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Pani
Elżbiecie Wojtackiej - Ślęzak

Dyrektor Łaskiego Domu Kultury
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Łasku
Przewodniczący i  Radni Rady Miejskiej 

w Łasku oraz pracownicy ŁDK

Pani Renacie Fidyk
Inspektorowi Wydziału Finansowego

Urzędu Miejskiego w Łasku
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składają

Burmistrz Łasku
wraz z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

To jedno z najważniejszych i najpiękniej-
szych naszych świąt. Niezależnie od po-
glądów politycznych i stosunku do naszej 
rzeczywistości jednoczy wszystkich Pola-
ków. Nie może być inaczej, wszak w listo-
padzie 1918 roku nasza ojczyzna po 123 
latach zniewolenia odzyskała wolność.

Przypomniano te chwile zarówno podczas 
mszy za ojczyznę odprawionej 11 listopada 
br. przez ks. kan. ppłk. Krzysztofa Majsterka 
w łaskiej kolegiacie, jak i później u stóp Po-
mnika Niepodległości w samym sercu grodu 
nad Grabią, gdzie zgromadzili się kombatanci, 
gospodarze miasta i powiatu, parlamentarzy-
ści, radni, żołnierze, policjanci i strażacy oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych, partii 
i instytucji. Nie zabrakło tu również uczniów 
łaskich szkół i harcerzy. Na obchody roczni-
cowe zaprosili mieszkańców: burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek i przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Bartosik, starosta Teresa We-
sołowska i przewodniczący Rady Powiatu Ma-
rek Aulak oraz dowódca 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego płk pil. Rafał Zadencki. 

Po uroczystym podniesieniu flagi państwo-
wej, u stóp pomnika symbolizującego heroicz-

HOŁD TWÓRCOM ODRODZONEJ POLSKI

Taka akcja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej była potrzebna 
już od dawna, bo od lat bezpowrotnie znikały stare oryginalne 
nagrobki, często ludzi zasłużonych dla miasta. Miejmy nadzieję, 
że zapoczątkowana w ubiegłym roku kwesta przeznaczona na 
uporządkowanie i odnowienie mogiły właścicieli i infułatów 
łaskich, kontynuowana z powodzeniem w tym roku - będzie 
kontynuowana i w przyszłości.

Dzięki ubiegłorocznej zbiórce pieniędzy i wsparciu akcji Towarzy-
stwa przez łaski samorząd, na razie uporządkowano jedną mogiłę, ale 
tego typu potrzeb na dwuwiekowej nekropolii jest dużo. Łaskowianie 
pokazali, że los przodków i ludzi zasłużonych nie jest im obojętny. Po-
twierdzeniem tego było również złożenie wiązanek kwiatów przez bur-
mistrza Gabriela Szkudlarka i przewodniczącego Rady Miejskiej Rober-
ta Bartosika – na grobach wojennych i w miejscach pamięci, a także na 
mogiłach ludzi zasłużonych dla Łasku.

W tym numerze „Panoramy” tegoroczną kwestę podsumowuje prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Sławomir Tralewski – patrz str. 14 
                       (PO, GS)

RATUJMY ZABYTKI ŁASKIEJ NEKROPOLII

W pobliżu odrestaurowanej mogiły właścicieli i infułatów łaskich 
kwestował burmistrz Gabriel Szkudlarek

ną walkę wielu pokoleń o odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, a potem 
zmagania z niemieckim okupantem w latach 
II wojny światowej, głos zabrał burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek. Przypomniał wy-

darzenia sprzed niemal stu laty, które dopro-
wadziły do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Aczkolwiek sprzyjała nam wówczas 
sytuacja międzynarodowa i działania wojenne 
z udziałem zaborców, niepodległość nie była 

Przez sześćdziesiąt lat nie udało się Łaskiemu 
Domowi Kultury nabyć profesjonalnego 
fortepianu. Co znaczy brak takiego instrumentu 
– wiedzą najlepiej muzycy. Wygląda jednak na 
to, że w przyszłym roku placówka wzbogaci 
się wreszcie o taki instrument, co zapowiedział 
ze sceny podczas jubileuszowego spotkania 
z okazji 60-lecia ŁDK burmistrz Gabriel 
Szkudlarek. 

Profesjonalny fortepian ma przybyć 
do ŁDK w przyszłym roku. Burmistrz 
zapowiedział, że z tej okazji odbędzie się 
koncert muzyki Chopina.    (ER)

BĘDZIE FORTEPIAN
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GDZIE TEN HONOR? 
Kilka tygodni temu jednego z niewątpliwie zasłużonych działaczy 

sportowych, który od 20 lat trenuje młodzików w piłkę nożną, określo-
no mianem największego szkodnika łaskiego sportu amatorskiego. Ja-
sno powiem, że ten bezmyślny, wynikający z niewiedzy lub złych cech 
charakteru zarzut, ów działacz mocno przeżył. Poradziłem mu, aby 
w ramach przeciwwagi wziął pod uwagę wdzięczność setek szkolonych 
przez niego zawodników. Rodzi się tylko pytanie, dlaczego tak lekko 
rzucamy nieprawdziwe, uderzające w czyjąś godność zarzuty, zwłaszcza 
gdy czyni to człowiek dla którego honor powinien być wielką wartością. 
Usunięcie posta niewiele zmienia i naprawia.

ŁASCY MĘCZENNICY
W nawiązaniu do zapowiedzi w poprzednim numerze „Panoramy” 

wracam do męczeństwa łaskich księży. Przypomnę, ks. Ludwik Bujacz 
wikariusz w naszej kolegiacie i prefekt w łaskich szkołach, więzień 
Dachau, napisał w 1946 roku książeczkę, w której podał okoliczności 
śmierci proboszcza kolegiaty ks. Zygmunta Gajewicza oraz wikariusza 
ks. Franciszka Olkowskiego. Najstarsi mieszkańcy Łasku, którzy w 1941 
roku byli dziećmi, mogą ich pamiętać. 

Ks. Gajewicz Zygmunt chorował na cukrzycę. Wynikiem choroby 
była duża rana na stopie prawej nogi. Nie mogąc się dostać do rewiru, 
moczył codziennie chorą nogę w baseniku z zimną wodą. W cierpieniach 
tych wykazał duże opanowanie i znosił je prawdziwie po chrześcijańsku. 
W końcu przyjęto go do szpitalika, lecz już nie było ratunku i chory, wy-
chudzony jak szkielet, umarł w szpitalu.

Ks. Olkowski Franciszek całą zimę pracował przy śniegu. Kilka razy 
wyjeżdżał poza obóz z komandem nadzwyczajnym, do uprzątania śniegu 
z torów kolejowych. Na wiosnę przydzielono go do pracy polnej. Deszcze 
i wiosenne wiatry podgórskie tak mu dokuczały, że często siny z zimna 
i przemarznięty do szpiku kości powracał z pracy na blok. Izbowy kilka 
razy pobił go po twarzy. Mimo przykrości i cierpień jakich doznał od 

Prezydent USA wybrany. Wielu analityków sceny politycznej podkreśla, że miniona 
kampania wyborcza była najbardziej agresywna ze wszystkich dotychczasowych. 
Ta agresja opanowuje świat. Nie jesteśmy od niej wolni. Tak łatwo dokonujemy 
negatywnych, a jednocześnie sprzecznych z prawdą ocen.

bestii niemieckich, był zawsze pogodny i nadzwyczaj uczynny. Korzystał 
z każdej sposobności by wszystkim czynić dobrze. Wszędzie zdobywał so-
bie przyjaciół. Nędza życia obozowego doprowadziła jego organizm do 
ruiny. Zachorował na gruźlicę płuc i zabrano go do rewiru. W czasie 
wybierania transportów do komory gazowej jego też do nich zaliczono 
i zabito gazem.

Tyle ks. Ludwik Bujacz. Myślę, że tym męczennikom winni jeste-
śmy życzliwą pamięć.

JUBILEUSZ
Dzisiaj odbyły się jubileuszowe uroczystości 60-lecia Łaskiego 

Domu Kultury, który jest finansowaną przez gminę Łask jednostką kul-
tury. Jubilatowi poświęcono okolicznościowe, bogate i ciekawe w tre-
ści, piękne graficznie wydawnictwo. Jubileusz w odrębnym artykule od-
notowuje „Panorama”. Ograniczę się do dwóch przykładów pokazują-
cych, jak szacowny jubilat, a właściwie działalność jego pracowników, 
jest oceniana. Kilka tygodni temu odbyła się „Biesiada pod Złotym Li-
ściem”, trwająca cały dzień do późnych godzin wieczornych, w której 
udział wzięło ponad 20 zespołów z całego województwa. Podkreślano 
doskonałą organizację. Jeden z panów mówił, iż pełnił różne funkcje kie-
rownicze i wie, jak trudno taką imprezę zorganizować. Jest zatem pełen 
uznania dla organizatorów biesiady.

11 listopada okolicznościowy spektakl teatralny „Pospolitego Rusze-
nia” o dylematach polskich żołnierzy na Zachodzie – zostać na obczyź-
nie czy też wracać do urządzanej przez sowietów ojczyzny. Na koniec 
piękny bukiet kwiatów dla Pani Dyrektor i wzruszające podziękowanie 
od młodych aktorów. Młodzi ludzie dziękowali między innymi za za-
szczepienie w nich miłości do sceny i do aktorstwa.

Ja także jeszcze raz Pani Dyrektor i całemu zespołowi ŁDK za ich 
dobrą pracę i zaangażowanie serdecznie dziękuję.
19 listopada 2016 r.

Gabriel Szkudlarek

Pół wieku zgodnego pożycia 
małżeńskiego to wielki sukces. Nie 
każdemu udaje się taka sztuka, 
a okazuje się, że jest ona najczęściej 
efektem zgodności charakteru 
i kompromisu. Państwu Mariannie 
i Janowi Winiarkom ta sztuka się 
udała. 

18 listopada 2016 br. państwo Marianna 
i Jan Winiarek, z okazji jubileuszu 50 roczni-
cy pożycia małżeńskiego, zostali udekorowani 
przez burmistrza Łasku – Gabriela Szkudlarka 
- „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, nadanymi przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Były gratulacje, kwiaty. „Pa-
norama” przyłącza się do tych życzeń.

Lilia Ślusarczyk-Grącka

ZŁOTE 
GODY 



listopad 2016 r.

3

Życzenia dla pracowników socjalnych
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom łaskich 
instytucji: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej gorące życzenia wszelkiej pomyślności, 

poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. 
Dziękuję za Państwa zaangażowanie i przekazuję wyrazy uznania oraz wdzięczności 

za trud, jaki podejmujecie niosąc pomoc oraz wsparcie osobom potrzebującym.

HOŁD TWÓRCOM ODRODZONEJ POLSKI
nam dana na tacy – w walkę o nią zaangażo-
wały się wszystkie autorytety, postacie sceny 
politycznej, ludzie pióra, artyści, nie zważając 
na różnice polityczne i inne podziały. Niewąt-
pliwie postacią pierwszoplanową był Józef Pił-
sudski, ale też olbrzymią rolę, szczególnie na 
arenie międzynarodowej, odgrywali: Roman 
Dmowski i Ignacy Paderewski.

G. Szkudlarek odczytał fragment obszerne-
go listu, jaki z rocznicowymi refleksjami nade-
słał prof. Marek Marian Drozdowski, znakomi-
ty historyk i badacz, znawca naszych dziejów 
pochodzący z Łasku. Profesor przypomniał, 
że nawet w Łasku, niewielkim wówczas mia-
steczku toczono batalię o odzyskanie niepodle-
głości przez Polskę, o czym świadczy nie tyl-
ko udział w legionach wielu mieszkańców, ale 
i to, co działo się w tym czasie w grodzie nad 
Grabią. Patriotyczne kazania głosił wówczas 
ks. Grzegorz Augustynik, znakomitą robotę 
dla budowania lokalnego samorządu i rozwoju 
miasta wykonywał też burmistrz Wacław Brze-
ziński. A przecież takich ludzi było wówczas 
bardzo dużo. 

W imieniu parlamentarzystów rocznicowe 
życzenia przekazał też poseł Piotr Polak. List 
z życzeniami przekazała również posłanka 
Agnieszka Hanajczyk, a także samorząd woje-
wództwa łódzkiego. Następnie odbył się apel 
pamięci, podczas którego przywołano nazwi-
ska bohaterów i obrońców ojczyzny, przypo-

mniano miejsca związane z heroizmem Pola-
ków. Kulminacyjnym punktem tej części uro-
czystości była salwa honorowa. Złożenie kwia-
tów pod Pomnikiem Niepodległości zakończy-
ło obchody rocznicowe na pl. 11 Listopada.

Tradycyjnie w Łaskim Domu Kultury Gru-
pa Teatralna „Pospolite Ruszenie” zaprezen-
towała spektakl pt. „Do Polski?! – czyli teatr 
frontowy na emigracji”, będący kontynuacją 
patriotycznych rozważań i refleksji dotyczą-
cych naszych polskich losów. Znakomicie 
przygotowany (reżyseria Elżbieta Wojtacka-
-Ślęzak, scenariusz Zdzisław Wegenko) i za-
grany przez młodzież został nagrodzony burz-
liwymi oklaskami. Sala ŁDK tym razem była 
całkowicie zapełniona przez mieszkańców.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy 
nazwiska młodych twórców, którzy tego dnia 
dostarczyli łaskowianom dużą porcję wzruszeń 
i refleksji: Marcel Czyżyk, Aleksandra Jakób-
czak, Rafał Jutrznia, Izabela Łyżwa, Ewelina 
Niciak, Aleksandra Niełaczna, Jakub Pokorski 
(gościnnie), Sara Przyborek, Dominik Tracz, 
Maria Walczak i Martyna Wałęska, a także An-
gelika Rosman – operator świateł.

Sumując tegoroczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, wspomnijmy jeszcze 
o uroczystej zbiórce w 32. BLT, podczas której 
wręczono nominacje na wyższe stopnie oficer-
skie, podoficerskie i szeregowym.

(P) 

SESJE - Rada Powiatu Łaskiego obradują-
ca 18 bm. zajmowała się m.in. zmianami w bu-
dżecie na 2016 r., zadaniami PFRON, progra-
mem współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi w 2017 roku. Rada Miejska Łasku 30 bm. 
podejmie uchwały m.in. w sprawie stawek po-
datku od nieruchomości, wieloletniego progra-
mu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
gminy do 2020 roku, oraz programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu 
w przyszłym roku. 

OBWE na lotnisku 32. BLT – przedstawi-
ciele 18 państw europejskich gościli przez cały 
dzień w Bazie zapoznając się z jej zadaniami. 
Przybliżył je gościom dowódca płk pil. Rafał 
Zadencki, któremu towarzyszyli także przedsta-
wiciele władz samorządowych Łasku i Buczku.

REWITALIZACJA GMINY – na stronie 
internetowej łaskiego samorządu można za-
poznać się z projektem „Gminnego programu 
rewitalizacji gminy Łask na lata 2016-2023”.  
Lektura wyjątkowo interesująca, szczególnie 
dla tych, którzy chcą poznać bliżej gminę Łask 
i jej przyszłość.

„NATURA FOOD”, czyli IX Międzynaro-
dowe Targi Żywności Ekologicznej i Natural-
nej w Łodzi okazały się szczęśliwe dla dwóch 
uczennic Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejo-
wicach – Darii Mikołajczyk i Natalii Witczak, 
które zajęły II miejsce w konkursie „Z karpiem 
za pan brat”, zorganizowanym dla szkół gastro-
nomicznych. Gratulujemy!

SZKOLENIA dla kobiet z walki wręcz od-
bywać się będą aż do czerwca przyszłego roku 
w obiekcie sportowym 32. BLT. Przyswojenie 
wiedzy i umiejętności z zakresu samoobrony 
może się przydać w różnych sytuacjach. 

ŚWIĘTA za pasem, tak przynajmniej su-
gerują nam handlowcy, którzy już od początku 
listopada rozpoczęli sprzedaż artykułów świą-
tecznych. Trwają też przygotowania do imprez 
sylwestrowych. Bale noworoczne odbywać się 
będą w wielu miejscowościach, m.in. w Ła-
sku, Czestkowie, Chociwiu, Sędziejowicach 
i Widawie. Organizatorami wielu imprez będą  
m.in. strażacy z OSP i rady rodziców. Ceny – 
zróżnicowane, np. od pary 300 zł i więcej. 

SPOTKANIE Z POETĄ - w ZSO w Ko-
lumnie odbyło się spotkanie autorskie z pocho-
dzącym z Łasku poetą Michałem Maciejakiem. 
Spotkanie zorganizowali Agnieszka Palinceusz 
i Marcin Dybalski (pracownik Biblioteki Szkol-
nej). W spotkaniu uczestniczyli m.in. uczniowie 
klasy II LO przygotowujący się do matury z ję-
zyka polskiego.

LISTOPADOWA aura nie rozpieszczała 
nas zbytnio. Początek miesiąca przyniósł opady 
deszczu i deszczu ze śniegiem, a także coraz niż-
sze temperatury i nocne przymrozki. 

APELE o noszenie odblasków na drogach 
po zmroku, szczególnie na terenach wiejskich, 
na nic się zdają. Tak przynajmniej można sądzić, 
gdy podróżuje się po drogach powiatu. Niedaw-
no w Pruszkowie około godz. 17 samochód fiat 
ducato potrącił idącą nieprawidłowo 60-let-
nią kobietę, która po przewiezieniu do szpitala 
zmarła. Kierowca był trzeźwy. 

Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 
Robert Bartosik



A wszystko zaczęło się od Józefa Ryszar-
da Sarosieka, legendarnego animatora kultury 
w Łasku, który przybywszy po wojnie z Grod-
na do Łasku zapoczątkował funkcjonowanie 
z prawdziwego zdarzenia świetlicy promie-
niującej tańcem i śpiewem. Kilka lat później 
ruszyła budowa domu kultury, ale realizacja 
tej inwestycji wlokła się niemiłosiernie. Trze-
ba było dużego zaangażowania zarówno władz 
lokalnych jak i centralnych, by w październiku 
1956 roku Powiatowy Dom Kultury otworzył 
swoje podwoje. Pierwszym kierownikiem pla-
cówki został wspomniany Józef Ryszard Saro-
siek, który podczas uroczystości jubileuszowej 
niespodziewanie pojawił się na scenie niczym 
duch w części artystycznej pt. „Album rodzin-
ny, czyli 60 lat to jeszcze nie emerytura”.

Sarosiek jak mało kto kochał taniec i te-
atr, więc te formy dominowały w PDK przez 
wiele lat, przynosząc placówce liczne sukcesy 
i kształcąc rzesze młodych miłośników sztuki 
scenicznej. Znakomitym kontynuatorem zapo-
czątkowanych przez Sarosieka sukcesów sce-
nicznych, o których głośno było w całej Pol-
sce, choćby za sprawą wystawionego głośnego 
widowiska „Stara baśn”, jest dziś dyr. Elżbieta 
Wojtacka-Ślęzak, prowadząca od lat kilka ze-
społów teatralnych, w których występuje głów-
nie młodzież miejscowych szkół średnich.

Po 23 latach owocnej pracy J.R. Sarosiek 
przeszedł na emeryturę i każdy z jego następ-
ców wnosił sporo nowego w mury placówki. 
Andrzej Sobieraj rozwinął amatorski ruch arty-
styczny i pracę licznych zespołów oraz sekcji, 
z kolei Janusz Ziarnik stawiał ambitnie na rela-
cję „mistrz – uczeń” . Wreszcie w pierwszej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych pierwszą w dzie-
jach placówki szefową została kobieta, rodowi-
ta łaskowianka, od dziecka związana z Domem 
Kultury – Elżbieta Wojtacka-Ślęzak. Jak sama 
wspomina, mury ŁDK zatrzęsły się ze zdumie-
nia, ale szybko okazało się, że „wybór baby na 
dyrektora” był słuszny. W ciągu kolejnych lat 
powstały następne zespoły taneczne zdobywa-
jące laury na ogólnopolskich konkursach, m.in. 
dzięki Joannie Juźwin i Markowi Wróblowi, 
odrodziła się wreszcie Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Daniela Borowieckiego, a teraz kierowa-
na przez Wojciecha Wolniaka. Znakomicie 
rozwija się klub modelarstwa lotniczego i ko-
smicznego kierowany przez Andrzeja Pikosza, 
pracownia rysunku „Kolec”, którą opiekuje 
się Aleksy Nowak, ponad pół setki tomików 
wydała już grupa poetycka „Na Progu” kie-
rowana od lat przez Zdzisława Wegenko, nie 
można również pominąć Społecznego Ogniska 
Muzycznego funkcjonującego pod kierunkiem 

Grażyny Koziary, od ponad pół wieku wzboga-
cającego ofertę placówki.

Liczne sukcesy wychowanków ŁDK są 
najlepszym dowodem na skuteczność i atrak-
cyjność ŁDK. Jednak oprócz sukcesów były 
i kłopoty. Gdy w 2005 roku ruszył wielki re-
mont placówki, musiała ona działać nadal ko-
rzystając z gościny m.in. szkół i Klubu Gar-
nizonowego. Otwarcie ŁDK po remoncie 
w czerwcu 2008 roku zapoczątkowało nowy 
etap w dziejach placówki. Mówiła o tym dyr. 
E. Wojtacka-Ślęzak podczas prezentacji dzie-
jów placówki, przypomniano je także podczas 
wspomnianego jubileuszowego widowiska 
„Album rodzinny”.

19 listopada br. w sali widowiskowej ŁDK 
zgromadzili się liczni goście, przyjaciele, sym-
patycy i twórcy, którzy od lat działają na rzecz 
placówki i kultury w regionie. Na jubileuszo-
wą uroczystość przybył burmistrz Łasku Ga-
briel Szkudlarek, zastępczyni burmistrza Janina 
Kosman, sekretarz gminy Beata Mielczarek, 
skarbnik gminy Anna Głowińska, starosta łaski 
Teresa Wesołowska i jej zastępca Marek Kraw-
czyk, radni miasta i powiatu, przedstawiciele 
instytucji i organizacji działających na rzecz 
kultury i związanych z ŁDK. Wśród gości do-
strzegliśmy także zastępcę wójta gminy Sędzie-
jowice Mirosława Potasiaka, prof. Jacka Sztau-
dyngera, syna poety i fraszkopisarza związane-
go z ziemią łaską Jana Izydora Sztaudyngera, 
przybył także członek legendarnej Grupy Po-
etyckiej „Grabia’59”, pisarz i publicysta Euge-
niusz Iwanicki.

Jak przystało na jubileusz, nie zabrakło 
ciepłych słów kierowanych pod adresem ŁDK 
i jego załogi. Burmistrz G. Szkudlarek mówił 
o olbrzymim dorobku placówki, która przez 
60 lat kształtowała kulturę w mieście i regio-
nie, wychowując i edukując kilka pokoleń ła-
skowian. Wspomniał też m.in. o tym, że jako 
dziecko uczył się tu gry na gitarze. Swoimi 
osobistymi refleksjami dotyczącymi związków 
z ŁDK podzieliła się też starosta T. Wesołow-
ska. Zarówno burmistrz, jak i starosta dzięko-
wali wszystkim pracownikom ŁDK za ofiarną 
pracę i bogaty dorobek kulturalny. Do tych po-
dziękowań dołączyli także przedstawiciele licz-
nych instytucji, organizacji i firm, m.in. Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Biblioteka 
Publiczna, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, 
Wydawnictwo Ewy i Jarosława Bussów, Łaski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska.

Część artystyczną jubileuszu stanowił 
wspomniany „Album rodzinny” – orygi-
nalne widowisko łączące historię placówki 

z jej współczesnością. Narrator, czyli Jubilat, 
w dowcipny sposób opowiadał swoje dzieje 
i oprowadzał po murach placówki prezentując 
jednocześnie jej historię i ludzi, a całość uzu-
pełniały występy najbardziej znanych zespo-
łów ŁDK, m.in. „Weny”. Nad całością czuwał 
sam Dyrektor Sarosiek, którego dobry duch od 
początku towarzyszy placówce i jej załodze.

Z okazji jubileuszu prezydent RP uhonoro-
wał pracowników placówki za wzorowe, wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej: Medal Złoty 
za Długoletnią Służbę przyznał Aleksemu No-
wakowi, Grzegorzowi Rosiakowi i Markowi 
Wróblowi, Medal Srebrny – Joannie Juźwin, 
Agnieszce Przybyłek i Krzysztofowi Tylusio-
wi, Medal Brązowy – Magdalenie Kelnerow-
skiej i Krzysztofowi Straburzyńskiemu. Mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego przyznał  
Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” – Elżbiecie Wojtackiej-Ślęzak i Zdzi-
sławowi Wegenko.

Miłym akcentem jubileuszu było wydanie 
drukiem albumu prezentującego 60-letni doro-
bek ŁDK, którego jednym z autorów jest były 
dyrektor placówki Andrzej Sobieraj. Z oka-
zji święta placówki otwarto w ŁDK wystawę 
ukazującą jej bogaty dorobek i przypominającą 
tysiące ludzi, którzy przewinęli się przez mury 
Domu Kultury.    (PO)

Fotoreportaż z jubileuszowych obchodów 
– na str. 28
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JUBILEUSZ ŁASKIEGO DOMU KULTURY

Taki jubileusz zdarza się tylko raz. Jednak w tym przypadku było to święto wyjątkowe, bo przed laty z powodu wielkiego remontu nie 
obchodzono uroczyście półwiecza istnienia Łaskiego Domu Kultury. Zatem sześćdziesięciolecie to wydarzenie szczególne.

60 LAT MINĘŁO…

Trzeba było czekać 60 lat, by powstała 
pierwsza w dziejach placówki monografia 
ŁDK. W wydawnictwie tym znalazł się także 

bogaty zestaw ikonografii



STAROSTA SPOTKAŁA SIĘ 
Z „SOŁTYSEM ROKU”

listopad 2016 r.

Starosta łaski Teresa Wesołowska spotkała się z panią Haliną 
Andrzejczak, sołtysem sołectwa Chorzeszów, zwyciężczynią 
plebiscytu „Dziennika Łódzkiego” na „Sołtysa Roku Powiatu 
Łaskiego”. 

Starosta przekazała słowa uznania i gratulacje z okazji zdobycia 
pierwszego miejsca w plebiscycie oraz podziękowała za pracę 
włożoną na rzecz sołectwa Chorzeszów oraz gminy Wodzierady.

– Wyrażam ogromny podziw dla osiągnięć pani sołtys oraz jej zaan-
gażowania w problemy wsi. Dla umiejętności skutecznego integrowania 
ludzi wokół spraw ważnych dla sołeckiej wspólnoty, czego efektem jest 
bez wątpienia zwycięstwo w tegorocznym plebiscycie – podkreśliła sta-
rosta.

Panie wymieniły spostrzeżenia dotyczące codziennej pracy samo-
rządowej, zarówno tej na poziomie sołeckim, jak i gminnym oraz po-
wiatowym.

Halina Andrzejczak otrzymała w plebiscycie 376 głosów, dzięki cze-
mu wyprzedziła Dariusza Miszalskiego z Gorczyna (215 głosów) i Da-
riusza Michalaka z Remiszewa (82 głosy).      Dawid Mataśka

Historia, kultura, sztuka, przyroda i miejscowe legendy stały się 
dla uczniów i nauczycieli: dyrektor Elżbiety Szkudlarek oraz Beaty 
Pokorskiej-Galowicz zaangażowanych w projekt, niewyczerpanym 
źródłem inspiracji. Obraz filmowy i przewodnik zajął I miejsce podczas 
podsumowania projektu „Łodzią do kultury”, gdzie swój region 
promowali uczniowie z pięciu powiatów województwa łódzkiego.

„ŁODZIĄ DO KULTURY” 
To projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, 
dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
w ramach programu „Kultura dostępna”. Od maja do października 
br. uczestnicy projektu brali udział w wydarzeniach towarzyszącym 
działaniu. Warsztaty w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej, 
Dziale Zbiorów Specjalnych, zajęcia w Muzeum Książki Artystycznej 
w Łodzi prowadzone przez Państwa Tryznów oraz gry terenowe 
i wystawy to tylko niektóre z form pracy w ramach projektu. 25 
października br. w II etapie uczestnicy zmierzyli się w konkursowym 
zadaniu zaprezentowania swojej miejscowości w ciekawy sposób. 

„OSTRÓW W PAMIĄTKACH 
UKRYTY” 

To tytuł wierszowanego przewodnika na wzór powszechnie znanych 
questów. Przewodnik poprowadzi turystę, ciekawego tajemnic dworku 
i parku Szweycerów szlakiem pełnym zagadek, co w efekcie doprowadzi 
go do nagrody. Podczas pracy nad przewodnikiem światło dzienne 
ujrzały tajemnicze historie, mroczne legendy czy przyrodnicze bogactwa 
Ostrowa. Warto dodać, że przedsięwzięcie nie jest finansowane z żadnych 
dodatkowych źródeł. Przewodnik powstał w ramach wolontariatu oraz 
dzięki współpracy życzliwych ludzi, którzy dostrzegli potrzebę wsparcia 
działań młodzieży i nauczycieli oraz docenili potencjał kultury prowincji.

KADECI Z OSTROWA W FILMIE 
I PRZEWODNIKU O SWOJEJ „MAŁEJ OJCZYŹNIE” 
Po dwóch miesiącach poszukiwań w bibliotecznych zbiorach i prywatnych galeriach, analizie 
dokumentów, materiałów piśmienniczych i ikonograficznych kadeci z ZSO w Ostrowie nakręcili 
film i napisali przewodnik o miejscowości, w której się kształcą.

„OSTRÓW W KADRZE” 
To film, który za sprawą siły obrazu i dźwięku dopełnił prezentacji. 

Okolice szkoły zamieniły się w plan filmowy, na którym realizowano 
sceny biesiady XIX-wiecznej szlachty inspirowane epopeją narodową 
„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza oraz ukazywano motywy z życia 
ziemiaństwa XX wieku. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w postaci 
z epoki, ale przede wszystkim poznali historię Ostrowa i doświadczyli 
magii miejsca i minionego czasu.

NAGRODA 
To satysfakcja, radość, wzruszenie, że udało nam się przekonać 

ludzi, którzy nigdy dotąd u nas nie bywali, do stwierdzenia, że nasza 
miejscowość ma swój udział w rozwoju dziedzictwa narodowego, a nawet 
w szeroko pojętej kulturze kraju i Europy. To również przekonanie, że 
prowincja nie musi równać się prowincjonalności, szczególnie gdy żyją 
na niej ludzie, którzy chcą na nowo odkrywać jej tradycję. 

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy twórcom projektu „Łodzią do kultury” za tę magię, 

którą przeżyliśmy w czasie trwania przedsięwzięcia i którą staraliśmy 
się przekazać w słowie i obrazie. Dziękujemy kadetom z klasy II i III LO 
za pasję, z jaką twórczo pracowali. Dziękujemy naszym przyjaciołom 
bez których nasze wyobrażenia nie miałyby szansy na urzeczywistnienie 
i pozostałyby wciąż niespełnione. 

 Składamy serdeczne podziękowania dla KS Studio Kamil Sobala, 
Łaskiego Domu Kultury, Moniki Stelmaszewskiej, Radosława 
Grabarczyka, Jakuba Sojka, Magdaleny Jaśkiewicz, Natalii Wołosz, 
Patrycji Stelmaszewskiej, Jakuba Królaka i wszystkim, którzy dobrze 
nam życzyli. 

Beata Pokorska-Galowicz 
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FLESZ INFORMACYJNY

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia br. starosta wydaje za-
świadczenia, czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa objęty 
jest uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania 
z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek właściciela, współwłaści-
ciela nieruchomości lub osoby upoważnionej, posiadającej pełnomoc-
nictwo opłacone w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skar-
bowej (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej za udzielone 
pełnomocnictwo, tj. małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Stosowny wniosek, dostępny również na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Łasku, należy złożyć w sekretariacie Sta-
rostwa przy ul. Południowej 1 wraz z dowodem opłaty skarbowej 

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU 
w wysokości 17 złotych (za wydanie zaświadczenia), uiszczonej na 
konto Urzędu Miejskiego w Łasku – Bank PEKAO S.A. I O/Łask nr 
91 1240 3288 1111 0000 2807 7365.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie póź-
niej jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku. 
Zaświadczenie można odebrać osobiście w Wydziale Edukacji, Promo-
cji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Starostwa (Łask, ul. Południowa 1, 
II piętro, pokój nr 24 ).

Zaświadczenia są również wysyłane na adres korespondencyjny po-
dany we wniosku. Okres oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi 
od 3 do 7 dni.

Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Promocji i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Łasku

Informacja dotycząca procedury wydania zaświadczenia, czy grunt niestanowiący własności Skarbu 
Państwa objęty jest uproszonym planem urządzenia lasu.

DZIEJE SIĘ W POWIECIE ŁASKIM

W TRAKCIE REALIZACJI
- Przebudowa drogi powiatowej Lutomiersk – Wodzierady na 

odcinku o długości 2,7 km, w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat 
- zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 1.297.190 zł. 
Zgodnie z umową zakończenie prac budowlanych nastąpi 30 listopada br. 
Wartość zadania – 2 594 380 zł. Zadanie to jest również współfiananso-
wane przez gminę Wodzierady w wysokości 402 128 zł. Wkład własny 
powiatu wynosi 895.061 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Rogóźno – Zalesie - zadanie po-
lega na wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku ok. 
1600 m. oraz utwardzeniu poboczy. Inwestycja w trakcie podpisywania 
umowy zgodnie z którą zadanie zostanie zakończone do  grudnia 2016 r.

WKRÓTCE ROZPOCZNIEMY: 
- Remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Kilińskiego 

w Łasku
- Żagliny – Prusinowice na odcinku o długości ok. 1350 m.

Kolejne spotkanie starosty z gospodarzami 
gmin

I Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej

Światowy Dzień Rzucania Palenia w powiecie 
łaskim 

Oficjalne otwarcie drogi Buczek-Luciejów Zakończono budowę boiska wielofunkcyjne-
go przy popularnym „Ekonomiku”

Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa” 
podsumowało 2016 rok 
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 Za szczególne osiągnięcia i wyniki w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej Nagrody Wójta Gminy Buczek Bronisława Węglewskiego 
otrzymali: dyr. szkoły Renata Nowicka, Jadwiga Rojszczak, Ewa 
Ignaczak oraz Danuta Klemczak. Nagrody Dyrektora Szkoły trafiły do 
rąk Anny Truskowskiej, Małgorzaty Kilańczyk, Ewy Wlazłowskiej, 
Włodzimierza Czecha, Agaty Pinar oraz pracowników obsługi Elżbie-
ty Kaźmierczak i Katarzyny Walczak. 

Po oficjalnej części rozpoczął się blok artystyczny, w którym wzię-
li udział uczniowie klas VIa, VIb i IIa. Występy przypadły do gustu 
wielu zgromadzonym na uroczystości. Za swoje występy, a zwłaszcza 
za wesołe piosenki, uczniowie zebrali duże brawa. Na szczególne wy-
różnienie zasłużył uczeń II klasy gimnazjum - interpretacja utworu De 
Mono - „Umieć inaczej” zaśpiewana i zagrana przez niego na gitarze 
nagrodzona została burzliwymi oklaskami. 

Na zakończenie uroczystości młodzież wręczyła wszystkim na-
uczycielom i  pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane techniką 
origami zakładki.

Akademię przygotowały: Daniela Szafrańska i Ewelina Sapińska 
(część artystyczna), Małgorzata Kilańczyk (dekoracja i upominki) 
oraz Agata Pinar.                    R.N.

       

PODZIĘKOWANIE DLA NAUCZYCIELI
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto w ZSPiGP w Buczku Serdeczne podziękowania i słowa 
uznania za odpowiedzialną pracę do wszystkich pracowników szkoły skierowała dyr. szkoły Renata Nowicka 
oraz sekretarz gminy Zenona Romankiewicz. Panie złożyły życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. 

Za kwotę trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset zło-
tych brutto wybudowano (obok starej oczyszczalni stawowej) praktycz-
nie nowy obiekt oparty o nową technologię oczyszczania ścieków pozwa-
lającą na uzyskanie optymalnych parametrów oczyszczonych płynnych 
nieczystości odprowadzanych do rzeczki Końskiej.

 W ramach inwestycji wykonano: przebudowę pompowni ścieków 
i osadnika przepływowego w istniejących kubaturach, dwa reaktory bio-
logiczne, budynek techniczny przy reaktorach, dwa zbiorniki osadu nad-
miernego, punkt zlewny ścieków z opomiarowaniem i wiatę na agregat 
prądotwórczy. Powstało też nowe ogrodzenie, drogi, plac manewrowy. 
Przebudowana oczyszczalnia w  Buczku może maksymalnie oczyścić 
240 m sześciennych ścieków w ciągu doby. 

KOLEJNA WIELKA INWESTYCJA W GMINIE BUCZEK 

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKOŃCZONA
W dniu 30 września br. protokolarnie odebrano prace budowlane i zakończono rozruch 
technologiczny rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Buczku. 

Technologia oczyszczania ścieków pozwala na przyjmowanie w no-
woczesnym i opomiarowanym punkcie zlewnym płynnych nieczystości 
dostarczonych z posesji mieszkańców gminy nie posiadających kanali-
zacji sanitarnej. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwi miesz-
kańcom gminy prawidłowe i zgodne z przepisami pozbywanie się do-
mowych ścieków.

Wybudowanie oczyszczalni z zastosowaniem nowej technologii go-
spodarki osadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków wy-
eliminowało bardzo uciążliwe zapachy, które powstawały przy wywózce 
osadu na starym obiekcie oczyszczalni, co utrudniało życie okolicznym 
mieszkańcom. 

 Oczyszczalnia została wyposażona m.in. w kontenery do gromadze-
nia osadu, przyczepkę ciągnikową, kontenery z tworzywa PCV na osad, 
nowy samochód dostawczy ze skrzynią ładunkową, kosiarki spalinowe, 
ciśnieniowe urządzenie do mycia obiektów oczyszczalni, zadymiarkę. 
Ta ostatnia będzie służyła do sprawdzania, czy do oczyszczalni nie wpły-
wa deszczówka. 

Dzięki wsparciu uzyskanemu z WFOŚiGW Łodzi w kwocie 
1 672 000 zł i środkom uzyskanym z umorzenia poprzednich dofinanso-
wań w kwocie 600 100 zł gmina z własnego budżetu dołożyła do oczysz-
czalni tylko 1 073 500 zł. Należy nadmienić, że zaciągnięta pożyczka 
po spłaceniu 50% będzie umorzona po wybudowaniu oczekiwanej przez 
mieszkańców kanalizacji sanitarnej na ul. Wygwizdów.

Dla obiektu oczyszczalni PGE Dystrybucja wybudowała nową stację 
trafo. Pozwoli to na znaczną poprawę zasilania w energię elektryczną 
mieszkańców ulicy Zielonej w  Buczku.

Oddanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni pozwoli na 
dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie. Stara oczyszczalnia nie 
pozwalała na kontynuowanie tych inwestycji. 



PÓŁ WIEKU SZKOŁY W CZESTKOWIE
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Zainstalowana w oczyszczalni instalacja fotowoltaiczna o mocy 

15 kW produkująca energię elektryczną, w znacznym stopniu pozwoli 
zaoszczędzić na kosztach prądu potrzebnego do funkcjonowania obiek-
tu.

Oczyszczone w nowym obiekcie ścieki wpłyną z pewnością na po-
prawę jakości wody płynącej w rzece Końskiej. Przyjęta w procesie 
oczyszczania ścieków technologia i zastosowane rozwiązania technicz-
ne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) w znacznym stopniu 
zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Zakończona przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bucz-
ku przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w gminie Buczek.

W.Sz.

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKOŃCZONA

Historia szkoły sięga czasów dużo wcze-
śniejszych - prawdopodobnie lat 1916-1917. 
Dopiero jednak w roku 1960 szkoła doczekała 
się nowego - niezwykle pięknego jak na tam-
te czasy - budynku. W ubiegłym roku szkoła 
doczekała się rozbudowy i właśnie w nowej 
części odbyły się obchody jubileuszu.

Jeszcze przed rozpoczęciem części oficjal-
nej przybyli goście mieli okazję obejrzenia hi-
storii szkoły na fotografii w formie prezenta-
cji multimedialnej. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się również wystawa fotografii 
absolwentów szkoły, na której uczniowie pró-
bowali odszukać swoich najbliższych, a ab-
solwenci ze wzruszeniem odnajdywali siebie 
oraz swoich wychowawców. Wielu pozytyw-
nych emocji dostarczyło również wszystkim 
przeglądanie starych kronik klasowych.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia pocztów sztandarowych - szkoły oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, 
która aktywnie włączyła się w obchody jubile-
uszu. Następnie kierownik Agnieszka Badow-
ska wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Buczek Andrzejem Zielińskim powitali przy-
byłych gości: członka Zarządu Województwa 
Łódzkiego – Honorowego Obywatela Gminy 
Buczek Jolantę Ziębę-Gzik, dyrektora Biura 
Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Natkańskie-
go, zastępcę dyrektora Departamentu Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Turystyki Hieronima 
Hubarę, starostę powiatu łaskiego Teresę 
Wesołowską, Stanisława Delegacza repre-
zentującego 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku, prezesa Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego – wójta gminy Buczek Broni-
sława Węglewskiego, księży z parafii Buczek 
proboszcza Rafała Mazurczyka i wikariusza 
Łukasza Goździka, byłych dyrektorów szkół, 
nauczycieli emerytów z  gminy Buczek oraz 
wszystkich absolwentów szkoły.

Podczas uroczystości nie zabrakło wspa-
niałych życzeń składanych na ręce pani kie-
rownik. Odczytano list gratulacyjny skiero-

wany do społeczności szkolnej przez posła 
RP Piotra Polaka oraz absolwenta Eugeniusza 
Szczepaniaka – rocznik 1947.

Dzieje szkoły w sposób niezwykle emo-
cjonalny przedstawiła była dyrektor Elżbieta 
Dawicka, która związana jest z placówką od 
dzieciństwa, a swój wkład w historię szkoły 
ma kilka pokoleń jej rodziny.

Część oficjalną zakończyła ceremonia 
wręczenia nauczycielom nagród i kwiatów 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę 
Wójta otrzymały: kierownik Agnieszka Ba-
dowska, Zofia Bałuska i Justyna Miszczak, 
Nagrodę Dyrektora - Teresa Kaczorowska, 
Ewa Jędryka i Ewelina Piotrowicz.

14 października br. społeczność szkolna świętowała jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej 
w Czestkowie połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Na zakończenie uczniowie szkoły za-
prezentowali się w programie artystycznym. 
Przygotowali m.in. kilka układów tanecz-
nych, gimnastycznych, scenki kabaretowe 
oraz uświetnili go piosenkami wykonanymi 
po polsku i angielsku. Miłym akcentem był 
wspaniały tort ufundowany dla uczniów przez  
Macieja i Katarzynę Krasków.

Dzięki Radzie Rodziców wszyscy goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek, w cza-
sie którego wspomnieniom nie było końca. 
Z ciekawą inicjatywą wystąpiła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Czestkowie, organizując dla 
wszystkich absolwentów wieczorek taneczny, 
który był miłą kontynuacją 50-lecia szkoły.

A.B.
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Podczas uroczystości doceniona została praca nauczycieli i wszyst-
kich tych, którzy oddają serce, aby dzieciom w przedszkolu było dobrze 
i bezpiecznie. W związku z Dniem Edukacji Narodowej ciepłe i serdecz-
ne słowa skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników ob-
sługi i administracji dyrektor przedszkola - Monika Kochanek, wręczy-
ła podziękowania oraz nagrody dla Sylwii Goździk, Janiny Tyc i Nadii 
Romankiewicz. Następnie życzenia i słowa uznania przekazała sekre-
tarz gminy Zenona Romankiewicz, wręczyła też Nagrodę Wójta Gminy 

To był dzień szczególny w Gminnym Przedszkolu w Buczku, ponieważ odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka, 
która jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i jego rodziców. Część dzieci stała się prawdziwymi przedszkolakami, 
część awansowała z malucha na średniaka oraz ze średniaka na starszaka.

Buczek Monice Kochanek. Wydarzenie to uświetniły również czerwone 
różyczki wraz z życzeniami przekazanymi przez przewodniczącą Rady 
Rodziców Martę Maciąg. Złożone życzenia dodały wszystkim pracow-
nikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań, jakie czekają w pra-
cy z dziećmi.

Podczas programu artystycznego dzieci z grupy Biedronki, Motylki 
i Słoneczka zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły w przed-
szkolu w postaci piosenek, wierszy i tańca. Dzieci z najstarszej gru-
py pięknymi wierszykami podziękowały wszystkim nauczycielom za 
uśmiech, troskliwą opiekę i trud włożony w ich rozwój. 

Wiele radości wzbudziło przybycie „Jesiennej Wróżki”, która z za-
dowoleniem i uznaniem przyglądała się występom małych artystów. 
Wszystkie przedszkolaki udowodniły swoją postawą, zaangażowaniem 
i umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi, że zasługują 
na pasowanie. Przedszkolaki złożyły uroczyste ślubowanie w obecności 
„Jesiennej Wróżki” i wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Pew-
nie powtarzały słowa przysięgi, podczas której obiecały: zgodnie się ba-
wić, często uśmiechać, słuchać swoich pań i pomagać innym. Ważnym 
momentem dla każdego przedszkolaka było przejście przez specjalną 
„bramę”, symbolizującą prawdziwą przemianę w dzielnego zucha i do-
brego kolegę. W nagrodę w salach na dzieci czekały dyplomy, prezenty 
przygotowane przez rodziców oraz smaczne torty w formie biedronki, 
motylka i słoneczka. 

Uroczystość pasowania była pierwszym przedszkolnym egza-
minem, który wszyscy zdali celująco i od tej chwili będą bez obaw 
i z uśmiechem przekraczać przedszkolne progi.               S.G.

Na ręce Jubilata prezydent RP Andrzej 
Duda skierował osobiście pismo. Prezydent do-
strzegł i podkreślił w liście gratulacyjnym wie-
loletnią służbę społeczną druha Józefa Woźnia-
ka, podziękował za jego aktywność jako soł-
tysa - w latach 1947-1994 i członka OSP, do 
której Jubilat należał przez ponad 60 lat. Nale-
ży przypomnieć, że J. Woźniak w latach 1952-
1994 pełnił społecznie funkcję naczelnika OSP 
w Woli Buczkowskiej, będąc współinicjatorem 
budowy pierwszej po wojnie strażnicy (już 
w 1946 r.), a także po 20 latach następnego 
tego typu obiektu. Miejscowa społeczność z ra-
dością przyjęła też w sierpniu br. wiadomość 
o nominacji druha Woźniaka na stopień oficer-
ski podporucznika Wojska Polskiego - za udział 
i zasługi w wojnie obronnej w szeregach Strzel-
ców Podhalańskich we wrześniu 1939 r.

Wójt i druhowie OSP życzyli jubilatowi 
jeszcze wielu pięknych jubileuszy obchodzo-
nych w zdrowiu w gronie najbliższych i znajo-
mych oraz wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i rodzinnym.

A.Z.

105. ROCZNICA URODZIN 
DRUHA JÓZEFA WOŹNIAKA
Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Buczek druh OSP i podporucznik WP Józef Wożniak w rocznicę Święta Niepodległości 
obchodzi, jak co roku, urodziny, w br. jest to już 105 rocznica. W intencji zdrowia J. Woźniaka w dniu 11 listopada odprawiono 
uroczystą mszę z udziałem m.in. rodziny, wszystkich jednostek OSP i władz samorządowych. Przedstawiciele samorządu z wójtem 
Bronisławem Węglewskim, druhowie z jednostek  OSP w Woli Buczkowskiej i Czestkowie  w progach rodzinnego domu odśpiewali 
druhowi jubilatowi 200 lat, podarowali też w imieniu społeczności lokalnej i wszystkich strażaków kwiaty oraz złożyli serdeczne 
życzenia. J. Woźniak w otoczeniu najbliższej rodziny nie krył radości i wzruszenia z wizyty gości.     

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA



listopad 2016 r.

LISTOPADOWE REFLEKSJE 
PROF. MARIANA MARKA DROZDOWSKIEGO

O IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej już teraz można 
powiedzieć, że jest wyjątkowa. W logistycznych zmaganiach wystarto-
wała rekordowa liczba 7806 uczestników z 316 szkół. To najwyższy wy-
nik w historii konkursu organizowanego już od dziewięciu lat. W kolej-
nym etapie zmierzy się 712 młodych logistyków z całego kraju. Są wśród 
nich uczniowie z Łasku. W II turze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 reprezentować będą Agata Gajewska, Aneta Jachimek i Kamil Wil-
czyński. Awans do kolejnej tury gwarantowało zdobycie minimum 23 
punktów z 50 możliwych.

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbędzie się 
2 grudnia. Osoby z najlepszymi wynikami zmierzą się w wielkim finale, 
który zaplanowano na 3 marca. Jest o co walczyć – na najlepszych mło-
dych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, 
zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami 
w branży oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

                    MJ

O L I M P I A DA LO G I S T YC Z N A
Troje uczniów z Łasku zakwalifikowało się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez 
Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, wartościowe nagrody rzeczowe, 
płatne staże i zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Tysiące młodych rodaków ziemi łaskiej przymusowo służyło w armii 
rosyjskiej, a później część z nich w Korpusach Wojska Polskiego na 
Wschodzie. Ich dowódcą w I Korpusie był gen. Józef Dowbór Muśnicki, 
późniejszy dowódca zwycięskiej armii Powstania Wielkopolskiego. 
Dowborczycy łascy w listopadzie 1918 r. rozbrajali Niemców i tworzyli 
kadrę ochotniczą 28 pułku piechoty, walczącego z Ukraińcami 
i bolszewikami. Generał Muśnicki to także zapomniany budowniczy 
II Rzeczypospolitej, podobnie jak Wojciech Korfanty, któremu Polska 
zawdzięcza zwycięskie II i III Powstanie Śląskie z udziałem ochotników 
z ziemi łaskiej i przejęcie większości kopalń i hut Górnego Śląska.

Nad niepodległym duchem polskim pracowało setki duszpasterzy, 
pod przewodnictwem prymasa Królestwa Polskiego arcybiskupa 
Aleksandra Kakowskiego, wybitni pisarze i poeci na czele z Henrykiem 
Sienkiewiczem, Janem Kasprowiczem, Leopoldem Staffem, Stefanem 
Żeromskim, Władysławem Reymontem i Janem Lechoniem związanym 
z naszą Utratą, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego i Związku 
Sokołów Polskich oraz ofiarna kadra nauczycielska. 

Nie możemy zapominać także o przywódcach niepodległościowego 
ruchu ludowego na czele z Wincentym Witosem i ruchu robotniczego 
na czele z Ignacym Daszyńskim, którzy kierowali Rządem Obrony 
Narodowej w 1920 r. 

Kto kierował budową naszej niepodległości na ziemi łaskiej i kogo 
warto w przyszłości utrwalić popiersiami, tablicami, obeliskami 
w naszym mieście i powiecie?

Przede wszystkim komendant obwodu POW - Łask por. Stefan 
Kiełczewski i  jego zastępca ppor. Franciszek Nowak. Oni w odezwie 
z 13 listopada 1918 r. wezwali ludność miasta i powiatu do złożenia broni, 
zachowania spokoju i do pomocy w rozbrajaniu Niemców oraz przejęcia 
z rąk okupanta koszar wojskowych, magazynów, urzędu pocztowego, 
oraz dworca kolejowego. Peowiacy robili to pod dowództwem por. 

(FRAGMENTY LISTU DO MIESZKAŃCÓW ŁASKU)
Antoniego Truchlińskiego ps. „Padwy”. Komendantem garnizonu 
łaskiego POW został ppor. Kalinowski ps. „Kossak”, którego oddział 
wkrótce rozrósł się do 250 żołnierzy. Zostali oni wcieleni do 28 pułku 
piechoty, powstałego w Łodzi, i wysłani na front.

Administrację państwową na szczeblu powiatu organizował pierwszy 
starosta powiatu łaskiego Aleksander Słupczyński, działacz PSL „Piast”, 
który pozostał na tym stanowisku do przewrotu majowego w 1926 r. 
On zorganizował administrację w 20 gminach powiatu łaskiego, w tym 
dwóch miejskich, w Łasku i Pabianicach, sejmik powiatowy, pobór do 
Wojska Polskiego, posterunki Policji Państwowej, Pożyczkę Obrony 
Narodowej i Powiatowy Komitet Obrony Państwa w 1920 r., wybory 
do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r. i spis powszechny 30 
września 1921 r., który wykazał, że blisko 54% mieszkańców Łasku 
stanowi ludność żydowska, zdominowana przez ruch ortodoksyjno-
religijny i syjonistyczny.

Pierwszym burmistrzem niepodległego Łasku był Wacław 
Brzeziński, były protokólant w Sejmiku Łaskim. Odchodził, ze swego 
stanowiska w 1927 r. mając następującą opinię Wydziału Powiatowego 
Łasku z 8 czerwca 1927 r.: „Burmistrz Brzeziński pracą swoją w okresie 
całego urzędowania podniósł gospodarkę miejską z upadku, powiększył 
majątek miasta, nabywając dom, w którym mieści się starostwo, plac, 
na którym urządził targowicę budując tam pomieszczenie dla zwierząt, 
naprawił bruki miejskie, wybudował nowe ulice, rozszerzył elektrownię 
miejską nabywając dla niej nowoczesne urządzenia, jak motor 
diesla o dużej sile, dynamomaszynę itp., rozszerzył sieć elektryczną, 
doprowadził do wyglądu kulturalnego miasta przez założenie skwerów 
miejskich”. Dzięki swej kulturze i tolerancji zyskał poparcie i pomoc 
ze strony ludności żydowskiej, dominującej w przemyśle, rzemiośle 
i finansach miasta, której przewodził Zendel Idel Honoch.

Szczególne miejsce w społeczeństwie obywatelskim miasta 
i powiatu zajmował ziemianin Janusz Szweycer, opiekun POW 
ziemi łaskiej, wspierający ją finansowo, opiekun kolegiaty łaskiej, 
współorganizator akcji ochotniczej do 28 pułku piechoty, organizator 
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Łasku. Współpracował on 
blisko z proboszczem parafii łaskiej ks. Grzegorzem Augustynikiem, 
autorem niedawno przez miasto wznowionej „Pamiątki od Matki 
Boskiej słynącej w kolegiacie łaskiej”, wydanej w 1919 r. przez diecezję 
kujawsko-kaliską, do której należała nasza parafia do 1921 r. Ks. 
Augustynik był honorowym kanonikiem kaliskim, obdarzony Orderem 
Polonia Restituta i Krzyżem Legionowym. Był on wielkim patriotą, 
opiekunem POW, admiratorem marszałka Piłsudskiego, organizatorem 
wielu akcji charytatywnych, propagatorem ruchu trzeźwości, patronem 
Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i autorem „Wspomnień 
o Łasku”. Przypominał naszym dziadkom i rodzicom, ze czuwa nad 
nami, w dobrych i złych czasach, Matka Boska Łaska cudami słynąca 
w łaskiej kolegiacie.            
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Odwiedziły nas, jak zwykle, silne reprezen-
tacje z Pabianic („Jarzębinki”, „Pod Brzozami” 
i „Złota Jesień”) i Koluszek („Zygmuntowiacy”, 
„Przygoda”, „Złota Jesień” i „Zorza”). Gości-
liśmy zespół „Akord” z Sieradza, Teatr Tańca 
„Ladies Dance” ze Zduńskiej Woli, chór „Echo” 
ze Strykowa i „Złocisty Promień” z Radomska, 
a także kabaret „Spóźniony Zapłon” ze Skiernie-
wic, zespół „Wrzos” z Szadku, i zespół wokalny 
Koła Kobiet Wiejskich w Orchowie. Do konkur-
sowych zmagań stanęli także przedstawiciele go-
spodarzy, czyli zespoły z Łaskiego Domu Kul-
tury i filii ŁDK w Kolumnie – na scenie zapre-
zentował się kabaret „Rydz”, chór „Echo Leśne” 
oraz „Trio Wokalne”. Poza konkursem wystąpiła 
grupa taneczna Łaskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku prowadzona przez Marka Wróbla. 
Walc i salsa w wykonaniu tancerzy – seniorów 
urozmaiciły uczestnikom przeglądu czas oczeki-
wania na werdykt jury. Dziękujemy bardzo i li-
czymy na pojawienie się grupy na przyszłorocz-
nej liście zespołów zgłoszonych na „Biesiadę”! 

Rozstrzygnięcie XXII „Biesiady pod Złotym 
Liściem” nie było łatwym zadaniem. Ostatecz-
nie komisja konkursowa (w składzie: Jadwiga 
Kurkowska, Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, Adam 
Marek, Wojciech Wolniak) nagrodziła w kate-
gorii zespołów wokalnych: chór „Echo Leśne” 
(III miejsce), zespół „Okaryna” ze Stowarzy-
szenia Rozwoju Justynowa i Janówki (również 
III miejsce), zespół „Złota Jesień” z Koluszek 
(II miejsce) i „Sędziejowianki” (I miejsce), które 
zachwyciły publiczność i jurorów piosenkami lu-
dowymi wykonanymi a’capella. W drugiej kate-
gorii konkursowej (zespołów teatralnych i kaba-
retowych) na trzecim miejscu uplasował się ka-
baret „BiBaBo” z Łodzi, a na drugim – „Ladies 
Dance” ze Zduńskiej Woli. Pierwszą nagrodę 
bezapelacyjnie przyznano kabaretowi „Malwin-
ki” z Siemkowic. Grupa ta przyjechała na łaską 

BIESIADA POD ZŁOTYM LIŚCIEM
Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów pn. „Biesiada pod Złotym Liściem” to impreza, która na stałe wpisała 
się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Łasku. Co roku jesienią z całego województwa łódzkiego zjeżdżają się do Łaskiego Domu 
Kultury chóry, zespoły śpiewacze, grupy teatralne i kabarety, których członkami są ludzie starsi. W tym roku Biesiada odbyła się 
22 października, a wzięło w niej udział 21 zespołów – łącznie około 350 osób.

Kabaret „Malwinki” z Siemkowic z dyr. ŁDK – Elżbietą Wojtacką-Ślęzak

„Biesiadę” po raz pierwszy, ale – mamy nadzie-
ję – nie po raz ostatni. W skład zespołu wcho-
dzą cztery panie w wieku 60+ (jak same o sobie 
mówią). Zaprezentowały swój autorski program 
pt. „Wiejski fitness”, w którym wykazały się du-
żym talentem scenicznym, poczuciem humoru 
i wielkim dystansem do życia i własnych nie-
doskonałości. Publiczność świetnie się bawiła 
podczas występu „Malwinek”, a po ogłoszeniu 
werdyktu gromkimi brawami pogratulowała im 
zasłużonego zwycięstwa.

I chociaż „Biesiada pod Złotym Liściem” 
to impreza trwająca cały dzień aż do późnych 
godzin wieczornych, wymagająca wielkiego 
nakładu pracy i solidnej organizacji, to mimo 
zmęczenia zawsze kończymy ten dzień w świet-
nych humorach, naładowani pozytywną ener-
gią i dobrymi emocjami. Z relacji uczestników 
przeglądu wiemy, że i oni wyjeżdżają z Łasku 
w podobnych nastrojach, na potwierdzenie cze-
go słyszymy zawsze: „Do zobaczenia za rok!”

Magdalena KelnerowskaChór „Echo Leśne”

„Malwinki” podczas występu na scenie
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W kweście uczestniczyło 9 członków Towarzystwa (Ewa i Jarosław 
Bussowie, Bożena Trocka-Dąbrowa, Jan Książczyk, Bogdan Lisiecki, 
Urszula Ruszkowska, Grażyna Śliwińska, Sławomir Tralewski, Włady-
sław Wajszczyk), 13 dorosłych wolontariuszy (Józef Bartos, Krzysztof 
Dąbrowa, Cezary Gabryjączyk, Zygmunt Grzesiak, Iwona i Roman Ko-
lanusowie, Jolanta i Wojciech Madejowie, Włodzimierz Nowicki, Ga-
briel Szkudlarek, Teresa Wesołowska, Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, Wan-
da Wróbel) i 9  łaskich harcerek oraz harcerzy (Krystian Adamus, Julia 
Kabza, Hanna Krakowska, Wiktoria Kulesza, Amelia Różańska, Barba-
ra Różańska, Angela  Rygielska, Jakub Sobczak). Przez osiem godzin 
w sześciu punktach cmentarza zebrano ogółem 6 515 zł. Odliczając od 
tej kwoty wcześniej poniesione wydatki na cele organizacyjne (identy-
fikatory, puszki, zabezpieczenia) w wysokości 119,90 zł, pozostaje do 
wydatkowania kwota 6 395,10 zł na prace renowacyjne grobów łaskiej 

KWESTA NA ŁASKIM CMENTARZU
Po raz drugi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi  Łaskiej przeprowadziło w Dniu Wszystkich  Świętych 
kwestę na odnowę i renowację grobów łaskiej nekropolii.

nekropolii. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i wolonta-
riuszom za wsparcie naszej zbiórki. Wdzięczni jesteśmy firmom: „Re-
klama od A do Z” państwa Dolatów i  Wydawnictwu „Intrograf ” pań-
stwa Bussów za duży wkład w organizację kwesty.

Datki można dalej przekazywać na ten szlachetny cel na konto  To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej: BS Poddębice Oddział w Łasku 
53 9263 0000 0503 9273 2005 0101, z dopiskiem „II kwesta”.

Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że odnowiono mogiłę 
zbiorową  właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku.

Przypominamy, że w ubiegłorocznej kweście na ten cel  zebraliśmy 
ogółem 4944,83 zł, koszty organizacyjne zbiórki wynosiły 155,34 zł, 
a zatem na prace przy mogile pozostało 4 789,49 zł. Zgodnie z przyję-
tym zakresem prac:

-gmina Łask usunęła drzewa i krzewy wraz z karczowaniem, wy-
mieniła ziemię do nasadzeń, ułożyła agrowłókninę, wykonała nasadze-
nia, uzupełniła wolną przestrzeń kamieniem,

-Towarzystwo zleciło firmie Usługi Kamieniarsko-Betoniarskie Da-
niela Błońskiego z Bachorzyna wykonanie granitowych  krawężników 
wokół mogiły, granitowej płyty poziomej, granitowej skałki pionowej 
wraz z napisem informującym. Łączny koszt odnowienia mogiły wy-

niósł 9 992,00 zł i pokryty został ze środków pochodzących ze zbiórki 
publicznej - 4 789,49 zł, ze środków własnych  Towarzystwa - 310,51 zł 
oraz ze środków gminy Łask - 4 892,00 zł.

Na podkreślenie zasługuje duży wkład firmy kamieniarskiej pana 
Daniela Błońskiego.               Sławomir Tralewski
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Prezesa „Kastora” nie jest łatwo zastać na pierwszym piętrze biura 
przy ulicy Przemysłowej. Gdy jest w Łasku, łatwiej go można spotkać 
w którejś z hal produkcyjnych, gdzie dogląda przygotowywania kolejnej 
partii koszul męskich. Sporo czasu spędza na rozmowach handlowych 
z kontrahentami zagranicznymi.

Zakład powstał na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych jako jedna z filii łódzkiej „Wólczanki”. W tamtych latach duże ilość 

NIE TYLKO 
KOSZULE
Statystyczny Niemiec kupuje rocznie półtorej koszuli, Polak zaledwie ćwierć. 
Do tego polski rynek zalewają dostawy tanich koszul ze Wschodu. Nie są one takiej 
jakości jak te z „Kastora”, ale cena decyduje o zakupie, a to oznacza, że o klienta 
trzeba walczyć. Wie o tym doskonale prezes łaskiej firmy Ireneusz Krawczyk.

koszul sprzedawano w Związku Radzieckim. Polskie przeobrażenia z lat 
dziewięćdziesiątych sprawiły, że łaski zakład usamodzielnił się, a potem 
stał się spółką pracowniczą. Teraz zapewnia stabilną pracę 210 wyso-
ko wykwalifikowanym szwaczkom szyjącym zarówno dobrej jakości 
koszule męskie, jak i konfekcję damską. Znakomitą opinią cieszą się 
szczególnie koszule dla panów – zarówno te klasyczne, jak i wizytowe. 
Nic się bowiem nie zmieniło od dziesięcioleci w podejściu do koszul – 
dodają szyku i elegancji każdemu mężczyźnie.

- W zakładzie przy ul. Przemysłowej rocznie powstaje ok. 300 tys. 
koszul, z których 70 procent trafia na rodzimy rynek – mówi prezes Ire-
neusz Krawczyk. – Kolejnych 100 tysięcy różnorodnych wyrobów to 
konfekcja damska. Szyjemy sporo koszul męskich klasycznych, które 
wbrew pozorom też się zmieniają, choć zawsze najważniejsze jest dobre 

wzornictwo i dobra tkanina. Niebieskie koszule wciąż są modne, choć 
oferujemy różne odcienie

Prezes Krawczyk związany jest z łaską firmą całe swoje życie za-
wodowe, choć na początku pracował przez pewien okres w „Telimenie” 
i „Próchniku”. W Łasku przeszedł wszystkie szczeble zawodowego wta-
jemniczenia. Także od czerwca 1979 roku związana jest z firmą wicepre-
zes ds. rozwoju produkcji Jolanta Bujnowska, dzięki której co roku tra-
fiają do sklepów najmodniejsze wyroby „Kastora”. Wyroby z powodze-
niem konkurujące z tym, co sprzedają na Zachodzie renomowane firmy.

Zarząd spółki od lat stawia na jakość, choć konkurencja, także ta ro-
dzima, robi wszystko, by pozyskać klienta. Niestety, to codzienność nie 
tylko tej branży walczącej o utrzymanie się na rynku. „Kastor” ma już 
sporo zaszczytnych nagród i tytułów, co zapewne ułatwia pozyskiwa-
nie choćby zagranicznych kontrahentów i krajowych klientów, ale liczy 
się przede wszystkim jakość wyrobów. A tych łaska firma nie musi się 
wstydzić.

(ER)
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ DROGI W ORCHOWIE

Wspomniany zakup był współfinanso-
wany przez województwo łódzkie. Całkowi-
ty koszt zadania wyniósł 9.689,25 zł, w tym 
wnioskowana kwota pomocy 5.000,00 zł. Pro-
jekt został zrealizowany do dnia 10 listopada 
2016 r. Wszystkie prace związane z montażem 
zakupionych elementów wykonywali nieod-
płatnie mieszkańcy Orchowa, tj. sołtys Grze-
gorz Groblewski, członkowie rady sołeckiej: 
Paweł Nowak, Jarosław Maszorek, Andrzej 
Lisiecki oraz Marek Markiewicz. Panowie za-
jęli się rozładunkiem zakupionych materiałów, 
wyznaczyli punkty usytuowania słupów, wyko-
pali doły pod słupy piłkochwytowe, ustawili je 
i zabetonowali, rozplantowali ziemię po wyko-
pach, a następnie zamontowali siatkę. Ponadto 
skręcili ławki i przymocowali do betonowego 
podłoża. 

DOTACJA DLA SOŁECTWA ORCHÓW 
Umowa zawarta pomiędzy województwem łódzkim i gminą Łask (12 października br.) 
o przekazaniu w formie dotacji celowej kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji projektu lokalnego pn. „Unowocześnienie bazy sportowo-rekreacyjnej przy Domu 
Ludowym w Orchowie” umożliwiła zakup elementów do wykonania tzw. piłkochwytów, 
tj. między innymi słupów, siatki oraz zestawu naciągowego, a także 2 ławek ogrodowych.

Uczniowie podczas imprezy zaprezentowa-
li swoje talenty - umiejętności wokalne, a także 
instrumentalne. Na korytarzu znajdowały się 
fotografie oraz prace artystyczne uczniów. Jeśli 
ktoś zgłodniał, mógł odwiedzić szkolną kawia-
renkę i poczęstować się wypiekami przygoto-

KONCERT DLA DAMIANA

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców prace 
trwały kilka dni, po 3-8 godzin dziennie. Re-
alizacja powyższego zadania jest ważna dla 
mieszkańców sołectwa Orchów, gdyż teraz bez 

problemów będzie można użytkować jedno-
cześnie boisko do piłki siatkowej i plac zabaw. 

Ewa Krysiak-Miksa

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zorganizowało już 
po raz VI Koncert Charytatywny dedykowany koledze Damianowi. W maju 2014 
roku Damian uległ poważnemu wypadkowi, został potrącony przez samochód, kiedy 
wracał do domu. Chłopiec doznał bardzo ciężkich obrażeń i potrzebuje kosztownej 
rehabilitacji. Dzięki ofiarnej pomocy ludzi dobrej woli stan zdrowia kolegi poprawia się 
i jest nadzieja, że już wkrótce będzie mógł uczęszczać do szkoły. 

wanymi przez społeczność szkolną. I Liceum 
Ogólnokształcące w Łasku gościło na swojej 
scenie Anielę Łoniewską, która mimo młodego 
wieku swoim występem „powaliła publiczność 
na kolana”.

W trakcie koncertu odbyła się licytacja 
m. in. darów przekazanych przez władze samo-
rządowe, prac Aleksandry Jędryki, gadżetów 
zespołu VIDEO oraz przedmiotów rękodzieła 
artystycznego wykonanych przez łaską „Szu-
flandię”. Uzyskany dochód uczniowie prze-
znaczą na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 
Damiana.

Punktem kulminacyjnym koncertu był wy-
stęp łaskiej gwiazdy muzyki disco polo Prze-
mysława Frąca z zespołu HICIOR. Artysta 

swoim niezwykle energetycznym występem 
porwał młodzież do zabawy. Uczniowie I LO 
za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim 
uczestnikom i ofiarodawcom za czynny udział 
w imprezie i zbiórce!       EK

Na ten moment okoliczni mieszkańcy czekali od 
dawna. Gmina Łask właśnie sfinalizowała drugi 
etap budowy drogi w Orchowie. Wartość robót 
budowlanych wyniosła 1 215 101,93 zł, a wy-
konawcą była ponownie firma SKANSKA S.A. 
Zakres prac wraz z robotami uzupełniającymi 
obejmował odcinek 1273 m. Wykonano nową 
nawierzchnię z asfaltobetonu, a także ściek 
uliczny, przepusty pod koroną drogi oraz rowy 
przydrożne z umocnieniem skarp płytami ażu-
rowymi. Powstały nowe wjazdy do posesji, 

chodniki z kostki betonowej oraz oznakowanie 
pionowe i poziome. Nie zapomniano również 
o rosnącej w pasie drogi zieleni.

Warto przypomnieć, że pierwszy odcinek 
drogi został ukończony w roku 2014, a jego 
koszt wyniósł 1 389 268,12 zł. Przez ten czas 
droga gminna w Orchowie przeszła ogromną 
metamorfozę. Od teraz jest również komplet-
na, dzięki czemu zyskała zupełnie nową jakość. 

MJ
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Wśród licznie zebranych uczestników 
było wielu mieszkańców gminy Sędziejo-
wice, władze z wójtem i radnymi, sołtysa-
mi, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach, 
Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach, kierownikami 
jednostek gminnych, druhami z ochotniczych 
straży pożarnych, a także przedstawicielami 
partii politycznych Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Msza 
celebrowana była przez ks. Andrzeja Jawor-
skiego, proboszcza parafii pw. św. Pawła Apo-
stoła w Zduńskiej Woli w asyście proboszcza 
sędziejowickiej parafii ks. Dariusza Chlebow-
skiego. Ks. Jaworski zwrócił uwagę na trzy 
filary, na których opiera się tożsamość i przy-
szłość naszej ojczyzny: głęboka wiara, umiło-
wanie swojego kraju oraz troska o dzieci, które 
są zawsze spadkobiercami i kontynuatorami 
dokonań poprzednich pokoleń.

Już przed rozpoczęciem mszy odbyło się 
widowisko muzyczno-teatralne wraz z bo-
gatym programem pieśni z okresu 1918 roku 
w wykonaniu młodych artystów z teatru „Pi-
nezka” oraz Kapeli Podwórkowej „Sędziej”. 
Gościnnie wystąpiła solistka Agnieszka Fiuk 
z Częstochowy, wykonując psalmy i pieśni 
patriotyczne upamiętniające odzyskanie nie-

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 
W SĘDZIEJOWICACH

W Sędziejowicach 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano 
zgodnie z przyjętym od wielu lat scenariuszem. Najpierw barwna defilada pocztów 
sztandarowych jednostek OSP, szkół, ZG PSL w oprawie muzycznej Strażackiej 
Orkiestry Dętej „Druh”, przemieściła się spod GOK do kościoła parafialnego pw. św. 
Marii Magdaleny, aby wziąć udział w uroczystej mszy odprawionej w hołdzie Polakom 
poległym za naszą Ojczyznę.

Do ustawowego terminu (30 września br.) do Urzędu Gminy Sę-
dziejowice ze wszystkich 25 sołectw wpłynęły wnioski o przezna-
czeniu środków z funduszu sołeckiego w 2017 r. w ogólnej kwocie 
342.341,16 zł. Sołectwa solidarnie przychyliły się do inicjatywy wój-
ta i rady gminy przeznaczając blisko 70 procent zadysponowanych 
kwot na zakup koparko-ładowarki niezbędnej do realizacji przez gmi-
nę Sędziejowice najważniejszych zadań drogowych, porządkowych 
i inwestycyjnych w gminie. Będąca w dyspozycji GJUK koparka po 
wieloletnim użytkowaniu jest już wyeksploatowana i nie zaspoka-
ja wszystkich potrzeb. Łącznie wszystkie sołectwa przekazały na ten 
cel 248.042,43 zł, tj. 72,45% ogólnej kwoty, w tym sołectwa Sędzie-
jowice i Osiny zadysponowały pełną kwotę przyznaną do podziału.  
Pozostała kwota 94.298,73 zł została przeznaczona na następujące za-
dania:

- remonty, rozbudowa i zagospodarowanie terenów strażnic OSP 
w Bilewie, Grabnie, Marzeninie, Siedlcach, Sobiepanach i Żaglinach – 
27.326,25 zł

- remonty, zagospodarowanie terenów lub zakup wyposażenia świe-
tlic wiejskich w Brzeskach, Grabi, Grabicy, Kozubach, Lichawie, Roso-
szy i Siedlcach – 25.508,46 zł

- ogrodzenie i zagospodarowanie wybudowanych w 2016 r. placów 
zabaw w Dobrej i Pruszkowie – 9.987,83 zł

ZAPLANOWANO FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

podległości. Cały program artystyczny został 
wyreżyserowany przez Adama Łoniewskiego 
i Marzenę Lamch-Łoniewską - instruktorów 
GOK. Głównym mottem koncertu były wspo-
mnienia żołnierzy wyklętych i oddanie hołdu 
bohaterskiej Ince – 18-letniej sanitariuszce ska-
zanej na śmierć 28 sierpnia 1946 r. przez powo-
jenne władze Polski Ludowej. 

Następnie w hołdzie poległym za ojczyznę 
pod tablicą pamiątkową usytuowaną na mu-
rach kościoła oraz pod pomnikiem w centrum 
Sędziejowic złożono wiązanki kwiatów. Go-
spodarze Sędziejowic wspólnie z harcerzami 
złożyli wiązanki od społeczności całej gminy 
Sędziejowice.

Na zakończenie głos zabrał wójt Jerzy Ko-
tarski, który podkreślił, jak ważna jest pamięć 
o bohaterach, którzy walczyli za naszą wolność. 
Wyraził wielkie uznanie wszystkim, którzy za-
angażowali się w przygotowanie i świętowanie 
tej ważnej rocznicy. Złożył serdeczne podzię-
kowania przybyłym mieszkańcom, księżom za 
celebrowanie mszy, artystom grupy teatralnej, 
strażakom, orkiestrze, dyrektorom szkół, har-
cerzom, pracownikom UG i GJUK oraz dy-
rektorowi GOK – Grzegorzowi Brożyńskiemu, 
koordynatorowi tej wzruszającej uroczystości.

Oprac. Mirosław Potasiak
Fot. Marek Kidawski

- zakup kruszywa do naprawy dróg w Grabi Trzeciej, Kustrzycach 
i Wrzesinach – 7.806,95 zł

- projektowanie lub modernizacja oświetlenia ulicznego w Nieceni 
i Podulach – 6.906,55 zł

- wykonanie drogowych tablic informacyjnych w Korczyskach i Sę-
dziejowicach Kolonii oraz zakup koszy w Sędziejowicach Kolonii – 
5.833,90 zł

- zakup kosiarek spalinowych i podkaszarki w Grabnie, Kamostku 
i Przymiłowie – 4.928,79 zł

- zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców w Brze-
skach, Grabi i Przymiłowie – 4.000 zł

- zakup namiotów w Grabi – 2.000 zł.
Informujemy, że właściwa realizacja zaplanowanych w budżecie za-

dań w ramach funduszu sołeckiego uprawnia do ubiegania się o zwrot 
części poniesionych wydatków. Po dokonaniu rozliczenia za 2015 r. 
i złożeniu wniosku wojewoda przyznał gminie dotację na zwrot czę-
ści wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 
117.618,94 zł.

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. znaj-
dują się w trakcie realizacji. O ich zakończeniu poinformujemy w „Pa-
noramie Łaskiej”.

M. Potasiak

Mieszkańcy gminy Sędziejowice już trzeci rok z kolei mogli zdecydować o przeznaczeniu przyznanych środków w ramach funduszu sołeckiego. 
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Za zgodne, długoletnie pożycie małżeń-
skie, za trud wychowania dzieci i uczciwe ży-
cie, w którym obok radości nie brakuje pro-
blemów i cierpień, za poświęcenie dla dobra 
założonej przed pół wiekiem rodziny – dzię-
kował jubilatom w imieniu całej lokalnej spo-
łeczności wójt gminy Sędziejowice Jerzy 

ZŁOTE GODY 
W Urzędzie Stanu Cywilnego dwie pary 
małżeńskie świętowały złote gody: Irena 
i Zdzisław Kozakowscy z Lichawy oraz 
Anna i Bogdan Dudwałowie z Marzenina.

Kotarski. Do życzeń długich lat wspólnego ży-
cia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu dołączyli 

Koleżanki i koledzy z klas zerowych oraz 
drugich i trzecich przekazali pierwszakom 
drobne upominki, a rodzice zaprosili swoje 
pociechy na słodki poczęstunek. W uroczy-
stościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych gminy: przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Cieślak – w ZS w Marzeni-
nie oraz zastępca wójta Mirosław Potasiak 
– w ZSO nr 1 w Sędziejowicach. Zarówno 
okazałe dekoracje, odświętne stroje jak też 
przygotowany wspaniały program artystyczny 

ŚLUBOWANIE I-KLASISTÓW

Ślubowanie w ZSO nr 1 w Sędziejowicach

Tradycją stało się pasowanie na uczniów po uprzednim złożeniu ślubowania przez 
dzieci uczęszczające do klas pierwszych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Sędziejowicach ślubowało 19 uczniów pod opieką wychowawcy klasy Renaty 
Kowalczyk, natomiast w Marzeninie była to 9-osobowa grupa dzieci z wychowawcą 
Renatą Lewińską. Pasowania na uczniów i wręczenia pamiątkowych dyplomów 
dokonali dyrektorzy szkół Barbara Gawor i Krzysztof Jaworski.

O przyjęciu projektu zdecydowali rad-
ni Sejmiku Województwa Łódzkiego na sesji 
27 września br. przekazując kolejne 150 tys. 
zł na granty sołeckie. W ten sposób wsparcie 
finansowe uzyskało kolejnych 31 projektów 
z terenów wiejskich, które znajdowały się na 
liście rezerwowej. Z gminy Sędziejowice spo-
śród trzech złożonych wniosków zakwalifiko-
wało się sołectwo Bilew. W związku z tym wójt 
gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski podpisał 
umowę z samorządem województwa łódzkie-
go na przekazanie gminie Sędziejowice pomo-
cy finansowej w formie dotacji celowej, prze-
znaczonej na dofinansowanie zadań własnych 
gminy w zakresie realizacji małych projektów 
lokalnych realizowanych na terenach wiejskich 
w wysokości 5 000 zł. 

W ramach zadania zakupiono słupki z re-
gulowaną wysokością do siatkówki, badmin-
tona wraz z siatkami, piłkami do siatkówki 
oraz zestawy do gry w badmintona, zestaw 
przenośnego nagłośnienia, wieżę stereofo-
niczną, laminator, gilotynę do papieru, zestaw 

w każdej ze szkół sprawił, że zarówno dzieci 
jak i rodzice oraz pozostali uczestnicy spędzili 
ten czas w uroczystej i podniosłej atmosferze 
i na długo ten dzień pozostanie w ich pamięci. 

M.P.
Fot. ZSO nr 1 w Sędziejowicach 

i ZS w Marzeninie

Ślubowanie w ZS w Marzeninie

DOTACJA DLA SOŁECTWA BILEW

się również: przewodniczący Rady Gminy - 
Dariusz Cieślak oraz zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Sędziejowicach 
Katarzyna Kardas-Sobczak. Aktu dekoracji 
w imieniu prezydenta RP dokonał wójt Jerzy 
Kotarski. Parom małżeńskim wręczono „Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, pa-
miątkowy dyplom oraz kwiaty. 

Nie obyło się też bez chwili wspomnień. 
Jak zwierzali się jubilaci, kiedy 50 lat temu sta-
wali na ślubnym kobiercu, czasy były trudne. 
Pytani o receptę na szczęście i o to, jak to jest 
być razem przez tak długi okres, odpowiada-
li, że trzeba być dla siebie wyrozumiałym oraz 
często iść na kompromis.   KK-S

Fot. UG Sędziejowice

W połowie listopada br. mieszkańcy sołectwa Bilew zakończyli realizację 
projektu pn. „Przystanek Bilew - twórczo i aktywnie”.

akcesoriów animacyjnych (chusta, lina, mata) 
oraz akcesoria do przeprowadzenia warsztatów 
z wykonania biżuterii z motywem ludowym 
techniką decoupage, warsztatów z ceramiki, 
turnieju w siatkówkę, badmintona i boccię. 
Łączny koszt projektu wyniósł 8 093 zł, co 
oznacza, że przyznana dotacja stanowi blisko 
62%. Pozostałe środki w kwocie 3 093 zł po-
chodzą z budżetu gminy Sędziejowice. 

To nie pierwsza inicjatywa aktywnej spo-
łeczności Bilewa. Od lipca br. grupa nieformal-
na Liderzy w partnerstwie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Bilewie realizują projekt „Zielony 
kadr – sukces naszej gminy” dofinansowany ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Razem” W ramach projektu dzieci i młodzież 
z Bilewa i okolic kilkakrotnie spotykali się 
w lipcu i  sierpniu, uczestnicząc m.in. w niety-
powych grach i zabawach na świeżym powie-
trzu, grach terenowych oraz „Pożegnaniu wa-

kacji”. W ramach drugiego etapu projektu (we 
wrześniu i październiku) zorganizowano m.in. 
powitanie jesieni, święto pieczonego ziemnia-
ka. Na listopad zaplanowano wspólną zabawę 
Andrzejkową, a w grudniu - tradycyjne Miko-
łajki, i spotkanie przedświąteczne społeczności 
Bilewa połączone z podsumowaniem całego 
projektu.

Oprac. M. Potasiak
Fot. sołectwo Bilew
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Wśród tych, którzy przeżyli razem pół 
wieku, byli: 

Janina i Jerzy Blaźniakowie
Genowefa i Sylwester Caban
Stanisława i Jan Gibkowie
Helena i Wiesław Guzikowie
Danuta i Jan Iwanowscy
Janina i Wiesław Jaworscy
Helena i Zdzisław Kaczmarkowie
Wiesława i Lucjan Lewandowiczowie
Wiesława i Jan Makota
Halina i Jan Miksowie
Urszula i Stanisław Mikulscy
Stanisława i Stanisław Olejniczakowie
Barbara i Edward Plewińscy
Janina i Stanisław Przybylscy
Wanda i Henryk Radzioch
Danuta i Zdzisław Rakocińscy
Krystyna i Stanisław Stolarkowie
Janina i Kazimierz Szymańscy.

Oprócz Jubilatów i członków ich rodzin, 
w uroczystości udział wzięli: wójt gminy Wi-
dawa – Michał Włodarczyk, zastępca wójta 
gminy – Agnieszka Galuś, przewodniczący 
Rady Gminy Widawa – Ryszard Bruzda oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Aneta 
Namirowska.

ZŁOT Y JUBILEUSZ
50 lat pożycia małżeńskiego to ważne wydarzenie nie tylko dla 
Jubilatów. Niedawno w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 
honorowano pary małżeńskie z tej gminy. 

Jubilaci odznaczeni zostali „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi 
przez prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał 
wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk. „Nie 
każdemu jest dane, by po 50 latach wspólnego 
pożycia mógł myślami wrócić do tamtych mło-
dzieńczych lat. Wam, Drodzy Jubilaci, życie 
tego nie poskąpiło, dało tę możliwość, byśmy 
dzisiaj razem z Wami, mogli świętować ten zło-
ty jubileusz” – mówił wójt gminy. 

Życzenia Jubilatom złożyła również kie-
rownik USC: „Na żaden inny medal nie pracuje 
się tak długo. Zazdroszczę Państwu tej wytrwa-
łości i życzę na kolejne lata jeszcze więcej wy-
trwałości i wyrozumiałości”.

Uroczystość uświetnił występ grupy wo-
kalnej „Pracujący Razem”, która wyśpiewa-
nymi utworami wprowadziła słuchaczy w at-
mosferę refleksji i wspomnień. Był piękny tort 
i symboliczna lampka szampana, a na koniec 
wszystkie pary małżeńskie zostały zaproszone 
do wspólnego stołu na specjalnie dla nich przy-
gotowany poczęstunek.

AN
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Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej uczniowie szkół gminy Widawa dziękowali 
wszystkim nauczycielom za ich trud włożony 
w kształcenie i wychowanie, dziękowali tak-
że pracownikom oświaty, składając najlepsze 
życzenia. Z tej okazji również w placówkach 
oświatowych gminy przygotowano specjalne 
występy artystyczne. 

SZACUNEK I PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI

W galerii ,,Pod rurą’’ wystawą uczestników 
projektu podsumowano działania w ramach ini-
cjatywy ,,Gdzie historia nie może, tam legen-
dę pośle...’’. W różnego rodzajach warsztatach 
artystycznych wzięło udział 21 uczestników, 

GDZIE HISTORIA NIE MOŻE, 
TAM LEGENDĘ POŚLE...

80 LAT KGW 
W  WIELKIEJ WSI

Zaproszeni na uroczystości: wójt gminy 
Widawa - Michał Włodarczyk oraz przewodni-
czący Rady Gminy Widawa - Ryszard Bruzda 
wyrazili szacunek dla odpowiedzialnej pracy na-
uczyciela, a następnie wręczyli kwiaty wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom oświaty. 
   

UG

W gminie Widawa działa Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi, 
które w dniu 5 bm. świętowało 80. rocznicę powstania. Z tej okazji skła-
dam wszystkim Paniom najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z wykonywanej działalności społecznej 
na rzecz gminy Widawa. Życzę kolejnych równie bogatych w tak piękną 
działalność 80 lat.
    wójt gminy Widawa
      Michał Włodarczyk

których prace zaprezentowano na wystawie. 
Oglądający wystawę mogli się przekonać, jak 
historia i legendy naszego regionu mogą inspi-
rować dzieci i dorosłych.

Uczestnikom wernisażu udostępniono fol-

der podsumowujący cały projekt. Obecni na 
wystawie mogli też skorzystać ze słodkiego 
poczęstunku. Wystawa będzie udostępniona 
dla zwiedzających do 30 listopada br.

MF
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W celu przywrócenia pierwotnego stanu, 
wspomniany dokument został przekazany do 
specjalistycznej pracowni w Toruniu, gdzie 
odbyła się jego gruntowna renowacja. Uzu-
pełniono ubytki w okładce oraz oczyszczono 
wszystkie karty, dzięki czemu dokument zyskał 
zupełnie nowe oblicze. Na stronie internetowej 
muzeum oraz profilu na portalu facebook po-
równać można wygląd dokumentu przed i po 
odnowieniu. Ordynacja jest już prezentowana 
na ekspozycji muzealnej. 

Od listopada zapraszamy do zapoznania się 
z nową wystawą czasową „Mieszkańcy Łasku 
w muzealnych dokumentach”. Prezentowa-
ne muzealia pochodzą z lat 1911-1991. Starsi 
mieszkańcy bez problemu skojarzą nazwiska 
osób, które są na niej wspomniane: Kazimie-
rza Dąbrowskiego, Jana Kolenko, Stanisława 
Błażejewskiego, Józefa Sarosieka, Romana 
Stapfa, rodziny Zajdów, Singerów i Łyżwów 
oraz wielu innych. Ekspozycja skupia się na 

WIEŚCI Z MUZEUM

Zadanie zrealizowano w latach 2015-2016. W ramach projektu wykonano 
następujące prace:

odbudowę i odnowę urządzeń wodnych
roboty porządkowe, remont istniejących alejek
budowę nawierzchni alejki żwirowo-gliniasto-piaskowej po starym śladzie
budowę nawierzchni alejki żwirowo-gliniasto-piaskowej – alejka nowa
budowę nawierzchni alejki żwirowo-gliniasto piaskowej w systemie grobli
budowę pomostu drewnianego
budowę schodów na skarpie
montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci)
montaż wzmocnień mechanicznych na drzewach
wycinkę drzew
zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody
roboty porządkowe i przygotowawcze związane z roślinnością parku
urządzenie zieleni i nasadzenia
cięcia pielęgnacyjne
rozścielanie kory pod drzewami.

Park Miejski zyskał nową przestrzeń bogatszą o wiele walorów estetycz-
nych. Mogli się o tym przekonać wszyscy ci, którzy w ostatnim czasie wybrali 
się do niego na rodzinny spacer. Przywitały ich klimatyczne alejki, nowe ławki, 
a przede wszystkim złota polska jesień.

MJ

PARK ZNÓW PIĘKNIEJSZY
Gmina Łask w ramach pierwszego Konkursu II edycji Programu 
Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego 
– program rewaloryzacji zabytkowych parków, otrzymała 
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na 
realizację zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
w Łasku” w wysokości 350 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 
591 053,11 zł.

Po kilkumiesięcznych pracach konserwacyjnych powróciła do muzeum „Ordynacja Miasta Dziedzicznego Łasku” spisana przez 
Teofila Załuskiego, który był właścicielem dóbr łaskich w drugiej połowie XVIII w. Ten niezwykle cenny dokument przetrwał przez 
cały burzliwy XIX w. i ostatecznie znalazł się w rękach Janusza Szweycera, ostatniego dziedzica majątku. Dzięki jego wnukowi 
Stanisławowi, „Ordynacja” z powrotem znalazła się w Łasku wzbogacając zbiory łaskiego muzeum. 

ich codziennym życiu, problemach, obowiąz-
kach i rozrywkach. Zwiedzający będą mogli 
poznać personel starego i nowego szpitala, 
jak wyglądały dokumenty poboru do wojska, 
legitymacje, okupacyjne „ausweis-y” oraz fo-
tografie przedstawiające pracowników łaskich 
zakładów. 

To tylko niektóre przykłady prezentowa-
nych archiwaliów, których obfitość wystar-
czyłaby na kilka podobnych wystaw. Aktualna 
ekspozycja będzie dostępna do wiosny przy-
szłego roku. Serdecznie zapraszamy!

Arkadiusz Cieślak
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Nieliczne publikacje, które zawierają informacje na temat oświaty na 
ziemi łaskiej, nie prezentują pełnego obrazu jej historycznego rozwoju, 
a powszechnie dostępna literatura często przedstawia zagadnienie frag-
mentarycznie i w sposób niepełny. Tak jest w przypadku obszernej mo-
nografii dotyczącej historii Łasku: „Łask. Dzieje miasta” pod redakcją 
Józefa Śmiałowskiego oraz książki „Z dziejów Łasku” Józefa Krasonia.

Nie istnieją znane autorowi źródła historyczne, na podstawie których 
można byłoby podać dokładną datę utworzenia pierwszej szkoły w Ła-
sku. Szkoła parafialna, czyli przykościelna, prawdopodobnie powstała na 
przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XVI wieku, a inicjato-
rem jej założenia był Jan Łaski – urodzony w Łasku, kanclerz wielki ko-
ronny i arcybiskup gnieźnieński. Wybitny polityk i dyplomata, mecenas 
nauki i sztuki, w 1506 roku wydał pierwszy w państwie polskim zbiór 
praw, znany jako „Statuty Jana Łaskiego”.

Jego działalność nie pozwalała na częste pobyty w Łasku. Arcybi-
skup zabiegał jednak o rozwój rodzinnego miasta i łaskiego kościoła, 
wspierając je finansowo. Fundatorem szkoły kierowała zapewne chęć 
stworzenia chłopcom z miasta i okolic szerszego dostępu do stanu du-
chownego, a także dbałość o ich praktyczne przygotowanie do pomocy 
w sprawowaniu obrzędów liturgicznych. Urządzeniem szkoły zajęli się 
bracia Łaskiego – Jarosław i Michał, którzy byli w tym czasie właścicie-
lami tutejszych dóbr.

 Łaska szkoła parafialna była szkołą „trywialną”, o najniższym 
poziomie organizacyjnym i programowym. Na początku XVI wieku 
uczono w niej pisania i czytania po łacinie, podstawowych modlitw 
i psalmów oraz śpiewu kościelnego. Nie był to zbyt wysoki poziom na-
uczania, nawet jak na ówczesne czasy. W dokumentach z tamtych lat nie 
ma zapisów świadczących o tym, że w łaskiej szkole nauczał bakałarz 
sztuk wyzwolonych, czyli wykwalifikowany nauczyciel posiadający sto-
pień naukowy. Do szkoły parafialnej, oprócz młodego pokolenia szlachty 
i mieszczan, przyjmowano wówczas również synów chłopskich. Szkoła 
ta gromadziła więc chłopców pochodzących ze wszystkich warstw spo-
łecznych, co nie powtórzyło się później przez bardzo długi czas w historii 
naszego szkolnictwa.

W  XVI wieku młodzież mieszczańska, ale i chłopska, mia-
ła świadomość tego, że wykształcenie daje możliwość awansu spo-
łecznego i materialnego poprzez niezbyt jeszcze wtedy sztywne 
granice stanowe. Wielu przedstawicieli ziemi łaskiej kontynuowa-
ło naukę, najpierw w okolicznych szkołach wyższej rangi (kwa-
drywialnych) w Pabianicach, Widawie, Sieradzu, Szadku, a póź-
niej w Akademii Krakowskiej. W XV wieku odnotowano tam  
5 studentów pochodzących z Łasku, w XVI wieku – 10, w XVII rów-
nież 10. Niektórzy z nich po ukończeniu nauki pełnili wysokie funkcje 
urzędnicze, kościelne lub naukowe. W pierwszej połowie XVII wieku 
w Krakowie studiował łaskowianin Grzegorz Zdziewojski (1609-1670) 
– kapłan, profesor poetyki, doktor filozofii, znany kaznodzieja, bibliofil 
i poeta. Był on autorem napisanego po łacinie w 1636 r. poematu o Łasku 
„Dacrysis Patriae” („Opłakiwanie ojczyzny”).

 Łask w XVI i XVII wieku był ważnym ośrodkiem produkcji 
rzemieślniczej – głównie szewskiej, kuśnierskiej i krawieckiej, a tak-
że centrum wymiany handlowej. Na jarmarki łaskie, które były znane 
w całej okolicy, przybywali nawet kupcy z zagranicy. Dzięki takim kon-
taktom w mieście rozwijało się bujne życie kulturalne. Niektórzy z za-
możniejszych łaskich mieszczan posiadali nawet własne biblioteki. Wy-
kształceni mieszkańcy miasta interesowali się kulturą, czytali książki, 
podejmowali próby twórczości literackiej, korzystali z biblioteki kole-
giackiej, która była dobrze wyposażona i posiadała wiele cennych dzieł  
o treściach religijnych.

HISTORIA SZKOLNICTWA W  ŁASKU
Wybitny walijski historyk Norman Davies, piszący o dziejach Polski zanotował takie zdanie: „Aby człowiek 
wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi”. Myślę, że ta myśl jest bardzo aktualna, zwłaszcza dla 
nas, mieszkańców Łasku. W tym roku mamy szczególną okazję, aby zagłębić się w historię Łasku i wiedzieć skąd 
przychodzimy. Rok 2016 to rok dwóch ważnych rocznic związanych z oświatą i szkolnictwem w naszym mieście. 
200 lat temu – w 1816 r. założono pierwszą szkołę elementarną w Łasku, a sto lat temu powstało Powiatowe 
Gimnazjum Koedukacyjne, czyli pierwsza szkoła średnia, której następcą jest obecne I LO im. Tadeusza Kościuszki.

Po soborze trydenckim, od drugiej połowy XVI wieku, katechizmu 
można było nauczać w języku polskim. Następstwem tego było stop-
niowe upowszechnianie w szkołach nauki czytania i pisania po polsku. 
Uczniów w szkole dzielono, w zależności od zaawansowania w nauce, 
na trzy grupy. Pierwsza rozpoczynała naukę od poznania abecadła i sy-
labizowania. Druga nabierała wprawy w czytaniu przy pomocy katechi-
zmu lub biblii. W najbardziej zaawansowanej grupie zajęcia polegały na 
ugruntowaniu sztuki czytania i nauce pisania. Na wszystkich poziomach 
nauczano dodatkowo podstaw wiary i pełnienia czynności pomocni-
czych w kościele. W szkole parafialnej dzieci zdobywały również pewne 
wiadomości z zakresu podstaw arytmetyki.

W dobie kontrreformacji szkoły parafialne służyły przede wszyst-
kim potrzebom Kościoła i znajdowały się pod całkowitą kontro-
lą duchowieństwa. Ich dewiza brzmiała: „Dla czci Kościoła i na 
chwałę Bożą”. Szkoły parafialne przygotowywały młodzież do zdo-
bycia stanu duchownego i wykonywania prac pomocniczych w ko-
ściele. Nauczyciela szkoły parafialnej, którego powszechnie nazy-
wano wówczas klechą, nadzorował proboszcz. On też decydował  
o obsadzie tego stanowiska. Zasadnicza płaca nauczyciela pochodziła 
z „klerykatury”, czyli danin płaconych corocznie na rzecz szkoły przez 
wszystkich mieszczan i chłopów. Jego dochodem była też pewna część 
zysków z kolędy, którą zebrał proboszcz. Wiejski klecha łączył najczę-
ściej swoje obowiązki szkolne ze służbą u plebana i stąd pochodziły jego 
dodatkowe zarobki. Otrzymywał on drobne opłaty za pogrzeby, śluby 
czy chrzciny, które obsługiwał. Wszystkie te źródła przynosiły jednak 
skromne dochody, znacznie mniejsze od tych, które dostawał na przy-
kład wikary. 
 Marek Ćwiek

ciąg dalszy nastąpi

Akt założenia szkoły elementarnej w Łasku, 12 września 1816 roku
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NIE TYLKO ZAPACHY… (2)

Stanisław Barcz
ciąg dalszy w następnym numerze

Hałas dawał się we znaki także mieszkań-
com kamieniczek stojących w rynku, gdzie 
odbywały się targi. Rynek zresztą, z czasem 
pokryty kocimi łbami, stał się też miejscem 
postoju dla pojazdów konnych należących do 
mieszkańców okolicznych wsi, którzy zjeżdża-
li do Łasku nie tylko w dni targowe. Załatwiali 

wiele spraw urzędowych, korzystali z porad le-
karza i dokonywali zakupów. A że przy okazji 
było sporo hałasu – nikt specjalnie tym się nie 
przejmował, poza nielicznymi mieszkańcami, 
wszak w tamtych czasach nie prowadzono żad-
nych badań i nikt nie słyszał o decybelach.

Zwiększony ruch pojazdów i przybyszów 

Na 

w tamtych latach, szczególnie w godzinach 
dopołudniowych, nie przeszkadzał specjalnie, 
ba – nawet cieszył wielu sklepikarzy czy wła-
ścicieli różnorodnych zakładów usługowych. 
W samym sercu miasta handlowano przecież 
pieczywem i wędlinami wytwarzanymi na 
miejscu, funkcjonowały też gospody, były za-
kłady fotograficzne i sklepy z artykułami spo-
żywczymi. W dni targowe rosły utargi, bo ry-
nek zamieniał się w jeden wielki parking dla 
furmanek. Co prawda niektórzy narzekali na 
smród końskich odchodów i bałagan, ale dzięki 
temu wszystkiemu miasto żyło.

Jak wspominają najstarsi łaskowianie, gdy 
w czasie ostatniej wojny Niemcy wymordowali 
ludność żydowską i nawet w niewielkim Łasku 
szalał terror okupanta, w rynku nie było już ta-
kiego handlu i tłoku jak przed wojną. Zabrakło 
wielu furmanek, jarmarkowego gwaru, koń-
skich zapachów.

W ślad za moimi refleksjami z ostatnie-
go numeru „Panoramy”, jeden z Czytelników 
zwrócił mi uwagę na ważny szczegół: jeszcze 
po wojnie miasto kończyło się kilkaset me-
trów od rynku, dalej były ogrody, pola i łąki. 
Zapewne dlatego zapachy z rynku czuć było 
niemal w całym ówczesnym Łasku, podobnie 
dokuczliwy dla mieszkańców był hałas. Dziś 
to wszystko ma zupełnie inny wymiar. Bo też 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił 
się cały świat, także nasze najbliższe otoczenie. 
Warto to sobie uzmysłowić przy okazji szuka-
nia subtelnych śladów przeszłości.

Stanisław Barcz

Dopiero w XIX stuleciu, gdy zaczął rozwijać się transport publiczny i na traktach 
pojawiło się więcej pojazdów, ten ruch zaczął być odczuwany także w Łasku. Nie 
było wówczas żadnej obwodnicy miasta i wszystkie pojazdy przejeżdżały przez 
rynek. A że wszelkiego rodzaju wozy konne nie posiadały kół z gumowymi oponami, 
a jedynie z metalowymi obręczami, hałas narastał wraz ze wzrostem ruchu na 
drogach. Nawet poczta konna, dysponująca nowoczesnymi, jak na owe czasy, 
pojazdami, hałasowała niemiłosiernie tym bardziej, że swój przyjazd oznajmiała 
często wygrywaniem różnych melodii na trąbce. 

Ta część miasta zmieniała się przez 
wieki. W średniowieczu rynek miał 
inny kształt, potem, po licznych po-
żarach i porządkach, centrum miasta 
zyskało kształt zbliżony do dzisiej-
szego. Zmieniła się też nawierzchnia 
rynku, który kilkadziesiąt lat temu 
posiadał bruk i służył okolicznym 
rolnikom do handlu płodami rolny-
mi. Stojące na rynku furmanki były 
wówczas czymś normalnym.

Zmieniły się czasy, handel nie 
tylko płodami rolnymi odbywa się 
w innym miejscu, za to rynek stał się 
eleganckim salonem miasta. Warto 
jednak pamiętać, że niegdyś centrum 
miasta wyglądało inaczej i spełniało 
inną rolę.

(Saw.)

RYN E K  TA R G O W Y…

Projekt łaskiej łaźni
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KOMUNIKAT BURMISTRZA ŁASKU

Mikołaj Bulzacki - uzyskał I lokatę i ty-
tuł mistrza Polski, Oliwia Matyśniak - uzy-
skała III lokatę i tytuł II wicemistrza Polski. 
Zespół KMLiK ŁDK: mistrzowie oraz Piotr 
Niewiadomski i Maciej Wilczyński wywalczył 
III miejsce uzyskując tytuł drużynowego II wi-
cemistrza Polski.

W dniach 24-26 czerwca odbyły się Mi-
strzostwa Polski Makiet Latających zorgani-
zowane przez Aeroklub „Orląt” w Dęblinie. 
Reprezentant ŁDK Andrzej Westwal (miesz-
kaniec Aleksandrowa Łódzkiego) w katego-
rii F4G - makiet gigantów zdobył tytuł mi-
strza Polski modelem samolotu PZL 106 AR 
„KRUK”. 

Na lotnisku Kruszyn we Włocławku 
16 października br. odbyły się 54. Latawcowe 
Mistrzostwa Polski, zespół w składzie: latawce 
płaskie - Agnieszka i Piotr Niewiadomscy oraz 
latawce skrzynkowe - Mikołaj Bulzacki i Ma-
ciej Wilczyński uzyskali II lokatę i tytuł druży-
nowego wicemistrza Polski latawców.

6 listopada br. odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Modeli Halowych w kategorii F1N modeli 
szybowców wyrzucanych z ręki, w Jedliczu. 
Zawody zorganizował Aeroklub Podkarpac-
ki w sali sportowej w GOSiR, wystartowało 
ponad 100 zawodników w czterech katego-
riach wiekowych oraz w kategorii młodziczek. 
W kategorii F1N młodzików Piotr Niewiadom-
ski był 27. W kategorii F1N młodziczek Oli-
wia Matyśniak zdobyła tytuł II wicemistrza 
Polski, Agnieszka Niewiadomska była 4, ze-
spół młodziczek KMLiK ŁDK uzyskał tytuł 
drużynowego wicemistrza Polski. W katego-
rii F1N juniorów młodszych Konrad Dębicki 
był 4, Maciej Wilczyński 8, Mikołaj Bulzacki 
9, zespół juniorów młodszych z Łasku uzyskał 
tytuł drużynowego wicemistrza Polski. W ka-
tegorii F1N juniorów Jakub Dębicki był 13. 
W kategorii F1N seniorów Krzysztof Bulzacki, 
Dariusz Dębski i Andrzej Pikosz uzyskali tytuł 
drużynowego II wicemistrza Polski.

MODELARZE Z SUKCESAMI
Pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się 17 kwietnia br. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego. Po raz 29. Mały Puchar Gordona 
Benetta jako Mistrzostwa Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - z Łasku wystartowało czterech zawodników. 

Sukces Łaskich modelarzy w MP Modeli 
Halowych był możliwy dzięki pomocy udzie-
lonej przy organizacji treningów i zawodów 
w 2016 roku przez powiat łaski, a także wspar-
ciu gminy Łask.

W dniu 11 grudnia Klub zaprasza na Otwar-
te Mistrzostwa KMLiK ŁDK do sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 (godz. 10-14), gdzie 
także widzowie i obserwatorzy będą mogli wy-
konywać loty. Warunek jest jeden – trzeba po-
siadać obuwie sportowe. 

Andrzej Pikosz



SUKCES APN FUNINIO
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W zaciętej walce z utytułowaną Turczyn-
ką o tytuł mistrzyni Europy Karolina zostawiła 
całe serce na ringu. Punktowała rywalkę, jed-
nak nie wystarczyło zaliczonych przez sędziów 

MISTRZYNI KAROLINA
Sensei Karolina Kubiak wicemistrzynią Europy w Kickboxingu w formule 
Low Kick! Ostatnie zawody to kolejne cenne doświadczenie. Chociaż 
wyjazd pojawił się dosyć niespodziewanie, to trener Stanisław Kołodziejski 
i zawodniczka Karolina Kubiak dołożyli wszelkich starań w pracy na 
ciężkich treningach. Niestety plany pokrzyżowało przeziębienie w ostatnim 
tygodniu, z którym Karolina walczyła jeszcze w drodze do Słowenii. 

trafień, by uzyskać przewagę w ostatniej run-
dzie. Walka zakończyła się mocnym akcentem, 
kiedy wraz z gongiem Turczynka otrzymała 
mocne kopnięcie na głowę i nogi jej się ugięły.

Świetnie opracowaną strategię gry i tech-
niczne rozwiązania młodzi zawodnicy przeło-
żyli z intensywnych treningów na grę stadio-
nową. W grupie wygrali dwa mecze i w finale 
zmierzyli się z drużyną z Łasku wygrywając 
2:1. Wspaniała wygrana i wynik, z którego 
dumni są trenerzy Maciej Miszczak i Krzysz-
tof Miszczak, drużyna przechodzi do dalszego 
etapu, teraz czekają chłopców rozgrywki woje-
wódzkie. Mają kilka miesięcy na odpowiednie 
przygotowanie się do dalszych rozgrywek.

Głównym celem turnieju jest popularyzacja 
aktywności sportowej, wyłanianie piłkarskich 
talentów oraz spełnienie dziecięcych marzeń.

 
E. Kwiecińska

Dzień 20 października br. zapamięta szczególnie drużyna APN FUNINIO z Kolumny, bowiem właśnie wówczas 
w CSiR w Łasku odbyły sie pierwsze Powiatowe Rozgrywki XVII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Październikowy zimny deszcz i wiatr nie był w stanie przeszkodzić chłopcom z drużyny Funinio, 
w pięknym stylu pokazali, jak wygrywają mecz za meczem.

Wyjazd to także treningi z trenerami kadry 
narodowej Polskiego Związku Kickboxingu 
w gronie najlepszych zawodników low kick 
w Polsce. Do tych należy nasza zawodniczka 
Karolina Kubiak.

Ciężka praca, jaką wykonują trener Sta-
nisław Kołodziejski z zawodniczką Karoli-
ną, dają wymierne efekty. Jej umiejętności to 
światowa klasa i pozwolą jej zdobywać kolejne 
trofea na takich zawodach, co potwierdza te-
goroczny wynik w Pucharze Świata w Rimini. 

Wyjazd okazał się niezwykle udany. Cen-
ne doświadczenia zostaną przeanalizowane 
i wprowadzone w treningi. Jesteśmy na naj-
wyższym poziomie, jednak brakuje nam spon-
sorów, na co nie mogą narzekać inne kluby 
w Polsce, których zawodnicy są w kadrze.

Teraz nadszedł czas na relaks i kolejne 
przygotowania do mistrzostw Europy seniorów 
kickboxingu w formule kick light, które odbę-
dą się już niebawem w Grecji.

Dawid Kołodziejski
prezes klubu



Dyniowe szaleństwo ogarnęło Przedszkole 
Publiczne nr 1 w Łasku. Dzieci wraz z rodzica-
mi wykonały ciekawe prace plastyczne z dynią 
w roli głównej. Na konkurs wpłynęło 46 prac. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomy-
słowością, kreatywnością i zmysłem estetycz-
nym. Każda z prac została doceniona i nagro-
dzona.

Organizatorkami konkursu były panie: Mo-
nika Wronka i Katarzyna Mazur.   MW
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Teresa Wesołowska

Ważniejsze imprezy w grudniu

DYNIOWE CUDAKI

Z inicjatywy Rady Dzielnicy Kolumna 
odbył się kolejny spacer „Z kijkami po 
Kolumnie”. Rada cyklicznie zaprasza 
mieszkańców Kolumny i okolic na 
comiesięczne, wspólne spacerowanie 
i trenowanie. Listopadowa trasa miała 
długość około 7 kilometrów i przebiegała 
przez tereny Kolumny i Baryczy. Pogoda 
zrobiła się iście zimowa, prószył śnieg 
i chwilowo było biało, jednak chłód nie 
odstraszył chętnych na spacer. 

W samo południe uczestnicy spotka-
li się przy stacji PKP, następnie uczestniczyli 
w krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez 
gości z Pabianic - Pabianicką Grupę Trenin-
gową „Forma na Piątkę”, by chwilę później 
ruszyć w stronę placu Gwiaździstego, gdzie 
czekała kolejna grupka spacerowiczów. Trasa 
była malownicza - wiodła przez las, wzdłuż 
rzeki Grabi, a uczestnicy przystawali podczas 
treningu nie tylko po to aby się rozciągnąć czy 
wykonać ćwiczenia, ale również by podziwiać 
krajobraz jesienno-zimowej Kolumny. Finał 
miał miejsce przy ulicy Plażowej. Na wszyst-
kich czekało ognisko, pod namiotami można 
było odpocząć po wysiłku, zjeść kiełbaskę czy 
pieczone jabłko oraz rozgrzać się herbatą lub 
grzańcem, posłuchać muzyki czy nawet zatań-
czyć. Przy akompaniamencie gitary śpiewano 
zarówno piosenki popularne, jak i patriotycz-
ne. Dobremu nastrojowi nie było końca. Impre-
za zakończyła się około godziny 17.

 Rada Dzielnicy Kolumna pragnie podzię-
kować Gabrielowi Szkudlarkowi - burmistrzo-
wi Łasku za uczestnictwo w spacerze, Pabia-
nickiej Grupie Treningowej „Forma na Piątkę” 
- za przeprowadzony trening i wyjątkową at-
mosferę przy ognisku, jak również osobom za-
angażowanym w organizację tej edycji spaceru 
oraz wszystkim uczestnikom imprezy.

Rada Dzielnicy Kolumna
Fot. Marcin Dybalski

Z KIJKAMI 
PO KOLUMNIE

18 grudnia br. (w niedzielę) na placu 11 Listo-
pada w Łasku już po raz czwarty odbędzie się 
Kiermasz Świąteczny. W godzinach od 10 do 
14 płytę rynku wypełnią różnorodne stoiska 
handlowe. Tego dnia nie zabraknie wspólnie 
śpiewanych kolęd i Mikołaja z workiem peł-
nym słodyczy. Obok Pomnika Niepodległości 
tradycyjnie stanie piękna, żywa choinka, którą 
w dniu kiermaszu będziemy wspólnie ubierać 
w świąteczne dekoracje. Gorąco zapraszamy! 

Osoby/instytucje prowadzące działalność 
gospodarczą w branżach: rękodzieło artystycz-
ne, ozdoby świąteczne, wyroby cukiernicze 
i zabawki zainteresowane udziałem w kierma-
szu prosimy o kontakt pod numerem 43 676-
83-58.                                           MJ

K I E R M A S Z 
Ś W I Ą T E C Z N Y

 kulturalne  
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
1.  Wystawa świąteczna rękodzieła 

bożonarodzeniowego „Coraz bliżej święta” 
5-31 ŁDK SRŁ Szuflandia, ŚDS, 

WTZ 
2. 
 

Film z krzyżykiem pt. „Bóg nie umarł”  5 ŁDK  Parafia pw. NP NMP  
i św. Michała Archanioła   
w Łasku, ŁDK 

3. Wernisaż wystawy „Coraz bliżej święta” 9 ŁDK SRŁ Szuflandia, ŚDS, 
WTZ 

4. 
 

Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
pt. „Opowieści o wielkich Polakach,  
kto Cię Polsko będzie kochał w roku Henryka 
Sienkiewicza” wygłosi Barbara Wachowicz 

13 ŁDK  ŁDK 

5. Wyjazd na termy w Uniejowie 16 ŁDK ŁDK 
6. Wernisaż haftowanych obrazów Hanny 

Frontczak 
16 BP w 

Łasku 
BP w  Łasku 

7.  Kiermasz Świąteczny  18 plac 11 
Listopada   

gmina Łask 

8. Widowisko bożonarodzeniowe 22 ŁDK ŁDK 

9. Powitanie Nowego Roku 31.12.2016/
1.01.2017 

plac 11 
Listopada   

gmina Łask  

sportowe 
Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce 

imprezy 
Organizator 

 
 1. Mikołajkowy miting pływacki  

 
3 CSiR – 

pływalnia 
kryta  

CSiR, MUKS „Wodnik”  

2. Terenowa integracja dla choinki 10 gmina Łask Wehikuł 4x4 Łask 

3. Międzynarodowa Gala Mieszanych Sztuk 
Walki Dzieci i Młodzieży 

10 Łask Łaskie Bractwo Thratlonu 
Sztuki Walki  

4. Otwarte Mistrzostwa Klubu  modeli halowych  11 sala 
sportowa  
SP nr 1 
 w Łasku  

KMLiK ŁDK  
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To z pewnością jeden z najbardziej uda-
nych spektakli teatralnych Grupy „Pospolite 
Ruszenie”, zaprezentowanych na scenie Ła-
skiego Domu Kultury z okazji rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Temat 
z pozoru banalny, bo dotyczący polskich lo-
sów ludzi walczących podczas ostatniej woj-

„DO POLSKI?!…”

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku 
otworzono nowy oddział przedszkolny dla 
3-latków. Grupa może się pochwalić świet-
nymi warunkami lokalowymi. Pomieszczenie 
posiada wspaniałe wyposażenie, a nad dziećmi 
czuwa wysoko wykwalifikowana kadra. 

Nowa sala w Przedszkolu Publicznym 
nr 3 im. Misiaczek w Łasku została przystoso-
wana dla 24-osobowej grupy dzieci 4- i 5-let-
nich. Sala jest jasna, widna, kolorowa, z okna-
mi wychodzącymi na ogród przedszkolny. Po-
mieszczenie zostało gruntownie wyremonto-
wane. Ściany pomalowano na słoneczny kolor. 
Wymieniono oświetlenie. Salę wyposażono 
w nowoczesne meble, stoliki i krzesła. Zadba-
no również o nowe zabawki dla dzieci.

W Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne 
Skrzaty w Łasku utworzony został dodatkowy 

NOWE SALE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

oddział integracyjny, do którego uczęszcza 20 
dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniami o potrze-
bie kształcenia specjalnego. Sala zajęć została 
wyposażona w nowe meble oraz pomoce dy-
daktyczne i zabawki dostosowane do potrzeb 
przebywających w grupie dzieci. Dzieci korzy-
stają z nowej, kolorowej łazienki przylegającej 
bezpośrednio do sali zabaw.

Dodatkowy oddział Przedszkola Publicz-
nego nr 6 w Łasku jest zlokalizowany poza sie-
dzibą przedszkola, tj. w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Ła-
sku, ul. Szkolna 1. Dla potrzeb oddziału została 
udostępniona sala o powierzchni 99 m², a dzie-
ci mają możliwość korzystania z sali zajęć ru-
chowych oraz sali fitness. Plac zabaw znajduje 
się na terenie „Orlika” w bliskiej odległości od 
działki szkolnej. Utworzony oddział, zgodnie 

z potrzebami rodziców, funkcjonuje w ilości 
10 godzin dziennie. Dzieci korzystają z trzech 
posiłków przygotowywanych przez stołówkę 
szkolną przy Szkole Podstawowej nr 5.

MJ

ny z hitlerowcami, ale porusza uniwersalne 
prawdy związane z tym, co niesie wojna.

Spektakl spodobał się łaskiej publicz-
ności, sala ŁDK wypełniona była po brzegi, 
burzliwymi oklaskami nagrodzono młodych 
artystów i twórców tego przedstawienia te-
atralnego.    (ER)

Począwszy od września 2016 r. przywrócony został obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 7 lat. Rodzice mają ponownie prawo 
samodzielnie podjąć decyzję o wcześniejszym wysłaniu swojej pociechy do szkoły. Zmiany w systemie edukacji sprawiły, iż znacząco 
wzrosło zainteresowanie przedszkolami. Mając na uwadze niezaspokojone w wyniku rekrutacji podstawowej do przedszkoli potrzeby 
mieszkańców, burmistrz Łasku zdecydował o utworzeniu w roku szkolnym 2016/17 dodatkowych oddziałów w czterech placówkach.
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