kierownik Miej-
sko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łasku, Monika Aleksandrowicz - kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sę-
dziejowicach wraz z pracownikami ośrodka, 
Michał Włodarczyk - wójt gminy Widawa,  
Sławomir Stępnik - przewodniczący Rady Gmi-
ny Widawa wraz z prezydium Rady Gminy 
Widawa, Agnieszka Galuś - sekretarz gminy 
Widawa, Ewa Wartałowicz - skarbnik gminy 
Widawa, Jerzy Brożyński - były wójt gminy 

30 lAt gOpS w wIDAwIE
28 lutego br. świętowano  piękny  jubileusz 30-lecia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Widawie. Pozostanie on na długo w pamięci wszystkich uczestników 
uroczystości - pracowników GOPS oraz zaproszonych gości.

Widawa, Małgorzata Kaźmierczak - kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej wraz z pracownikami, Andrzej 
Orlewski - kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Widawie, Grzegorz Namirowski - przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie, 
Urszula Olejniczak - prezes Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego Soł-
tysów Gminy Widawa, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wi-
dawa, dyrektorzy placówek oświatowych gminy, kierownicy i pracownicy 
Urzędu Gminy, Wiesława Brocka, Jan Bartczak, Ryszard Bruzda, Karolina 
Werpachowska-Grzywińska, pracownicy GOPS w Widawie. 

Jako dowód uznania i podziękowania za wzorowo wypełnioną służ-
bę każdy przybyły pracownik otrzymał list gratulacyjny, różę oraz sta-
tuetkę dla kierowników jednostki i pracowników z długoletnim stażem 
- wręczone przez wójta gminy Widawa Michała Włodarczyka i kierow-
nika GOPS Widawa Agnieszkę Leopolską. Podczas uroczystości nie za-
brakło podziękowań za długoletnią współpracę skierowanych do przed-
stawicieli instytucji i osób, które od wielu lat wspierają i współpracują 
z GOPS w Widawie.

Agnieszka Leopolska
kierownik GOPS Widawa

Przewodniczący Rady Gminy Widawa 
Sławomir Stępnik             

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych 

pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom 

i Gościom Gminy Widawa najserdeczniejsze 

życzenia wszelkiej pomyślności, pogody 

ducha oraz Wesołego Alleluja! 
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Do występów zaproszono: ,,Kwiaty Polne” z Kwiatkowic (gm. Wodzie-
rady), ,,Kapelę Kiełczygłowianie” z Kiełczygłowa, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wielkiej Wsi, ,,Strońska Czar” ze Strońska, ,,Nadwarcianki” z Konopnicy, 
Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca z Wrocławia. Zaproszono 
również delegacje: Widawy, Strobina, Zborowa, Chociwia, Biblioteki w Wi-
dawie oraz księdza proboszcza z Widawy i wójta gminy Widawa.

Każdy zespół mógł zaprezentować na scenie swoje umiejętności nie 
tylko wokalne. W trakcie występów nie raz widownia przyłączała się do 
śpiewania. Wszystkie zespoły otrzymały drobne upominki oraz dyplomy 
z okazji tego wydarzenia. 

Po części oficjalniej goście zostali poczęstowani tortem, zakupionym 
przez Radę Sołecką w Widawie, i potrawami przygotowanymi przez 
,,Widawian”. Zaproszone grupy również przygotowały poczęstunek, 
co było bardzo miłym gestem dla organizatorów. Goście jeszcze długo, 
spontanicznie śpiewali i bawili się w sali GOK. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyczynienie się do sukcesu 
spotkania. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie w jeszcze 
szerszym gronie.  

GOK     

śp IEwAjMY rAZEM
W niedzielę, 23 stycznia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie odbyło się spotkanie muzyczne ,,Śpiewajmy 
Razem”. Inicjatorem wydarzenia był zespół śpiewaczy ,,Widawianie” oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Za nami XIII Turniej Halowy w Piłkę Nożną o Puchar Wójta 
Gminy Widawa, zorganizowany w hali sportowej Zespołu 
Szkół w Widawie (18 stycznia br.). Do rywalizacji przystąpiło  
13 drużyn.

 Finał zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Po raz drugi w tym 
turnieju miały zagrać ze sobą: drużyna Kamarinios oraz Tom-Klew. Od 
początku finałowego spotkania można było zauważyć, jak bardzo tym 
drużynom zależy na wygranej. Nikt nogi nie odstawiał, bramkarze spisy-
wali się doskonale, ale to drużyna Kamarinios wychodzi na prowadzenie 
i do końca meczu to prowadzenie utrzymuje.

Wyniki:
I miejsce - Kamarinios
II miejsce - Tom-Klew
III miejsce - Tabor
IV miejsce - Czarne Diabły
Na koniec turnieju nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez 

gminę Widawa, firmę Keeza oraz Rajsport Sieradz.
       JJ

ZAgrAlI O puCHAr wójtA

W rozgrywkach wzięło udział 83 zawodników tworzących  
7 drużyn. Podczas 10 kolejek i turnieju finałowego odbyły się  
32 mecze, rozegrano łącznie 116 setów i zdobyto ponad 5 tysięcy 
punktów. Zwycięzcami rozgrywek okazała się po raz trzeci z rzędu 
drużyna Somgorsi. 

Jak co roku, grające drużyny zostały uhonorowane puchara-
mi i dyplomami, a wszyscy zawodnicy - pamiątkowymi kubkami. 
Wręczenia nagród i podsumowania całych rozgrywek dokonał wójt 
gminy Widawa Michał Włodarczyk. Organizatorami i sędziami ca-
łych rozgrywek byli tradycyjnie nauczyciele wychowania fizycz-
nego: Kamil Sowała i Mirosław Szkudlarek oraz miejscowy przed-
siębiorca i siatkarz Sebastian Sowała. 

Klasyfikacja końcowa XVII edycji Weekendowej Ligi Piłki 
Siatkowej: 1. Somgorsi, 2. Bydlaki, 3. Ziomeczki, 4. Krzesłem  
o Ścianę, 5. Gentlemen, 6. UKS „Libero” Widawa, 7. Team Skała.

FINAŁ wEEKENDOwEj lIgI pIŁKI SIAtKOwEj
W niedzielę, 9 lutego br., w hali sportowej przy Zespole Szkół w Widawie odbył się finał XVII edycji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej, 
prowadzonej przez UKS „Libero” Widawa. Liga odbywała się w piątkowe popołudnia i wieczory od października do lutego. 
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Już sam przegląd laureatów tegorocznej edycji targów potwierdza 
wspomnianą tezę. Złoty Medal targów trafił do firmy KOSBUD braci 
Kosińskich spod Warszawy, oferującej elastyczny beton architektoniczny 
STONO – nowoczesny materiał wykończeniowy. Nagrodzono również 
ekologiczny grill ogrodowy firmy „Iwona Pellets” dopełniający małą ar-
chitekturę, stworzony bez substancji chemicznych i lakierów, potrawy na 
płycie nie mają kontaktu z ogniem i dymem. Złotym Medalem uhonoro-
wano także prefabrykowany, bezemisyjny, energooszczędny, samowystar-
czalny budynek OMATALO, rodem z POLARHEAT w Łodzi. Oferowany 
obiekt nie emituje spalin do atmosfery, ogranicza straty ciepła, a więc ma 
też korzystny wpływ na stan naszych finansów. Na wyróżnienie podczas 
targów zasłużył m.in. inteligentny zawór RE.GUARD bezpiecznie steru-
jący systemem wody, chroniący nas przed zalaniem. Wykrywa pęknięcia 
rur i odcina źródło przecieku. To idealne urządzenie oszczędzające nam 
nerwy i zdrowie!

Na targach można było również zobaczyć różnorodne systemy eko-
logicznych pomp cieplnych, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
oferowane przez firmy z Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego i Łasku, a na-
wet Bukowca z gm. Brójce. Tego typu urządzenia montowane są szcze-
gólnie tam, gdzie nie ma szans na podłączenie domostw do kanalizacji 
i oczyszczalni. Okazuje się, że takie przydomowe oczyszczalnie są ekolo-
giczne i tanie w eksploatacji. W niektórych gminach, np. Buczek, montaż 
takich urządzeń wspierany jest finansowo przez samorząd. To dobry kieru-
nek rozwijania troski o środowisko.

Jeśli idzie o ekologiczne i tanie ogrzewanie – fachowcy na targach 
podpowiadali wiele rozwiązań. Jedno jest pewne – nie da się uciec od tego 
problemu choćby ze względu na koszty, ale do głosu coraz bardziej docho-
dzić będzie troska o środowisko. Mamy już dość kopciuchów i wcześniej 
czy później tradycyjne ogrzewanie przy pomocy węgla czy drewna pójdzie 
w odstawkę. Specjaliści już dziś oferują sporo interesujących rozwiązań, 
a można je było zobaczyć choćby w postaci ekologicznych kominków.

Osobny blok wystawienniczy stanowiło to wszystko, co związane jest 
z dachami i izolacją. To od lat mocna strona łódzkich targów. I na tym polu 
jest sporo nowości, co dekarze oferują nie tylko na wystawach, ale i pod-
czas warsztatów czy konsultacji. Nas zainteresował m.in. system fotowol-
taiczny Brass PV Premium możliwy do zamontowania z linią dachówek, 
tani i ekologiczny sposób na pozyskanie prądu, dodatkowo dostosowany 
do wyglądu naszego domu. Podobały nam się również płaskie ceramiczne 
dachówki, które po ułożeniu dadzą wygląd dachu pozbawionego faktury. 
Mogą być też stosowane do okładania elewacji.

Tym razem na łódzkich targach zabrakło takich potentatów z naszego 
regionu, jak choćby wytwórcy nowoczesnych okien „Petecki”, czy pro-
ducentów materiałów budowlanych, wyposażenia wnętrz. Można przy-
puszczać, że pojawią się na kolejnych edycjach targów z zaskakującymi 
ofertami.

(P)
PS Na marzec br. zaplanowane były w Łodzi jeszcze jedne ważne 

dla regionu targi – turystyczne. Koronawirus pokrzyżował wiele planów 
i te targi nie odbyły się…

„INtErBuD” pOD ZNAKIEM NOwOCZESNOśCI
Targi Budownictwa „Interbud”, zorganizowane po raz 27. w hali EXPO przy al. Politechniki w Łodzi, nie zaskakują jak przed 
laty różnorodnością oferty. Można było wówczas oglądać zarówno silikatowe bloczki, jak i elementy składankowych domów rodem 
ze Zduńskiej Woli czy okna firmy „Petecki”, a nowinki technologiczne stanowiły niewielki procent ekspozycji. Teraz sytuacja jest 
odmienna – dominują nowoczesne rozwiązania, zaskakujące technologie i innowacyjne materiały. Wszystko to sprawia, że łódzkie 
targi stają się przeglądem tego, co pojawia się już w budownictwie i dominować będzie w najbliższych latach.
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Na 
SulIMIErSCY Z ZIElĘCIC

Obie księgi są skarbnicą wiedzy o ludziach mieszkających w Łasku. 
Szczególnie szpitalna jest niezwykle interesująca. W poszczególnych ru-
brykach odnaleźć można informacje m.in. o miejscu zamieszkania, dacie 
urodzin, wyznaniu czy chorobach. Dokumenty te zostały oczyszczone, 
naprawione i zabezpieczone przed niszczącym upływem czasu.

W drodze do konserwacji jest już kolejna „Księga Szpitalna 
z lat 1930-1941” oraz przedwojenne gazety z regionu łaskiego. 

NOwE ŻYCIE StArYCH KSIąg
Do muzeum powróciły dokumenty, które poddano konserwacji w pracowni Agnieszki Ciesielskiej z Włocławka. Swoje nowe życie 
uzyskały „Księga Chorych Szpitala Powiatowego w Łasku z lat 1915-1919” oraz „Księga Meldunkowa posesji przy ul. Warszawskiej 2”.

Przez lata więcej o nich mówiły mogiły 
na cmentarzu w Marzeninie niż opisy 
ich dokonań czy zagrabione po wojnie 
dobra. W Zielęcicach, gdzie istniał kiedyś 
piękny dwór i ogród w stylu angielskim, 
wśród ruin i zielska dziś trudno nawet 
dopatrzeć się śladów tego historycznego 
założenia. Dzięki Andrzejowi Sznajdrowi, 
który podczas zbierania materiałów do 
książki o Światopełku Karpińskim dotarł 
do potomków Sulimierskich. Czytelnicy 
„Panoramy” otrzymali sporo cennych 
informacji o tym zasłużonym dla regionu 
i kraju rodzie, mogli też obejrzeć pożółkłe 
fotografie.

Dziś prezentujemy jedno ze zdjęć ze zbioru 
Krzysztofa Filipkowskiego, potomka Sulimier-
skich. Na dalszym planie widać wspomniany 
dwór, a z przodu (z lewej strony) na koniu je-
dzie sam Karol Sulimierski, zaś obok - Włodzi-
mierz. O Karolu sporo pisała ówczesna prasa, 
m.in. piotrkowski „Tydzień”, opisując dorocz-
ne polowania w jego dobrach, w których brali 
udział okoliczni ziemianie. Zdjęcie pochodzi 
z początku lat dwudziestych XX wieku. 

To jedna z nielicznych fotografii ukazują-
cych dwór w Zielęcicach, który po wojnie do-
prowadzono do całkowitej ruiny. A może któ-
ryś z naszych Czytelników dysponuje lepszym 
zdjęciem tej budowli?

(Saw.)

Dzięki współpracy z A. Ciesielską, co roku odnawiane są najstar-
sze dokumenty znajdujące się w zbiorach muzeum. Do tej pory 
udało się odrestaurować m.in.: „Ordynację Miasta Dziedzicznego 
Łasku z 1790 r.”, „Ankietę burmistrza Orłożeńskiego z 1817 r.”, 
„Księgę Uwłaszczeniową z 1864 r.” oraz kilka innych mniejszych 
archiwaliów. 

Arkadiusz Cieślak
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KAtAStrOFY 
lOtNICZE (10)

Pan Andrzej z Łasku, który z naszym lot-
niskiem związany był wiele lat, przysłał list 
z podziękowaniem za cykl artykułów poświę-
conych katastrofom. „Nie szukał Pan taniej 
sensacji, ograniczając się do podania faktów 
i wiedzy, która długo przecież nie była dostęp-
na i dlatego krążyły plotki, kolportowano mity 
i legendy. Żył nimi i Łask. A przecież naszym 
pilotom należy się hołd i pamięć, bo służy-
li w innym lotnictwie niż dziś, do dyspozycji 
mieli mniej doskonały sprzęt. Te artykuły przy-
pomniały nam Kolegów, którzy oddali życie 
w służbie polskiego lotnictwa. Znałem dobrze 
pułkownika Iwanowa, to dobrze, że jeszcze 

TS-11 „Iskra” w locie -  przez wiele lat 
samolot ten należał do najlepszych maszyn 

szkolno-treningowych 

Zbliżam się powoli do końca cyklu poświęconego katastrofom lotniczym, związanym z łaskim lotniskiem. 
Tych tragedii w przeszłości było stanowczo za dużo, na szczęście tutejsze lotnisko zaliczane jest to tych, które 
w ostatnich latach unikają takich wypadków. To efekt nie tylko odpowiedzialności ludzi, ale i ich wiedzy  
i kompetencji. A ponadto te najstarsze i najbardziej zawodne maszyny przeszły już do historii.

uzyskać kompetentną informację. A w przypad-
ku Łasku nie wolno było pisać o takich zdarze-
niach, bo w mieście tym po prostu oficjalnie… 
nie było wojska. W Łasku przez dziesięciolecia 
na temat wspomnianej katastrofy można było 
rozmawiać jedynie z rodziną tragicznie zmar-
łego pilota, dopiero po kilku dziesięcioleciach, 
gdy zniknęła cenzura niektórzy zaczęli wreszcie 
dzielić się swoimi refleksjami. A oficjalne do-
kumenty w sprawie tej katastrofy? Nawet dziś 
trudno do nich dotrzeć…

 „Panorama” jako pierwsza dotarła do pilo-
ta, który uratował się z tej katastrofy i zamie-
ściła jego relację przedrukowaną potem przez 

Kamień z pamiątkową tablicą w miejscu śmierci pilota majora Jerzego Stonsieka

wysokości 300 metrów. Jak twierdzili eksper-
ci, przestarzały system ratunkowy, pochodzący 
jeszcze z lat 50., okazał się zawodny. Mówiono,  
że szansa na uratowanie bywa zwykle wtedy, 
kiedy do katapultowania dochodzi na wyso-
kości powyżej 250 metrów. Załoga śmigłowca 
poszukiwawczego pośpieszyła na pomoc pilo-
towi, znalazła go jednak martwego.

Samolot ściął drzewa na odcinku kilkuset 
metrów i runął na ziemię. Jeden z okolicznych 
mieszkańców, który zawiadomił policję, rela-
cjonował zdarzenie: „Widziałem jak samolot 
leci i pikuje w las. Usłyszałem huk”.

Major J. Stonsiek urodził się 2 sierpnia 
1965 roku, był doświadczonym specjalistą 
w 3. Korpusie OP, ale służył w 32. Bazie w Ła-
sku. Miał na koncie 1850 godzin spędzonych 
w maszynach odrzutowych. Osierocił żonę 
i dwóch synów. Pochowany został na cmenta-
rzu we Wrocławiu. W pogrzebie uczestniczy-
ło wielu żołnierzy i pracowników cywilnych  
32. Bazy Lotniczej. W 10. rocznice jego tra-
gicznej śmierci w miejscu katastrofy, gdzie 
znajduje się pamiątkowy głaz z czarną granito-
wą tablicą koledzy i przyjaciele z 32. BLT zło-
żyli wiązanki kwiatów.

LEGENDARNA „ISKRA”, ALE…
Iskra” to maszyna polskiej konstrukcji 

opracowana przez zespół pod kierunkiem doc. 
Tadeusza Sołtyka na przełomie lat 50. i 60. 
ubiegłego wieku. Przez cały okres eksploatacji 
modernizowano ją wielokrotnie, jak to zresztą 
praktykuje się w przypadku wielu innych kon-
strukcji lotniczych. Wojsko wykorzystywało 
„Iskry” do szkolenia pilotów maszyn odrzu-
towych. W 2005 roku latało ich jeszcze 111,  
ale powoli kończyły się im resursy i ubywa-
ło ich na wojskowych lotniskach. Docelowo 
w 2006 r. miało być 78.

raz, bez emocji, powrócił pan do tej tragedii. 
Dziękuję redakcji za te wszystkie publikacje”.

Jeden z byłych pilotów także napisał kilka 
zdań w podobnym duchu, dziękując za przypo-
mnienie zmarłych tragicznie pilotów. „Zawsze 
ubolewałem z tego powodu, że przez dziesię-
ciolecia katastrofy lotnicze w naszej armii ota-
czała wielka tajemnica. Na szczęście należy to 
już do przeszłości”.

Jednocześnie jednak w jednej z gazet uka-
zały się dywagacje mieszkańca Łasku na temat 
katastrofy z 1980 roku. Szkoda, że autor, chyba 
oderwany od rzeczywistości i żyjący w innym 
świecie, zapomniał już, że przez lata o wspo-
mnianej katastrofie, a także tych wcześniejszych, 
na ogół nie wolno było pisać (obowiązywały 
zakazy cenzuralne), a tym bardziej trudno było 

wiele mediów. A że nie podałem pełnego jego 
nazwiska? Po prostu uszanowałem jego wolę... 

KATASTROFA POD BEŁCHATOWEM
Do ostatniej katastrofy związanej z Ła-

skiem doszło w 2005 roku. 11 października 
tego roku w miejscowości Bukowa pod Beł-
chatowem rozbiła się „Iskra”. Do wypadku 
doszło około godziny 15. Samolotem TS-11 
„Iskra Bis D” nr 3 H1101 sterował szef bezpie-
czeństwa lotów 3. Korpusu Obrony Powietrz-
nej z Wrocławia, doświadczony pilot, 40-letni 
major Jerzy Stonsiek. Wykonywał lot trenin-
gowy na małej wysokości. W pewnej chwi-
li zameldował, że ma problemy z silnikiem, 
w którym nastąpił spadek obrotów i tempera-
tury. Zwiększył wysokość i katapultował się na 

Owiana legendą „Iskra” była pierwszą pol-
ską konstrukcją odrzutową, do tego bardzo ce-
nioną w swoim czasie przez pilotów. Maszy-
nę wytwarzano w PZL Mielec od początku lat 
sześćdziesiątych do 1987 roku. 

Stanisław Barcz
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Piramida finansowa – schemat Ponziego – 
jest strukturą, w której zysk konkretnego uczest-
nika jest uzależniony od wpłat późniejszych 
uczestników, znajdujących się w pewnym sensie 
na kolejnym niższym poziomie. Każdy z uczest-
ników takiej piramidy jest zobowiązany do po-
zyskania sześciu nowych uczestników. Jego zysk 
jest uzależniony od wpłat uczestników na kolej-
nych niższych poziomach. Problem pojawia się 
w momencie, kiedy nie można już zwerbować 
nowych chętnych do piramidy. Wszyscy ludzie 
na Ziemi nie wystarczyliby do uczestniczenia 
w piramidzie liczącej kilkanaście poziomów.  
Ale do upadku piramidy finansowej dochodzi 
znacznie wcześniej. Momentem krytycznym jest 
pojawienie się dużej liczby osób, które chcą wy-
płacić swoje pieniądze. Charles Ponzi, włoski 
emigrant stworzył swoją piramidę finansową na 
początku XX wieku. Inwestorom, których pozy-
skał, oferował zysk w wysokości 50 proc. po 45 
dniach. Straty uczestników jego piramidy osza-
cowano na 15 mln dolarów. Od tamtego czasu 
piramidy finansowe nazywane są także schema-
tem Ponziego.

KONIEC KOMUNIZMU OŻYWIŁ 
PIRAMIDY FINANSOWE

Kolejne piramidy finansowe pojawiały się 
najczęściej w krajach, gdzie poziom edukacji 
ekonomicznej był na bardzo niskim poziomie. 
Jak łatwo zgadnąć, najlepszym miejscem na 
tego typu oszustwa były państwa, które przez 
kilkadziesiąt lat były odcięte od gospodarki 
rynkowej, i z natury rzeczy ani ich mieszkańcy, 
ani też organy państwa, nie były przygotowane  
do zmierzenia się z rożnego rodzaju przestęp-
stwami na rynku finansowym. Upadek piramid 
finansowych w Albanii w 1997 roku doprowadził 
prawie do wojny domowej. Albania była krajem 
wyjątkowym, ponieważ po II wojnie świato-
wej nie tylko odcięto ją od państw zachodnich,  
ale także nie utrzymywała bliskich kontaktów 
z innymi państwami bloku komunistycznego 
w Europie. W efekcie, Albańczycy mieli zniko-
mą wiedzę o regułach rządzących gospodarką 
wolnorynkową i nie potrafili ocenić, czy pro-
ponowana im inwestycja to oszustwo, czy też 
uczciwa oferta finansowa. Zamieszki w Albanii 
spowodowane upadkiem dwóch największych 
piramid finansowych zakończyły się śmiercią  
2 tysięcy osób, kryzysem politycznym i stratą fi-
nansową ich klientów ocenianą na ponad miliard 
dolarów.

PIRAMIDY PO POLSKU: 
OD BKO DO AMBER GOLD

W Polsce także mieliśmy do czynienia z pi-
ramidami finansowymi. Pierwsza zaczęła dzia-
łać już na początku transformacji ustrojowej 
w naszym kraju, czyli w 1989 roku. Wtedy po-
jawiła się Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha 
Grobelnego. Przy szalejącej w kraju inflacji lu-
dzie szukali bezpiecznych lokat, a BKO ofero-
wała w skali roku oprocentowanie na poziomie  

pIrAMIDY FINANSOwE KuSZą 
BIEDNYCH I BOgAtYCH
Piramida finansowa i chciwość to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia. O ile chciwość jest cechą ludzką, przez jednych uważaną 
za dźwignię postępu, a przez innych za źródło wszelkich nieszczęść, o tyle piramida finansowa jest konstrukcją opartą o wzór 
matematyczny, której celem jest wykorzystanie chciwości jej uczestników dla…  zaspokojenia chciwości jej twórcy.

250 proc., a na wkładach a vista 30 proc. Re-
klama Bezpiecznej Kasy Oszczędności nie była 
zbyt wyrafinowana. Do wyobraźni przemawiał 
obiecywany zysk.

Lech Grobelny zakładał, że złoty nadal bę-
dzie tracił na wartości, tak jak to miało miejsce 
w PRL, i uznał, że najlepszą inwestycją bę-
dzie kupowanie dolarów. Bardzo się pomylił. 
Wprowadzenie pełnej wymienialności złotego 
i sztywnego kursu naszej waluty do dolara szyb-
ko doprowadziło tę piramidę do upadku. Ocenia 
się, że w Kasie Lecha Grobelnego oszczędzało 
około 10 tysięcy osób.

Jednak polska piramida BKO w porównaniu 
z rosyjską firmą MMM, założoną przez Siergieja 
Mawrodiego, to tylko drobne oszustwo. Szacuje 
się, że klientami tej firmy było od 5 do 10 milio-
nów Rosjan. Firma MMM zaczęła funkcjonować 
jako piramida finansowa w 1993 roku. Papiery 
emitowane przez MMM nie były notowane na 
żadnej giełdzie, ale „gwarantowały” 1000 proc. 
wzrostu wartości rocznie. Firma zdecydowała 
się na agresywną reklamę kierowaną do zwy-
kłego Rosjanina. Warto przy tym zaznaczyć,  
że pod koniec XX wieku praktycznie nie było 
już Rosjan, którzy by pamiętali realia gospodar-
ki kapitalistycznej, gdyż rewolucja październi-
kowa dokonała się w 1917 roku. Reklama, której 
głównym bohaterem był Lionia Gołubkow, ła-
two trafiała do odbiorców. Otoż Lionia, inwestu-
jąc w MMM, najpierw mógł sobie kupić buty, 
potem płaszcz obszywany futrem, następnie me-
ble i dalej, co tylko sobie zamarzył. Lionia obie-
cywał szybki wzrost swojej inwestycji, co widać 
na filmie reklamowym z jego udziałem.
https://youtu.be/hdnPyvP8TKI

20 lat po aferze Lecha Grobelnego obezna-
ni już z gospodarką wolnorynkową Polacy znów 
dali się nabrać. Uwierzyli w gruszki na wierz-
bie obiecywane przez firmę „Amber Gold”. Nie 
obiecywano w tym przypadku 1000 proc. zysku 
jak w przypadku MMM, ani nawet 250 proc. jak 
w kasie Grobelnego, a tylko skromne 15 proc. 
w skali roku. Było to jednak oprocentowanie 
dwa razy wyższe od najlepszych ofert oprocen-
towania lokat, jakie oferowały w tym czasie ban-
ki. Jak widać to wystarczyło, aby skusić tysiące 
Polaków. 

Gdy rozum śpi… odradzają się piramidy fi-
nansowe, nawet w najbardziej rynkowej gospo-
darce.

Jednak chciwość odbiera rozum i rozsądek 
nie tylko niedoświadczonym mieszkańcom Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, którzy niedawno 
rozstali się z gospodarką centralnie sterowaną, 
ale także bogatym Amerykanom, którzy ukoń-
czyli świetne szkoły wyższe, osiągnęli wielkie 
sukcesy zawodowe i dzięki swojej pracy zarobili 
miliony dolarów. Także szefom renomowanych 
instytucji finansowych, którym doświadczenie 
powinno podpowiadać, że firma, która oferuje 
niezwykle wysokie zyski, jest podejrzana.

W 2009 roku upadła największa pirami-
da na świecie, należąca do znanego finansisty 
Bernarda Madoffa. Aby być jej klientem trze-
ba było wpłacić co najmniej 10 mln dolarów. 
W sumie uczestnicy stracili kilkadziesiąt mi-
liardów dolarów. Klientami Madoffa byli znani 
aktorzy, kongresmeni, sportowcy, jak również 
wielkie instytucje finansowe, takie jak HSBC, 
Royal Bank of Scotland, UniCredit. Początko-
wo fundusz Madoffa inwestował w nierucho-
mości i papiery wartościowe, ale śledztwo wy-
kazało, że przez ostatnich 13 lat fundusz w ogó-
le nie inwestował powierzonych środków. Kie-
dy trzeba było wypłacić klientowi pieniądze,  
to fundusz Madoffa wypłacał je ze środków 
wpłacanych przez kolejnych klientów. Czy-
li postępował dokładnie tak, jak przewiduje to 
schemat Ponziego.

POLACY JUŻ ODPORNI 
NA SCHEMAT PONZIEGO?

Polskie prawo stanowi, że nasze środki mo-
żemy lokować lub dawać w zarządzanie tylko 
bankom, Spółdzielczym Kasom Oszczędnościo-
wo-Kredytowym, firmom ubezpieczeniowym, 
funduszom emerytalnym, funduszom inwesty-
cyjnym, domom maklerskim. Są to instytucje 
finansowe, które nadzoruje Komisja Nadzoru 
Finansowego. Listę podmiotów nadzorowanych 
przez KNF można znaleźć pod adresem: 
https://knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_
podmiotow

Powierzajmy pieniądze tylko firmom, któ-
re znajdują się na tej liście. Można też spraw-
dzić czy dana firma nie wzbudza obaw Komisji 
Nadzoru Finansowego. KNF prowadzi bowiem 
na swojej stronie internetowej listę podmiotów, 
które zdaniem Komisji mogą działać niezgod-
nie z interesem konsumentów. Jakie są to firmy 
- możemy przekonać się pod adresem:
https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzeze-
nia_publiczne

Aby nie stać się ofiarą nieuczciwej firmy 
finansowej należy: po pierwsze ‒ uznawać za 
podejrzaną każdą nadzwyczajnie korzystną 
propozycję pomnożenia naszych pieniędzy.  
Po drugie ‒ sprawdzać na liście ostrzeżeń pu-
blicznych KNF czy nie znajduje się tam pod-
miot, któremu chcemy powierzyć nasze środki. 
Po trzecie ‒ sprawdzać na stronie KNF czy dana 
firma jest objęta nadzorem Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edu-
kacji” to jeden z największych programów 
edukacji finansowej w Europie. Jest on reali-
zowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Ban-
ków Polskich przez Warszawski Instytut Ban-
kowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, 
studentów i seniorów w zakresie podstaw 
praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, fi-
nansów, bankowości, przedsiębiorczości, cy-
berbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Apel burmistrza w sprawie opłat za śmieci

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę 
dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamiesz-
kujących. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby 
osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem 
zaległości i odsetek podatkowych.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Jest to 17,00 zł od osoby miesięcznie je-
śli segregujemy odpady i 34,00 zł, gdy odpady nie są segregowane. Ten 
gwałtowny wzrost cen nie jest zależny od gminy. Wynika to z sytuacji 
ogólnej, m.in. z tego, że nastąpił wzrost opłaty za składowanie odpadów, 
w województwie łódzkim brakuje składowisk i spalarni, nowe przepisy 
krajowe spowodowały, że firmy zajmujące się odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów oferują coraz wyższe ceny.

Obecnie gmina mierzy się z problemem dostosowania uchwał do no-
welizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą 
musi wprowadzić najpóźniej do września 2020 roku. Najistotniejszą ze 
zmian mającą wpływ na koszty funkcjonowania systemu jest dostoso-
wanie wysokości opłat za pojemnik dla właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych. Jednocześnie musimy mieć na uwadze okres, na jaki gmina 
Łask zawarła obowiązującą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

Zgodnie z prawem gmina nie powinna dopłacać do odbioru i za-
gospodarowania odpadów, tak by zmniejszyć koszty ponoszone przez 

BąDźMY SOlIDNI I ODpOwIEDZIAlNI
W związku z potrzebą podjęcia działań polegających na weryfikacji danych zawartych w złożonych przez wszystkich właścicieli 
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Łask, od 1 kwietnia 2020 r. zwiększamy nacisk na sprawdzanie zgodności złożonych 
deklaracji ze stanem faktycznym (art. 155 Ordynacji podatkowej). W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących danych 
zawartych w deklaracji, będziemy zobowiązani wzywać do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji.

mieszkańców. Koszty są wysokie, a niestety mogą być jeszcze wyższe, 
gdyż opłaty będą wzrastać, jeśli nie będziemy za odpady płacili wszy-
scy. Opłata, jaką wnosimy za odbiór odpadów, zależna jest od liczby 
osób, zamieszkałych w nieruchomości. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich 
domowników, opłaty ponoszą za nas inni. To nie jest uczciwe. Koszt od-
bioru odpadów musi być ponoszony przez wszystkich, a nie wyłącznie 
przez część solidnych mieszkańców gminy.

Pamiętajmy też, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
złożenia do Urzędu Miejskiego deklaracji, w której informuje o liczbie 
faktycznie zamieszkujących u niego osób. Na tej podstawie wnosi się 
opłaty. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie, też jesteśmy zobowiązani 
zgłosić te osoby i płacić za odpady komunalne. Z opłat nie są zwolnione 
osoby starsze oraz nasze dzieci, dlatego zgłaszamy je bez względu na to, 
ile mają lat.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze tego nie 
zrobili, o jak najszybsze rzetelne wypełnienie deklaracji składanych do 
Urzędu Miejskiego lub ich zaktualizowanie, jeśli liczba mieszkańców 
nie została podana prawidłowo.

Szanowni Państwo, proszę, abyście – jeśli zachodzi taka potrzeba 
– zweryfikowali swoje deklaracje i jak najszybciej złożyli je do Urzędu 
Miejskiego. Bądźmy uczciwi wobec siebie i solidarnie płaćmy za odbiór 
odpadów.

Gabriel Szkudlarek
burmistrz Łasku

Biblioteka Publiczna w Łasku oraz Stowarzy-
szenie Miłośników Łaskiej Róży zapraszają 
do kolejnej już edycji konkursu poetyckiego 
pt. „Róża w haiku” organizowanego w ramach  
8. Festiwalu Róż. Konkurs został objęty pa-

KONKurS pOEtYCKI „róŻA w HAIKu”
tronatem burmistrza Łasku. Regulamin i for-
mularz zgłoszeniowy znajdują się na stro-
nach internetowych www.festiwalroz.lask.pl  
i www.lask.pl

MJ

Zarząd Rejonowy Oddział PZERiI 
w Łasku w dniu 6 marca zorganizował 
spotkanie dla płci pięknej z okazji 
Dnia Kobiet, oczywiście z udziałem 
wspaniałych panów.

Na początku przewodnicząca związku Mi-
rosława Klepczyńska przypomniała historię 
ustanowienia święta wszystkich kobiet, a było 
to 8 marca 1911 r. z inicjatywy Klary Zetkin, 
działaczki Socjalistycznego Ruchu Kobiecego, 
który to domagał się praw wyborczych i polep-
szenia warunków pracy dla kobiet.

Złożyła też wszystkim paniom życzenia 
i przekazała czerwone serduszka, uczestnicz-
ki spotkania otrzymały też tulipany – symbol 
piękna. Niespodzianką był występ wokalistki 
z chóru „Echo Leśne” z Kolumny Danuty Sto-
kłosy, która zaśpiewała piękne utwory, a razem 
z nią nucili wszyscy uczestnicy spotkania.

MK

KwIAtY DlA pAń…     
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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)

Zbliżają się terminy płatności podatków i opłat: 
- 31 marca mija termin wniesienia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za  
I kwartał 2020 r. Opłatę należy uiszczać na in-
dywidualne rachunki bankowe dot. tej opłaty
- 31 marca br. mija termin wniesienia opłaty  
za użytkowanie wieczyste na 2020 r.

BurMIStrZ INFOrMujE

Policjanci przestrzegają przed oszustami. 
Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudow-
nych środków mających nas rzekomo uchronić 
przed zachorowaniem na koronawirusa czy na-
gle uzdrowić. Nie wpuszczajmy też takich osób 
do swoich domów i o każdym tego typu przy-
padku informujmy policję.

pOlICjA OStrZEgA prZED OSZuStAMI
Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferując do sprzedaży 
środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w internecie lub podszywają się pod instytucje  
i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. 

Kobieta usłyszała już zarzut prokuratury i na jej wniosek sąd zadecy-
dował, iż dzieciobójczyni została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej 
25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

pODEjrZANA O ZABójStwO NOwOrODKA ArESZtOwANA
To jedna z najbardziej bulwersujących spraw kryminalnych w ostatnich latach. 36-letnia mieszkanka jednej ze wsi gm. Sędziejowice 
pozbawiła życia trzytygodniową dziewczynkę i podpaliła zabudowania. Zwłoki dziecka znaleźli strażacy.

- 30 kwietnia br. mija termin wniesienia opłaty 
od posiadania psów na 2020 r. Opłata od posia-
dania jednego psa w kwocie 48 zł płatna jest 
jednorazowo bez wezwania. 

Wpłaty dot. opłaty od posiadania psów i użyt-
kowania wieczystego należy dokonać na rachunek:

Przypominamy, nie ma dotąd żadnego leku 
na koronawirusa, zatem nie dajmy się oszukać. 
Ludzie starsi powinni zachować szczególną 
ostrożność i o każdym podejrzanym przypad-
ku zawiadomić natychmiast rodzinę, sąsiadów 
lub policję.

 Łascy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczno-
ści zdarzenia, do jakiego doszło 26 lutego br. Specjaliści zabezpieczyli 
liczne ślady na miejscu pożaru, ustalają przyczyny zabójstwa dziecka.

(re)

Łaski szpital, podobnie jak wiele placówek tego 
typu w kraju i regionie, znalazł się w trudnej sy-
tuacji związanej z atakiem koronawirusa. Oczywi-
ście podjął niezbędne działania wyprzedzające, by 
dostosować się do sytuacji, współpracując na bie-
żąco z „Sanepidem” i Starostwem Powiatowym. 
Placówka jest zaopatrzona w środki ochrony indy-
widualnej, ale zapas rękawiczek i fartuchów jed-
norazowych, maseczek i płynów dezynfekcyjnych 
jest niewielki. Zakupy tego niezbędnego wyposa-
żenia na czas inwazji wirusa są utrudnione, gdy 
brakuje ich w hurtowniach. Inne specjalistyczne 

Wiosna astronomiczna nadeszła w piątek,  
20 marca br. Ten dzień nie był jednak tak sło-
neczny i ciepły jak dwa poprzednie, ale i tak 
temperatura dochodziła do 10 st. C. Dzień póź-
niej przyszła wiosna kalendarzowa. 

Aura w marcu była zmienna, ale nie przy-
niosła, na szczęście opadów śniegu, oblodzenia 
dróg i drastycznie niskich temperatur, choć te 
być może utrudniłyby przenoszenie koronawi-
rusa. Były za to nocne przymrozki i tempera-
tury w dzień dochodzące do 18 st. C, wszak 
zapukała już do nas wiosna…

prZYSZŁA wIOSNA

w wAlCE Z wIruSEM
środki ochrony indywidualnej mają trafić do Ła-
sku z Agencji Rezerw Materiałowych.

Jak w całym kraju, tak i w łaskim szpitalu wpro-
wadzono zakaz odwiedzin chorych, wstrzymano 
wszystkie operacje planowe, wstrzymano też (dla 
pacjentów ambulatoryjnych)  wykonywanie ba-
dań laboratoryjnych, takich jak np. RTG, USG, 
TK. Ograniczono również  pracę niektórych po-
radni ambulatoryjnych, pacjenci informowani są 
o przełożeniu wizyty na inny termin, w przypad-
ku braku takiej informacji należy się kontaktować  
z nr 43 676-10-11. 

Warto też przypomnieć, że w przypadku po-
jawienia się podejrzeń o zarażeniu się wirusem 
i wystąpieniu wszystkich objawów, a także prze-
słanek, o których szeroko informują media, nale-
ży skontaktować się przede wszystkim z „Sane-
pidem”, tylko w szczególnych przypadkach - jak 
mówi szefowa GPZOZ w Łasku Marzena Kraw-
czyk - można osobiście pojawić się w przychodni 
lekarskiej. Wszystko można załatwić elektronicz-
nie i telefonicznie. Przede wszystkim pozostań-
my w domach, by nie „pomagać” wirusowi.

Wspomniane zmiany w łaskim szpitalu  po-
dyktowane zostały bezpieczeństwem nas wszyst-
kich.

(er)

Bank PEKAO S.A. I O/Łask 91 1240 3288 
1111 0000 2807 7365. Od wpłat dokonywa-
nych w banku PEKAO S.A. I O/Łask nie bę-
dzie pobierana prowizja bankowa.

Uprasza się o zwrócenie uwagi na dokony-
wanie wpłat na poprawne numery kont banko-
wych, gdyż konta indywidualne dotyczą kon-
kretnych należności i są różne dla wpłat podat-
ków i opłaty za odpady komunalne.

Również mieszkańcy Łasku dostosowu-
ją się do tych nowych warunków. Okazuje się,  
że potrafimy stać w zupełnie innych kolejkach 
niż przed laty, zachowując odległość 1-2 m od 
następnego kolejkowicza, chyba nawet jesteśmy 

pOrADZIMY SOBIE
Już niejednokrotnie w dziejach, także tych najnowszych, udowodniliśmy, że potrafimy 
sobie poradzić nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Także teraz, gdy koronawirus 
zatrzymał nas w domach i zmusił do przeorganizowania naszego życia.

bardziej wyrozumiali dla bliźnich, wykazuje-
my większą troskę nie tylko o najbliższych, ale  
i np. seniorów. A przede wszystkim przebywamy  
w domach, przyczyniając się w ten sposób  
do hamowania rozprzestrzeniania wirusa.

Oto jeszcze jeden przykład na dostoso-
wanie się do nowych warunków: w Łasku 
można zamawiać jedzenie w kilku lokalach 
gastronomicznych. W taki sposób świadczą 
usługi m.in. Grande Pizza (tel. 820-17-45), 
Pizzeria Wenecja (675-80-27), Pizzeria Hy-
yper (765-42-73), Bar Saigon (785-512-133)  
i Pierożkowa Kraina (512-102-895). W tej 
ostatniej wyroby kulinarne trzeba samemu 
odebrać.

(p) 
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ZAtAńCZYĆ Z KrólOwą…     

Data nawiązuje do wydarzeń z 1951 r., kie-
dy to w więzieniu na warszawskim Mokoto-
wie, po pokazowym procesie, zostało rozstrze-
lanych siedmiu członków niepodległościowe-
go IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych został ustanowiony z inicjatywy prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego. Po tragicznych 
wydarzeniach z kwietnia 2010 r. to ostatecznie 
podpis ówczesnego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego wprowadził święto w życie.

pAMIĘCI ŻOŁNIErZY wYKlĘtYCH
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe, które co roku obchodzone jest na początku 
marca. Ustanowiono je w celu upamiętnienia bohaterów, którzy nie pogodzili się z komunistycznym 
zniewoleniem Polski i z bronią w ręku walczyli o suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą. 

Archiwum Muzeum Historii Łasku kryje jeszcze 
niejedno leciwe zdjęcie, dlatego kontynujemy nasz 
cykl  zagadkowych fotografii. Okazuje się, że wiedza 
i pomoc naszych Czytelników są nieocenione. 

Kolejne źródło ikonograficzne dokumentuje zmiany zachodzące 
w życiu codziennym  mieszkańców naszego miasta. Na rewersie fotogra-
fii napisano:  Łask w lutym 1949 r .  Może ktoś z Państwa uzupełni ten 
opis, wskazując miejsce wykonania zdjęcia i być może rozpozna osoby.  
Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 43 821 70 62.

Dzięki Czytelniczce dopisaliśmy jeszcze jedno nazwisko do fotogra-
fii ze styczniowej „Panoramy Łaskiej” -  Leszek Gruszczyński.  Bardzo 
dziękujemy!

Lidia Olszewska 

Każdy uczestnik mógł przebrać się w co 
tylko chciał, podkreślić swoją naturę lub zoba-
czyć siebie w nowym stroju. Wśród uczestni-
ków balu znalazły się wróżki, piratki, stewar-
dessy, czarownicy, pokojówki czy górnicy.  
W balu uczestniczyło 40 osób.

O świetny karnawałowy klimat zabawy 
zadbał stały DJ Wiesław. Atmosfera balu była 

Tegoroczny bal karnawałowy był połączony z dniem Walentynek - przy pięknych, barwnych strojach, pełnych czerwonych serduszek, 
muzyce, tańcach i pysznym jedzeniu.  To wszystko sprawiło, że emeryci i renciści bawili się cudownie na balu kostiumowym 
zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Oddział PZERiI w Łasku w dniu 14 lutego w tutejszym  „Kominku”.

wyjątkowa, pełna ciepła i radości. Nad całością 
czuwała przewodnicząca związku. Spośród  
przybyłych na bal wybrano najpiękniejszą parę  
wieczoru „Królową i Króla Balu 2020”.  Każ-
dy z uczestników mógł zatańczyć z królem  
i królową.

Mirosława Klepczyńska
przewodnicząca

W Łasku na placu 11 Listopada oddano 
hołd Żołnierzom Wyklętym. Uroczystość roz-
poczęła się odegraniem hymnu państwowe-
go i podniesieniem flagi na maszt. Burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek przywitał przyby-

łych gości, następnie dowódca 32. BLT płk pil. 
Tomasz Jatczak odczytał list ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka. Po nim głos 
zabrał poseł na Sejm RP Paweł Rychlik. Mo-
dlitwę w intencji żołnierzy niezłomnych odmó-
wił proboszcz Parafii Garnizonowej w Łasku 

ksiądz Marek Bolanowski. Odczytano apel pa-
mięci i oddano salwę honorową. 

Na koniec uroczystości przybyłe de-
legacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem  
Niepodległości.

MJ



 

NA  STARYCH  
POCZTÓWKACH


