


�

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Amerykanie 
w 3� BLT
Te wizyty nie dziwią, wszak nasze lotni-

sko należy do prestiżowych w kraju i liczących 
się w NATO. Niedawno leżące na terenie 
gmin: łaskiej i buczkowskiej lotnisko odwie-
dził gen. dyw. David Scott – dyr. ds. operacji 
w Dowództwie Sił Powietrznych USA w Eu-
ropie, by zapoznać się ze strukturą, zadaniami 
oraz szkoleniem. Honory gospodarza, który 
jednocześnie prezentował Amerykanom 32 
BLT, pełnił jej nowy dowódca płk. dypl. pil. 
Krystian Zięć. W spotkaniu amerykańskiej 
delegacji z kadrą dowódczą Bazy uczestniczył 
również dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Tak-
tycznego gen. bryg. Włodzimierz Usarek.

                                                         (B)

KOLEGIATA 
JAK NOWA

W szybkim tempie łaska kolegiata odzy-
skuje dawny blask. Zniknęły już rusztowania 
w nawie głównej i nawach bocznych, a także 
kaplicy św. Anny, można już obejrzeć odre-
staurowane ołtarze boczne, znakomicie pre-
zentuje się  chór i wspomniana kaplica św. 
Anny, która staje się teraz prawdziwą ozdobą 
świątyni. Niedługo wierni będą mogli obej-
rzeć także odrestaurowany ołtarz główny. 
Wiosną prace konserwatorskie koncentrować 
się będą na elewacji najstraszaj części łaskiej 
kolegiaty.                                             (ER)

PILOT ROKU
Po raz kolejny łascy lotnicy z 3�. Bazy Lotnictwa Taktycznego wybrali spośród 

swojego grona pilota roku. Tegorocznym zwycięzcą głosowania został mjr pil. Łukasz 
Piątek – szef sekcji standaryzacji i oceny w Zespole Wsparcia Działań Lotniczych.

Ł. Piątek to absolwent Ogólnokształcącego 
Liceum Lotniczego (1999 r.). W 2003 r. ukoń-
czył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych 
w Dęblinie. Pierwszy przydział otrzymał do 3. eska-
dry lotnictwa taktycznego na Krzesinach. W 2005 
roku ukończył studia magisterskie w Akademii 
Obrony Narodowej. W tym samym roku został 
skierowany na dwuletni kurs przeszkalający na sa-
molot F-16. Po powrocie (2007 r.) na krótko po-
wrócił do 3.elt. Od maja 2008 roku pełni służbę 
w Łasku, najpierw w 10.elt, obecnie w 32.BLT.  
W 2009 roku ukończył studia podyplomowe 
w AON na kierunku Międzynarodowe Stosunki 
Wojskowe. Ceniony przez przełożonych i podwład-
nych za zaangażowanie, pasję i wiedzę lotniczą. 

                             dokończenie na str. �5

Muzeum na lotnisku
Oprócz Muzeum Historii Łasku, które od kilkunastu lat funkcjonuje  

w Bibliotece Publicznej, mamy w mieście faktycznie drugie muzeum. Znajduje  
się ono na lotnisku wojskowym i składa się z maszyn, które niegdyś wchodziły  
w skład wyposażenia tutejszych jednostek. Ta nietypowa ekspozycja powstała  
dzięki inicjatywie pasjonatów lotnictwa  zrzeszonych w Grupie Archeo Łask,  
m.in. Piotra Polita i Mirosława Szymczaka.

Obecnie wśród wspomnianych 11 maszyn znajduje się m.in. LiM 2, który niegdyś stał na 
cokole przy wjeździe do centrum Łasku (od strony Łodzi), TS-11 Iskra, MiG-21 MF, MiG-21 PF. 
W kolekcji łaskich maszyn znajduje się też m.in. PZL-130 Orlik, śmigłowiec Mi-2 i TS-8 Bies. 
Kilka maszyn wymaga gruntownego wyremontowania.

Kolekcję maszyn można oglądać m.in. podczas dorocznych pikników lotniczych, udostęp-
niana jest też licznym wycieczkom odwiedzającym lotnisko 32 BLT.                                  (ER)
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Rekordowa liczba awarii
Tylu awarii miejskich wodociągów co w ostatnich tygodniach dawno nie było  

w naszym mieście. Silne mrozy sprawiły, że ziemia zamarzła nawet na głębokość jed-
nego metra, a niskich temperatur nie lubią szczególnie żeliwne rury, do tego stare.

Fachowcom z MPWiK nie pozostaje więc 
nic innego jak usuwać awarie. – Pracujemy dzień 
i noc, nie bacząc na  to, czy jest dzień roboczy, 
czy niedziela, bo przecież bez wody ludziom 
trudno żyć – mówi wiceprezes MPWiK Andrzej 
Banaszczyk. -  A niektóre awarie odcięły od wody 
połowę miasta, a nawet okoliczne wsie, np. Or-
chów i Wiewiórczyn. Do wtorku (14 lutego br.) 
odnotowaliśmy 12 poważnych awarii.

Każda awaria to kłopoty z dostawą wody 
do wielu domów, ale i problemy dla ekip napra-
wiających rury. Kucie zmarzniętej ziemi, a po-
tem likwidowanie przecieków było prawdziwym 
sprawdzianem dla ludzi prezesa Mariusza Sowiń-
skiego i jego zastępcy Andrzeja Banaszczyka.

Na stronie 28 prezentujemy kilka migawek 
z usuwania jednej z wielu awarii wodociągu.

                                                            (R)

Nie uniknął więzienia
21-letni łaskowianin miał tego dnia pecha. Nie dość że patrolujący centrum miasta policjanci 

rozpoznali w nim poszukiwanego przez Sąd Rejonowy, to jeszcze był pod wpływem alkoholu i posia-
dał w kieszeni kilka dilerek z marihuaną. Zatrzymany natychmiast trafił do aresztu w KPP w Łasku, 
a stąd do zakładu karnego. Przyjdzie mu teraz odpowiedzieć za wszystkie „grzeszki”, szczególnie za 
unikanie odbycia kary w więzieniu. A za posiadanie środków odurzających grozi dodatkowo do 3 lat 
pobytu za kratkami.                                                                                                                (ER)

Kradzieże w marketach 
Złodzieje zatrzymywani w łaskich marketach najczęściej nie wynoszą podstawowych artykułów 

spożywczych, np. dla zaspokojenia głodu, lecz luksusowe używki. Tak było niedawno w przypadku 
zatrzymanych dwóch osób. 33-letnia piotrkowianka ukradła 8 słoików kawy wartości 160 zł, zaś 
19-latka z gminy Łask usiłowała wynieść artykuły spożywcze i kosmetyki wartości 41 zł. Złodziejki 
zostały zatrzymane i ukarane przez policjantów mandatami.                                                     (er)

Krzysztof Białkowski  
Menadżerem Roku �011

Krzysztof Białkowski, właściciel firmy BK w Łasku, zdobył niedawno tytuł  
Menadżera Roku �011 Regionu Łódzkiego w kategorii Mała i Średnia Firma.  
To duży sukces biznesmena, który niedawno zaczynał niemal od zera.

Od dawna marzył o własnym biznesie. 
Gdy w Łasku rozpoczynała się gazyfikacja mia-
sta, wpadł na pomysł, by zając się hydrauliką. 
Mógł zacząć handlować piecami gazowymi, ale 
miasto bardzo powoli przekonywało się do tego 
paliwa i prawdopodobnie klientów na tego typu 
ogrzewanie byłoby za mało. A że nie znał bran-
ży, początki firmy były bardzo trudne. Jak sam 
wspomina, na ten rynek wszedł przecież z ulicy  
i dlatego wszystkiego musiał się uczyć w przy-
spieszonym tempie. Na szczęście był nie tylko 
ambitny, ale i pracowity, a ponadto miał zapew-
ne sporo szczęścia i determinacji.

Firma łaskowianina, od lat systematycznie 
rozwijająca się i zdobywająca coraz więcej klien-
tów zarówno tych indywidualnych jak i firm, ma 
ambicje dostarczania ponadstandardowych usług, 
czyli rzadko spotykanych na rynku. Białkowski 
chciałby kompleksowej obsługi klienta, który np. 
wymarzył sobie dom i właśnie w firmie BK szu-
ka nie tylko dobrego projektu, ale i materiałów 

budowlanych czy sanitarnych. W swoim nowym 
centrum przy drodze nr 14 klient może sam wy-
bierać towar, znajdzie tu również poradę.

                               dokończenie na str. 5

STRACHY 
NA LACHY

Polak powinien być mądry przed, 
a nie po szkodzie. I tak właśnie jest 
w przypadku łaskiego skateparku. Po to 
opracowano program bezpiecznej rekulty-
wacji wysypiska, by nie doszło do jakiegoś 
wypadku. Zajmowali się tym specjaliści, 
a nie jacyś z Bożej łaski „znawcy”. Choć 
na łamach „Panoramy” pisaliśmy na ten 
temat szeroko, niektórzy na potęgę straszą 
łaskowian. Teraz twierdzą, że korzystanie 
ze skateparku będzie niebezpieczne.

Robienie z mózgu wody ma u nas długo-
letnią tradycję. Wielu woli powtarzać zasłyszane 
bzdury niż zapoznać się z głosem specjalistów. 
To przecież łatwiejsze, nie wymaga myślenia, 
żadnego wysiłku. A my namawiamy po prostu 
do poczytania tego, co drukujemy. Wyjaśniamy 
zatem po raz kolejny – wszystkie śmieci z daw-
nego wysypiska znajdują się pod ziemią i do tego 
w zupełnie innym miejscu niż powstanie skate-
park. Ten ostatni zbudowany zostanie blisko lasu, 
z dogodnym dojazdem dla amatorów deskorolki.

A swoją drogą – więcej wiary w fachowców! 
Dajmy też szansę przyrodzie. Wszystko wskazuje 
na to, że za kilka lat w miejscu wysypiska śmieci 
będzie ładny fragment zielonego Łasku. Po co 
więc straszyć ludzi, którym i tak nie brakuje dziś 
problemów!                                              (Ka) 

Powitanie 
wiosny

Klub Turystów Górskich „KOSÓWKA” 
przy Łódzkim Oddziale PTTK im. Jana Cze-
raszkiewicza organizuje  21 marca br. w Kolum-
nie XX RAJD Powitanie Wiosny. Więcej infor-
macji w biurze Zarządu Oddziału Łódzkiego 
PTTK przy ul. Wigury 12 a, tel. 42 636 15 09 
lub na stronie www.lodz.pttk.pl 

PIES MIAŁ 
ZGINĄĆ…

Historia, którą Państwu przed-
stawimy, dotyczy psa. Zwierzak miał 
zginąć, ale żyje, a osobie, która dopro-
wadziła do jego ocalenia, należy się 
wielki szacunek i wyrazy największego 
podziękowania. To w skrócie ta wzru-
szająca historia. 

                      dokończenie na str. 16
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Zdaniem burmistrza
Nie da się uniknąć jutrzejszej odpowiedzialności, uchylając się od niej dziś.  

Ta mądra prawda wielkiego prezydenta USA  A. Lincolna doskonale oddaje  
rzeczywistość, w jakiej dziś się znajdujemy.

TRUDNE DECYZJE
Na sesji w dniu 18 stycznia br. Rada Miej-

ska zdecydowaną większością głosów przyjęła 
projekty uchwał o zamiarze likwidacji 3 naj-
mniejszych szkół podstawowych – w Łopat-
kach, Teodorach i Wrzeszczewicach. Odpo-
wiedzialne piastowanie mandatu burmistrza 
i radnego, tak jak i piastowanie jakiejkolwiek 
innej funkcji, to także konieczność dostrze-
gania  w porę zagrożeń i zapobiegania im. 
A zapobiec można często tylko poprzez umie-
jętność i odwagę podjęcia trudnych ale ko-
niecznych decyzji.

Problemy finansowe, jakie dotykają 
polskie samorządy, nie omijają także naszej 
gminy. Nakładane przez państwo coraz to 
nowe obowiązki bez odpowiedniego wspar-
cia finansowego, w szczególności w zakresie 
finansowania zadań oświatowych, przy jedno-
czesnym systematycznym, znacznym zmniej-
szaniu się liczby uczniów, wymusza podjęcia 
tych niepopularnych, trudnych ale niezbęd-
nych decyzji. I zostały one podjęte w poczu-
ciu odpowiedzialności za całą gminę. Od oko-
ło 40 lat nie zmieniono sieci szkół w gminie 
podczas gdy w wielu innych gminach syste-
matycznie zmniejszano liczbę szkół obniżając 
koszty ich funkcjonowania. Doszło do tego, 
że na ucznia w szkole wiejskiej otrzymujemy 
około 6.800 zł rocznie w ramach tak zwanej 
subwencji oświatowej, a wydajemy w skraj-
nym przypadku ponad 17 000 zł tylko na po-
krycie zadań, które z tej subwencji powinny 
być finansowane. 

W ostatnich latach dokładamy do oświa-
ty ponad 4 miliony zł rocznie. Oznacza to, 
że za taką właśnie kwotę nie wybudujemy wo-
dociągów, dróg, chodników i innych elemen-
tów infrastruktury tak przecież potrzebnych. 
I dla jasności – oszczędzamy we wszystkich 
obszarach działania gminy. Pamiętajmy mą-
dre, polskie powiedzenie: – Salomon z pu-
stego w próżne nie naleje. Można wprawdzie 
opowiadać bajdy, wygłaszać patetyczne, par-
tyjne oświadczenia wyrażające sprzeciw wo-
bec likwidacji szkół, dalej wyznać rozumienie 
potrzeby ich likwidacji, zapowiedzieć  wstrzy-
manie się od głosu, a za kilka chwil głosować 
przeciw. Niektórzy uczestniczący w sesji dy-
rektorzy szkół nie mogli wyjść z podziwu dla 
takiej logiki, ale widocznie tak można.

Wczoraj uczestniczyłem w sesji Rady 
Powiatu poświęconej oświacie na pozio-
mie powiatu. Powiedziałem w publicznym 
wystąpieniu, że to co usłyszałem w trakcie 
sesji, zwłaszcza o przedstawianym przez dy-
rektorów szkół prowadzonych przez powiat 
zakresie oszczędności, świadczy o zupełnie 

przyzwoitym poziomie finansowania swoich 
szkół przez gminę Łask. Na koniec dobra 
wiadomość – jest pewne że przy finansowym 
wsparciu gminy jedna ze szkół będzie prowa-
dzona przez stowarzyszenie i prawdopodob-
ne, że druga także.

REMINISCENCJE 
OSTATNIEGO TEKSTU

Nie jestem człowiekiem walki ale budo-
wania, co każdy przyzwoity, obiektywnie oce-
niający mieszkaniec widzi. Nigdy nie zaczy-
nam pierwszy. Nie znaczy to jednak, że będę 
milczał kiedy zły i zakłamany, albo w swoim 
przekonaniu niedowartościowany człowiek 
wymyśla brednie i atakuje.

Czy zastraszonego burmistrza Państwo 
by chcieli? Bo ja nigdy. Gospodarz gminy 
niejako nosi godność społeczności lokalnej 
i powinien umieć reagować na niegodziwe 
zachowania, jak chociażby niczym nieuza-
sadnione sugerowanie konieczności sprzedaży 
spółki gminnej. Albo sprawa wysypiska. Zno-
wu R. Wróbel w pabianickiej gazecie mnie -  
wówczas pracownika urzędu wojewódzkiego 
– obciąża odpowiedzialnością za to, że on, 
zastępca burmistrza Łasku (inżynier miasta?) 
w latach 1998 – 2000, wywoził śmieci, a może 
tylko tolerował ich wywożenie na łaskie wysy-
pisko. Skoro nie rozumie absurdalności zarzu-
tu wytłumaczę to na przykładzie. To jest tak 
jakby okradający spółkę A jej prezes, odpo-
wiedzialnością za swoje przestępcze działanie 
obciążył nie mającego z tym nic wspólnego 
prezesa spółki B  z innego miasta, tyle tylko 
że mieszkającego w gminie, w której spółka 
A funkcjonowała.

Jeszcze jeden wątek. R. Wróbel chwali 
się, że „Jako rajca miejski zgłosił ponad 500 
interpelacji”. Musi potwierdzić, że najczęś-
ciej podejmowanymi tematami były: budo-
wa wodociągu i kanalizacji  w obrębie parku 
miejskiego, budowa kanalizacji w ul. Kiliń-
skiego, budowa szaletu miejskiego, usunięcie 
zniszczonego zresztą Pomnika Wdzięczności 
w rynku, budowa nowego kolektora sanitar-
nego, rewitalizacja parku, rewitalizacja rynku 
-  „pomimo wielu obietnic nie podejmuje 
się rewitalizacji Rynku”, stworzenie muzeum 
miejskiego, rzekoma opieszałość w pozyski-
waniu pieniędzy unijnych - „Martwi mnie 
/.../opieszałość władz w pozyskiwaniu fundu-
szy z Unii Europejskiej”. I efekty naszej pra-
cy. Rekultywacja wysypiska wykonana w 95 
%. Na rewitalizację rynku i stworzenie mu-
zeum mamy zapewnione podpisaną umową 
85 % dofinansowanie pieniędzmi unijnymi. 
Wszystkie pozostałe zadania zostały wyko-
nane przez zespół kierowanych przeze mnie 
pracowników, w tym w większości przy 75  

i 85 % dofinansowaniu pieniędzmi z Unii. 
Czy pan Wróbel był zadowolony choć  

w 5 % z wykonania którejkolwiek z tych in-
westycji?  We wrześniu 2008 r. w gazecie pisał 
„Nie cierpię także końcówki ulicy Kilińskiego 
/.../Koszmarna okolica!”. Nie dostrzega zmia-
ny? Za rok, dwa będzie to teren rekreacyjny. 

Dzięki naszej aktywności powstają także 
przydające piękna okolicy, niezależne od gmi-
ny obiekty (duży, głęboki staw), choć trzeba 
podkreślić, że to my sprowadziliśmy do gmi-
ny jego budowniczego.

A na koniec zapoznam Państwa z treś-
cią pisma znak OOG.0053.40.2011, któ-
re w dniu 20 września 2011 r. skierowałem 
do p. Wróbla z podaniem do wiadomości   
S. Gawrona.

„W dniu 19 września br. Pan Sylwester 
Gawron uprzedził mnie, iż rozważa zasad-
ność złożenia do organów ścigania doniesie-
nia o możliwości popełnienia przestępstwa 
w związku z zarzutami jakie kilkanaście dni 
temu postawił Pan w trakcie rozmowy w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Łasku.

Zdaniem Pana 4-krotna zmiana jakiejś 
decyzji (Pan Gawron nie zapamiętał jakiej) 
nastąpiła w wyniku osiągniętych przeze mnie 
korzyści majątkowych. Wobec powyższego 
wzywam Pana do złożenia organom ścigania 
motywów (dowodów) swojego rozumowania, 
którego konkluzją są pańskie zarzuty, albo 
przekazania ich Panu S. Gawronowi w celu, 
o którym mowa na wstępie.  W przeciwnym 
razie należy uznać, że jest Pan człowiekiem nie-
odpowiedzialnym”. Pismo p. Wróbel pokwito-
wał 21.09.2011 r.

I oczywiście cisza. Czasami ktoś coś głupio 
chlapnie. Jeżeli jednak ma odrobinę szacunku 
dla siebie, potrafi wyjść z tego z twarzą. Kasu-
ję pierwotne ostre zakończenie, bo właściwsze 
jest tu współczucie. Jakże nieszczęśliwy musi 
być człowiek naładowany w takim stopniu nie-
nawiścią oraz zawiścią i zazdrością, że drugie-
mu coś się udaje. 

OŚWIADCZENIE
W rubryce „Migawki ze słuchawki” ukazał 

się niepochlebny dla G. Groblewskiego tekst 
wykpiwający między innymi jego artystyczne 
osiągnięcia. Sołtys Orchowa pewien że cały lud 
go kocha, przekonany o swym talencie, które-
go nie potrafi docenić tylko niewdzięczny bur-
mistrz, odpowiedzialnością za tekst obciążył 
mnie: „jeśli się pan wypowiada, powinien się 
Pan przedstawić” – cytuję.  OŚWIADCZAM 
- NIE JESTEM  AUTOREM TEKSTU. 
POZNAŁEM GO PO OPUBLIKOWANIU 
W GAZECIE. Do tematu wrócę.

10 lutego �01�.   
          Gabriel Szkudlarek
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KRÓTKO
K. Białkowski  Menadżerem Roku �011

dokończenie ze str. 3
Choć wysiłki Białkowskiego już dawno zo-

stały docenione, o czym świadczą liczne laury, 
on sam wciąż bardzo skromnie traktuje swoje 
dokonania. Walka z wielkimi sieciami handlo-
wymi, dysponującymi często olbrzymim kapita-
łem zachodnim, nie jest jego celem, ale chce się 
utrzymać na dobrym poziomie wśród firm śred-
nich, oferując nie tylko szeroką gamę towarów  
i usług, ale i innowacyjność. Kryzys? Oczywiście 
nie ułatwia prowadzenia firmy, ale jako optymi-
sta wierzy w niewielki wzrost także w 2012 roku. 
Jeśli szczęście dopisze i klienci docenią jego wy-

siłek, być może za kilka lat firma stanie się znana 
daleko poza Łaskiem. Aby się tak stało, nie może 
stać w miejscu i jeszcze w tym roku rozpocznie 
budowę biurowca. Ma też inne pomysły na przy-
spieszenie rozwoju firmy. Małomiasteczkowy 
Łask wbrew pozorom pozwala łatwiej rozwijać inte-
res niż byłoby to w dużym mieście, takim jak Łódź.

Krzysztofowi Białkowskiemu pismo gratu-
lacyjne podpisane także przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej Roberta Bartosika przekazał 
i osobiście złożył najlepsze życzenia burmistrz 
Garbiel Szkudlarek. Do tych życzeń przyłącza się 
także „Panorama Łaska”                             (P)

NASI NA „INTERBUD”
XIX Targi Budownictwa „Interbud” w Łodzi przeszły już do historii. 3�0 wystaw-

ców i wiele imprez towarzyszących potwierdziły, że kryzys w naszym budownictwie jest 
zjawiskiem bardziej wirtualnym niż rzeczywistym. Firmy budowlane na razie mają się 
nieźle, o dobrej ich kondycji świadczy również to, że bezustannie poszukują nowości. 
Dotyczą one nie tylko nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych, ale 
i innowacji zmieniających całkowicie podejście do budownictwa. Taki trend obserwuje 
się zresztą nie tylko na targach w Łodzi, ale i innych, choćby poznańskiej „Budmie”.

Targi wyznaczają nowe kierunki rozwoju 
budownictwa, są okazją do promocji produk-
tów. Dla wielu zwiedzających stanowią znako-
mitą podpowiedź, jakie stosować rozwiązania, 
jak obniżać koszty budowy i eksploatacji obiek-
tów. Od lat preferują budownictwo ekologiczne, 
energooszczędne i funkcjonalne.
- Tegoroczne targi „Interbud” były okazją nie 
tylko do prezentacji wielu nowości, ale i udziału 
w konferencjach poświęconych na przykład  bu-
downictwu wiejskiemu, w tym m.in. wznoszeniu 
wiatraków i biogazowi, zmianom w udzielaniu 
kredytów dla TBS, bezpieczeństwu na budowie 
– mówi organizator łódzkich targów, prezes „In-
terserwisu” Paweł Babij. - Od lat kładziemy nacisk 
na budownictwo ekologiczne, energooszczędne 
i funkcjonalne, technologie LED i pompy ciep-
lne. Stąd na targach między innymi opłacalne już 
przydomowe elektrownie wiatrowe, kompletny 
system solarny dopasowany do każdego dachu czy 
budynek z gotowych modułów drewniano-sło-
mianych. Wszystko co nowe w tych dziedzinach  
można było zobaczyć na targach.

Na targach w Łodzi nie brakowało firm z na-
szego regionu. Jak zawsze olbrzymie zainteresowa-
nie budziły kompletne systemy budowlane domów 
ze styropianu firmy „Izodom” ze Zduńskiej Woli. 
Wytwarza ona ok. 100 styropianowych produktów 
dla budownictwa nie tylko do wznoszenia nowych 
domów, ale i kompleksowej izolacji. W technologii 
zduńskowolskiej firmy powstają domy mieszkalne 
nie tylko w Polsce, ale i np. Austrii, Belgii, na Li-
twie, w Holandii i Rosji, a nawet Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Ze Zduńskiej Woli swe ener-
gooszczędne prefabrykowane domy prezentowała 
również firma „Mabudo”.

Wielkie stoisko wystawowe miała na tar-
gach firma Ignacego Peteckiego posiadająca duży 
zakład produkcyjny w Łasku. Oprócz swoich 
tradycyjnych wyrobów firma zaprezentowała 

nowe okno o znacznie cieńszych ramach, prze-
puszczające więcej światła niż dotychczasowe.  

Po raz pierwszy na targach w Łodzi pojawi-
ła się łaska hurtownia materiałów budowlanych 
„Metalbud” (zdjęcie na okładce). Firma oferuje 
wiele różnorodnych produktów i na łasko-bełcha-
towskim rynku ma już ugruntowaną pozycję. 

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy 
jeszcze, że spółka „Xella Polska”, która w 2011 
roku przejęła „Silikaty” w Teodorach, uhono-
rowana została dwoma wyróżnieniami: otrzymała  
Złoty Kask Izby Przemysłowo-Handlowej Budow-
nictwa – za YTONG MULTIPOR – mineralne 
płyty izolacyjne przeznaczone do ociepleń wewnętrz-
nych oraz Honorową Nagrodę Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego – za bloczek Ytong Energio 
pozwalający na zwiększenie energooszczędności przy 
zachowaniu właściwości konstrukcyjnych.

„XX jubileuszowe Targi Budownictwa „Inter-
bud” w przyszłym roku odbywać się już będą w no-
wej hali, której budowa znajduje się na ukończeniu. 
Oznaczać to będzie z pewnością skok jakościowy, ale 
i… sentyment do pionierskich czasów z namiotami 
wystawowymi i uciążliwą zimą.                       (P)

SESJA Rady Miejskiej (22 bm.) – radni zaak-
ceptowali m.in. likwidację Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli, zmiany w budżecie na 2012 
r. i zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru między Grabią,  
drogą krajową nr 14 i bocznicą kolejową.
ODSZKODOWANIA w związku z utworzeniem 
obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego (głównie w gm. Buczek, ale i Łask) 
– można się o nie ubiegać w sądzie do 12 kwietnia 
br. Więcej na ten temat – na str. 10. 
DOBRA decyzja samorządowców, którzy udo-
stępnili teren na nową wytwórnię mas bitumicz-
nych w Anielinie – już niedługo firma zacznie 
dostarczać asfalt na drogi i lotniska nie tylko 
w naszym regionie. Zautomatyzowany proces 
produkcji mas bitumicznych zapewni wysoką ja-
kość mieszanki mineralno-asfaltowej.
KONTROLA NIK - w Urzędzie Miejskim roz-
poczęła się kontrola NIK w zakresie utrzymania 
czystości i porządku w gminie. Także mieszkań-
ców mogą odwiedzić kontrolerzy.
PLEBISCYT na Najpopularniejszego Sportowca 
Roku 2011 trwał niemal miesiąc i zakończył się 
19 bm.  XIV edycji patronował burmistrz Łasku.
NAJMNIEJSZY ŚLAD to nazwa wystawy obra-
zów Krystyny Mianowskiej eksponowanych przez 
cały luty w Galerii z Fortepianem ŁDK. Autorka 
jest mieszkanką Kolumny, choć pochodzi z Kra-
kowa. Oprócz malowania pasjonuje się też poezją 
– obie te pasje pozwalają jej wypoczywać.
MUSZELKA �01� – to kolejna edycja imprezy 
dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z woj. łódzkiego, organizowanej 1 marca br. 
w łaskiej pływalni. Patronat nad nią objął mar-
szałek województwa łódzkiego Witold Stępień. 
Konkurencje pływackie rozegrane zostaną m. in.  
„O Złotą Muszlę” i „O Złoty Korab”.
UCIECZKA z miejsca kolizji – tłuczkę spowo-
dował w Buczku  48-latek uderzając cinquecento 
w Renault Scania. Ucieczka nie udała się, bo po-
licjanci zatrzymali sprawcę kolizji. Jak się okazało, 
był pod wpływem alkoholu (2 promile). Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 2. Także 
pod wpływem alkoholu (2,75 promila) kierował 
samochodem osobowym 43-letni mieszkaniec 
Czestkowa B. On również będzie miał do czynie-
nia z Temidą.
WŁAMANIE do obcego domu nie popłaca, 
o czym przekonali się dwaj 21-latkowie. Weszli 
oni do pomieszczeń gospodarczych jednej z pose-
sji gm. Łask i skradli przedmioty metalowe, które 
następnie sprzedali w składnicy złomu. Właści-
ciel straty ocenił na 600 zł. Złodziei zatrzymano, 
przyznali się do zarzucanych czynów i wyrazili 
chęć dobrowolnego poddania się karze.
ROWERZYŚCI NA GAZIE – jazda pod wpły-
wem alkoholu to dla wielu rowerzystów rzecz 
normalna. U zatrzymanego przez policjantów 
w Kocinie, gm. Widawa, 42-letniego cyklisty 
stwierdzono we krwi aż 2,9 promila alkoholu, 
z kolei 55-letni rowerzysta w Józefowie Widaw-
skim miał 2,75 promila alkoholu i do tego objęty 
był zakazem prowadzenia pojazdów wydanym 
przez łaski Sąd Rejonowy. Temu ostatniemu grozi 
3-letnia odsiadka za kratkami.
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Strażacy podsumowali �011 rok
 W ubiegłym roku w powiecie łaskim doszło do �38 pożarów, czyli w porównaniu do roku poprzedniego było ich o ponad 35 

proc. więcej, ale za to o prawie �9 proc, odnotowano mniej miejscowych zagrożeń, mniej było też fałszywych alarmów. Zatem dla 
strażaków i dla nas nie był to rok najgorszy, ale i tak straty spowodowane zdarzeniami wyniosły prawie 1�18 tys. zł, w tym podczas 
samych pożarów – ponad 830 tys. zł.

Optymizmem napawają inne dane licz-
bowe, o których mówiono podczas tradycyjnej 
narady w KP PSP sumującej miniony rok. Otóż 
dzięki sprawnym akcjom strażaków uratowano 
mienie oszacowane na ponad 6440 tys. zł i doty-
czyło to głównie pożarów.

Tradycyjnie w latach 2002 – 2011 najwię-
cej zdarzeń stwierdzono w mieście i gminie Łask, 
następnie w gminie Widawa, Sędziejowice, Bu-
czek i Wodzierady. W ubiegłym roku statystyka 

przedstawiała się odpowiednio: 300, 135, 90, 83 
i 31(łącznie w powiecie 619 zdarzeń). Najwięcej 
zdarzeń powstało w sierpniu oraz marcu. Przy-
czyny pożarów? Głównie nieostrożność  osób 
dorosłych i nieletnich, ale też wady i nieostrożna 
eksploatacja urządzeń, m.in. grzewczych pod-
czas  mrozów. Oczywiście nie brak też podpaleń 
(31 w 2011 r.).

We wspomnianej naradzie (27 stycznia) 
uczestniczyli m.in.: bryg. Mariusz Konieczny 
- zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkie-
go PSP, Cezary Gabryjączyk - starosta powiatu 
łaskiego, Andrzej Banaszczyk - przewodniczący 
Rady Powiatu Łaskiego, Janina Kosman - zastęp-
ca burmistrza Łasku, Jerzy Kotarski - wójt gmi-
ny Sędziejowice, Bożena Płonek - wójt gminy 
Wodzierady, Bronisław Węglewski - wójt gminy 
Buczek, Jerzy Sylwester Woźniak - wójt gminy 
Widawa, prezesi i komendanci oddziałów gmin-
nych Związku OSP RP powiatu łaskiego.

Komendant powiatowy PSP  - mł. bryg. 
Piotr Rudecki przedstawił ocenę bezpieczeństwa 
pożarowego w powiecie łaskim oraz główne za-
gadnienia zrealizowane w roku 2011. Z kolei za-

stępca komendanta  mł. bryg. Piotr Cały przed-
stawił działalność komórek organizacyjnych  
z zakresu zagadnień kontrolno - rozpoznawczych 
i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy 
zdarzeń za rok 2011. 

Po zakończeniu narady odbyła się uroczy-
stość przekazania na wyposażenie tutejszej Ko-
mendy samochodu pożarniczego specjalnego 
mikrobus marki Mercedes Vito. 

                       kpt. Sławomir Wągrowski 

Niezapomniane spotkania
 To było nietypowe spotkanie. Przedstawiciele środowisk wiejskich przybyli do Ośrodka Konferencyjno-Rekolekcyjnym Ar-

chidiecezji Łódzkiej w Porszewicach koło Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie śpiewem kolęd i życzeniami witano �01� rok.

 W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki 
Koła Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjew-
ska. Panie wręczyły biskupowi ks. Ireneuszowi 
Pękalskiemu piękny kosz kwiatów w podzię-
kowaniu od proboszcza i mieszkańców parafii 
Borszewice. Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń i ciekawych rozmów na temat przy-
szłości rolnictwa i jego mieszkańców.

*      *      *
28 stycznia sala wiejska w Woli Bałuckiej 

rozbrzmiewała dźwiękami muzyki i zabawy. 
W sobotnie popołudnie kobiety z Koła Kobiet 
w tej okolicy zorganizowały dla najmłodszych 
mieszkańców zabawę choinkową oraz poczęstu-
nek dla babć i dziadków z okazji ich święta. Za-

bawę dzieci urozmaicił swoją wizytą św. Mikołaj, 
który przybył z workiem pełnym prezentów oraz 
obstawą w postaci dwóch bajkowych słoni. 

Podczas tego wieczoru nie zabrakło także 
tanecznych popisów z udziałem babci i dziadka. 
Ten dzień pozostanie na długo w pamięci naj-
młodszych mieszkańców naszej okolicy.

              Koło Kobiet Wsi Wola Bałucka 
                                     i Wola Stryjewska
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Analiza sytuacji w oświacie 
ponadgimnazjalnej

W świetle ostatnich wydarzeń dziękuję Państwu za udział w dyskusji dotyczącej reorganiza-
cji sieci szkół w powiecie łaskim.

W Starostwie Powiatowym trwają prace 
nad przygotowaniem programu funkcjono-
wania placówek oświatowych na lata 2012 
– 2017. Temat ten budzi zainteresowanie nie 
tylko mieszkańców, nauczycieli, uczniów, rad-
nych, przedstawicieli parlamentu, ale także me-
diów i lokalnych polityków.

W kontekście wspomnianej reorganizacji 
sieci szkół pojawia się szereg informacji. Nie-
stety część z nich jest nieprawdziwa. Dlatego 
jako swój obowiązek postrzegam wyjaśnienie 
Państwu szczegółów planowanych zmian.

Jednym z trudnych i kontrowersyjnych 
punktów jest finansowanie oświaty. Samorządy 
bowiem nie otrzymują wystarczającej subwen-
cji, która w całości pokrywałyby koszty funk-
cjonowania oświaty. W trakcie trwania dyskusji 
padły pytania, na które postaram się odpowie-
dzieć.
1. Czy sytuacja finansowa pozwala utrzymać 
taką strukturę sieci szkół ponadgimnazjalnych?

Na oświatę w budżecie powiatu łaskiego 
na 2012 rok zaplanowano kwotę, w wysoko-
ści 15.518.264 zł. Oświata ponadgimnazjalna 
to nie tylko szkoły, ale także placówki takie 
jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Łasku, Międzyszkolny Ośrodek Sporto-
wy w Sędziejowicach, Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza w Łasku i Specjalny Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy w Łasku. Na wszystkie 
placówki oświatowe potrzeba  blisko 18 mln, 
a cała subwencja na 2012 r. wynosi 15.140.264 
zł. Tak więc deficyt w oświacie to kwota 
1.914.000 zł przy założeniu, że wydatki pokry-
wane są ze wspomnianej subwencji oświatowej. 
Przy przyjętym budżecie powiatu brak jest 
zabezpieczenia wynagrodzeń dla nauczycieli 
oraz wydatków rzeczowych na IV kwartał tego 

Tabela 2 – Prognozowana liczba uczniów w latach 2012/13 – 2016/17

Prognozowana liczba uczniów w poszczególnych szkołach

Nazwa Zespołu Szkół �01�/13 �013/1� �01�/15 �015/16 �016/1�

I LO w Łasku 447 401 372 361 343

ZSP nr 1 - Ekonomik 374 351 336 333 322

ZSP nr 2 – Elektryk 260 245 248 249 236

ZSO w Ostrowie 309 297 262 262 251

ZSR w Sędziejowicach 224 197 185 180 174

RAZEM 161� 1�91 1�03 1385 13�6

roku.
Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w latach szkolnych  

�006/�00� - �016/�01�  (rzeczywista i prognozowana)

Tabela 1 – Liczba uczniów w latach 2006/07 – 2011/12

Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych szkołach

Nazwa Zespołu Szkół �006/0� �00�/08 �008/09 �009/10 �010/11 �011/1�

I LO w Łasku 476 482 478 445 468 451

ZSP nr 1 Ekonomik 476 460 419 386 372 355

ZSP nr 2 Elektryk 458 388 345 381 271 242

ZSO w Ostrowie 336 304 289 287 300 267

ZSR w Sędziejowicach 335 291 248 248 232 204

RAZEM �081 19�5 1��9 1��� 16�3 1519

                                                                        Wykres 1 - Liczba uczniów w latach 2006/07 – 2011/12

�. Czym kierował się Zarząd analizując 
sytuację w oświacie powiatowej? 

Od 2006 roku systematycznie zmniejsza 
się liczba uczniów w naszych szkołach, co spo-
wodowane jest niżem demograficznym i mi-
gracją młodzieży do szkół w innych powia-
tach. W roku szkolnym 2006/07 było 2081 
uczniów, a w 2011/12 jest 1519. Jest to spadek 
o 562 uczniów, a  w perspektywie najbliższych 
lat do roku szkolnego 2016/17 powiększy się 
do liczby 755 uczniów. W obecnym roku szkol-
nym 2011/12 mamy o 135 uczniów mniej.

Konsekwencją tego jest malejąca z roku 
na rok subwencja oświatowa, która jest na-
liczana na ucznia. Zmniejszenie liczby ucz-
niów i oddziałów nie pociągnęło za sobą 
proporcjonalnego zmniejszenia liczby na-
uczycieli a także pracowników administracji 
i obsługi oraz klas, co oznacza, że były one 
mało liczebne.

                                dokończenie na str. 8

Starosta łaski - Cezary Gabryjączyk
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dokończenie ze str. �
Wykres  2 – Prognozowana liczba uczniów w latach 2012/13 – 2016/17

3. Co wpływa na zwiększenie po stronie wy-
datków?
Wpływ na wydatki mają:
1) ciągły wzrost utrzymania budynków (drożeją: 
gaz, energia elektryczna, woda, śmieci, podatek 
od nieruchomości, bieżące naprawy i konserwa-
cje)
2) podwyżki dla nauczycieli 7% w 2011 r. i zapi-
sane 3,8 % w 2012 r., co w skali roku przekłada 
się na 1 mln zł
3) wzrost składki rentowej w 2012 r. o 2 %  w sa-
mej oświacie  wyniesie 200.000 zł, a w całym 
powiecie 300.000 zł
4) wypłata dodatków wiejskich i mieszkanio-
wych to kwota ok. 300.000 zł rocznie
5) awans zawodowy nauczycieli, który cieszy, bo to 
wykwalifikowana kadra, ale też jednak kosztuje.

Posłużę się przykładem
Nauczyciel mianowany uzyskując wyższy 

stopień awansu zawodowego staje się nauczy-
cielem dyplomowanym, co powoduje wzrost 
jego wynagrodzenia średnio o 1.047 zł (wg kwot 
na 1.09.2011 r. średnie wynagrodzenie nauczy-
ciela mianowanego to kwota 3.770 zł, a dyplo-
mowanego 4.817 zł). Porównując 1.09.2010 r. 
do 1.09.2011 r. dotyczyło to 8 etatów nauczy-
cieli.

Według danych na 1 września 2011 roku 
średnie wynagrodzenia nauczycieli to odpowied-
nio:
- stażysta  2.618 zł
- kontraktowy 2.906 zł
- mianowany 3.770 zł
- dyplomowany 4.817 zł.

W powiecie łaskim wystąpiła niedopłata 
do średniego wynagrodzenia nauczycieli dy-

plomowanych na kwotę 73.000 zł. W związku 
z powyższym nastąpiła w styczniu br. wypłata 
wyrównania w wysokości 725 zł na etat kalku-
lacyjny nauczyciela dyplomowanego.

W pozostałych grupach wypłaciliśmy wy-
nagrodzenia ponad średnie i tak w grupie na-
uczycieli:
- stażysta ogółem 5.514 zł (ponad średnią 6�� zł 
na etat kalkulacyjny  w skali roku)
- kontraktowy ogółem 41.428 zł (ponad średnią 
1.33� zł na etat kalkulacyjny w skali roku)
- mianowany ogółem 35.294 zł (ponad średnią 
58� zł na etat kalkulacyjny w skali roku),
6) roczny, płacony w 100%, urlop dla poratowa-
nia zdrowia, który przysługuje każdemu nauczy-
cielowi 3-krotnie w ciągu jego pracy zawodowej,  
w naszym przypadku to 4 nauczycieli i koniecz-
ność zatrudnienia w ich miejsce nowych osób, 
skutkuje wydatkiem rzędu  ok. 160.000 zł, 
7) wypłata dodatków wyrównawczych to kwota  
73.000 zł plus pochodne co wynosi 86.000 zł 
po stronie wydatków tego roku.
�. Jakie zmiany czekają nas od 1 września 

Panu Janowi Kuropatwie
Komendantowi Powiatowemu Policji w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają

              Rada Powiatu Łaskiego  Zarząd Powiatu Łaskiego

w związku z reformą szkolnictwa zawodowego?
W świetle wchodzącej we wrześniu reformy 

w zakresie szkolnictwa zawodowego nieuniknio-
ne będą zmiany.
1)  likwidacja:
• liceum profilowanego
• technikum i liceum zaocznego dla dorosłych
2) przekształcenie dwuletnich zasadniczych szkół 
zawodowych w trzyletnie
3) możliwość uzyskania zawodu, poprzez kursy 
zawodowe, co może ograniczyć nabór uczniów 
do szkół zawodowych, a to ma wpływ oczywiście 
na wysokość subwencji
4) zmiana podstawy programowej powodująca 
zmniejszenie ilości godzin lekcyjnych.
Wszystkie te zmiany pociągną za sobą redukcje 
zatrudnienia nauczycieli.
5. Jakie należy podjąć działania, które pozwo-
lą na poprawę sytuacji w oświacie?
• zwiększenie naboru uczniów
• dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań 
i potrzeb rynku pracy
• większe zaangażowanie pracowników szkoły 
oraz uczniów w proces rekrutacji aby wyelimi-
nować „odpływ” młodzieży z powiatu łaskiego
• dokonanie  racjonalizacji zatrudnienia pracow-
ników oświaty
• tworzenie bardziej licznych klas
• rozsądne wydatkowanie środków finansowych
• podejmowanie skutecznych działań w celu po-
zyskania dodatkowych środków zewnętrznych 
np.: zwiększenia dochodów własnych czy też po-
zyskanie pieniędzy z UE.

Należy pamiętać też o opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi do przyjętego bu-
dżetu powiatu na 2012 rok, w której wyraźnie 
wskazuje się na nadmierne koszty w oświacie 
i zobowiązuje Zarząd do poczynienia reform. 
Brak jest też informacji na temat ostatecznej 
kwoty subwencji oświatowej na 2012 rok, któ-
ra ukaże się w I kwartale br. Przykładem roku 
ubiegłego została ona obniżona, w tym samym 
okresie o 600.000 zł.

Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu 
w obecnym kształcie i w dotychczasowych bu-
dynkach wszystkich szkół, przy jednoczesnej 
radykalnej polityce oszczędnościowej we wszyst-
kich placówkach. Dotyczyć to będzie nie tylko 
oświaty, ale wszystkich jednostek organizacyj-
nych powiatu. 

                         Cezary Gabryjączyk
                                     starosta łaski

Analiza sytuacji w oświacie ponadgimnazjalnej
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Budżet gminy Buczek na rok �01�
Budżet gminy Buczek na rok �01� został przyjęty przez Radę Gminy na ostatniej w roku �011  

sesji, która odbyła się w dniu �8 grudnia. Ogólna kwota dochodów budżetu gminy Buczek na rok  
�01� to 16.���.���,00, z czego kwota �.365.000,00 to dochody majątkowe, natomiast kwotę 
1�.109.���,00 stanowią dochody bieżące.

Dochody majątkowe stanowią  13,3% 
dochodów gminy, natomiast dochody bieżące 
- 86,7% dochodów ogółem. Przyjęte do budże-
tu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone 
w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 
2011 oraz planowane wzrosty poszczególnych 
źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podję-
tymi bądź planowanymi do podjęcia uchwałami 
Rady Gminy Buczek na rok 2012.  

W każdym budżecie jednym z ważniejszych 
źródeł dochodów są dochody majątkowe. Kwoty 
dochodów majątkowych, w ramach poszczegól-
nych źródeł kształtują się następująco:
1. Kwota 375.000,00 - jest to zwrot poniesionych 
w roku 2011 kosztów inwestycji w ramach umowy 
z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi (środki z bu-
dżetu Unii Europejskiej w ramach PROW „Odno-
wa i rozwój wsi”) „Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku OSP ze świetlicą środowiskową w Luciejowie”

2. Kwota 1.300.000,00 - jest to dotacja pozyska-
na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę 
punktów oświetlenia ulicznego z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii.
3. Kwota  440.000,00 - sprzedaż 11 działek 
po 40.000,00. Jest to pierwszy etap sprzeda-
ży działek na nowym osiedlu mieszkaniowym 
w Buczku. Następny etap obejmować będzie 33 
działki planowane do sprzedaży w roku 2013.
4. Kwota 250.000,00 - jest to zwrot poniesio-
nych w roku 2011 i 2012 kosztów inwestycji 
w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim 
w Łodzi (środki z budżetu Unii Europejskiej 
w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”) 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku OSP ze świetlicą środowiskową w Maleni”.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy 
Buczek na rok 2012 to 19.88�.���,00,  z czego 

kwota 8.001.1�0,00 to wydatki inwestycyjne), 
natomiast kwotę 11.883.30�,00 stanowią wy-
datki bieżące. Wydatki inwestycyjne stanowią  
40,19% wydatków gminy, natomiast wydatki 
bieżące - 59,81% wydatków ogółem. Wydatki 
majątkowe stanowiły zawsze priorytet w toku 
wykonywania każdego budżetu. Również w roku 
2012 ogromny nacisk kładziony będzie na zrea-
lizowanie założeń inwestycyjnych. W związku 
z tym, że już na etapie planowania gmina Buczek 
posiada zewnętrzne źródła finansowania (około 
4 mln zł)  największych inwestycji zaplanowa-
nych na 2012 rok, szanse na utrzymanie 40% 
wskaźnika wydatków inwestycyjnych są bardzo 
duże. Dodatkowym atutem gminy jest fakt, 
że na koniec 2011 roku nie posiada ona zadłu-
żenia. Niedobory wydatków pokryte zostaną 
z nadwyżki budżetowej z 2011 roku. 

                         dokończenie na str. 11

Magiczne 10 dni w Zakopanem 
Zimowiska to piękny czas. To chwila oderwania się od szarej rzeczywistości, to chwila wielkiej radości i odpoczynku. Zatem 

bardzo cieszyliśmy się  z powodu wyjazdu do Zakopanego i z niecierpliwością oczekiwaliśmy tego dnia.  

Gdy już dojechaliśmy na miejsce, na twa-
rzach każdego z nas pojawił się uśmiech. Wszy-
scy byli rozradowani i nie mogli się doczekać, 
aż zobaczymy swoje pokoje. Pensjonat u „Zofii 1” 
był naprawdę piękny, mieliśmy tutaj wszyst-
ko. Były piękne pokoje, jadalnia, świetlica, 
sala zabaw. Kucharki były bardzo miłe i bar-
dzo dobrze gotowały, niczego nam tu nie bra-
kowało, mieliśmy jedzenia pod dostatkiem.                                         
         Z dnia na dzień coraz bardziej pozna-
waliśmy wspaniałych opiekunów, a także uczest-
ników zimowiska. Poznawaliśmy nowych, 
wspaniałych przyjaciół, przeżywaliśmy swoje 
małe miłostki. Opiekunowie wraz z panią kie-
rownik na czele dobrze zorganizowali nam ten 
czas w ciągu 10 dni pobytu. Czynnie braliśmy 
udział w zabawach, m.in. na śniegu. Najbar-
dziej podobał nam się kulig wielkimi saniami 
po polanach zaśnieżonego Zakopanego. Wra-
żenia i widoki z tego kuligu były niesamowite. 
Później oczywiście zaproszono nas na ognisko 
z kiełbaskami i gorącą herbatkę. Często spoty-
kaliśmy się na świetlicy, w której śpiewaliśmy 
przy dźwiękach gitary. Mieliśmy szansę uczestni-
czyć w wyborach miss i mister zimowiska 2012 
– laureatami zostali Anita Kłos i Dawid Bor-
dowicz, a także konkursach „Mam talent” oraz 
„Wojna płci”. Były to naprawdę fajne zabawy. 
Wieczorami w rytmach dobrej muzyki wybie-
ranej przez naszego didżeja Dawida Kowalczyka 
tańczyliśmy na dyskotekach, organizowanych 
przez nas. Sporo zwiedzaliśmy, byliśmy między 

innymi na Gubałówce, Krupówkach, w Mu-
zeum Tatrzańskim, na skoczniach, w Sanktu-
ariach na Krzeptówkach i na Olczy, na histo-
rycznym cmentarzu na Pęksowym Brzysku. 
Uczestniczyliśmy też w „posiadzie”, czyli spot-
kaniu z góralem  opowiadającym piękną gwarą 
o zwyczajach i obyczajach regionu tatrzańskiego.                                                                                      
   Mieliśmy zaszczyt podejmować u nas wspa-
niałych gości, którymi byli: Józef Łuszczek 
– reprezentant i wielokrotny mistrz Polski 
w narciarstwie biegowym, wiceprezes TOPR-u 

– Adam Marasek, a także wyśmienity rzeź-
biarz, twórca ludowy - Stanisław Żegleń.      
       To były wspaniałe zimowiska, które na dłu-
go zostaną w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu.  
W szczególności dziękujemy naszemu wójtowi 
Bronisławowi Węglewskiemu, Krajowej Radzie 
Izb Rolniczych oraz naszym kochanym rodzicom 
i opiekunom.

                          Katarzyna Bordowicz 
                              uczestniczka zimowiska 
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Projekt „Wojewódzkie wi to Truskawki – Buczek 2012”  
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2007-2013 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ÓDZKIEGO

WÓJT GMINY BUCZEK 
og asza konkurs

na  znak promocyjny oraz logo marki regionalnej Buczku 

Celem konkursu jest wy onienie najlepszego projektu logo, które b dzie identyfikowa o gmin  Buczek
i województwo ódzkie oraz budowa  b dzie to samo  historyczn , spo eczn  i kulturow  regionu.

W swojej tre ci musi ono zawiera  element truskawki. 

Konkurs ma charakter otwarty.

W konkursie mog  wzi  udzia  osoby od lat 5 do 100. 

JE LI MASZ TALENT
ZAPROJEKTUJ LOGO, 

KTÓRE B DZIE ZNAKIEM 
ROZPOZNAWCZYM

GMINY BUCZEK.

Ka dy projekt powinien by  przedstawiony w dwóch wersjach: 
1)  papierowej, w postaci wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm na papierze formatu A4;  
2)  elektronicznej, zapisanej na p ycie CD w formacie JPG.

Prace nale y dostarczy  w zamkni tej kopercie osobi cie b d  przes a  poczt  na adres: Urz d Gminy  
w Buczku, ul. G ówna 20, 98-113 Buczek,  z dopiskiem:

”Konkurs na znak promocyjny oraz logo marki regionalnej Buczku”.

Dla zwyci zcy przewidziana bardzo atrakcyjna nagroda! 
Termin sk adania prac up ywa z dniem 29 lutego 2012 roku. 

Do ka dego projektu w drugiej kopercie nale y do czy  nast puj ce dane uczestnika: imi , nazwisko, dat
urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz zgod  na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegó owy regulamin konkursu znajduje si  na stronie www.buczek.org.pl

Po odszkodowania do sądu
Dotyczy mieszkańców wsi Czestków A, Czestków B, Czestków – Osiedle, Czestków F, Brodnia Dolna, Dąbrowa, Gucin ,Wola 

Buczkowska, Mauryca i Aleksnadrówek.  W związku z uchwałą nr LI/1�69/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 
�010 r. w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask położonego na obszarze gminy 
Buczek, uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości mogą wystąpić z roszczenia-
mi w okresie � lat od dnia wejścia w życie tej uchwały. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. nr 88/2010 
z dnia 29 marca 2010 r.), tj. 12 kwietnia 2010 
roku. W związku z powyższym ostateczny termin 
wniesienia roszczeń upływa w dniu 1� kwietnia 
�01� roku.

Obowiązany do wypłaty odszkodowań lub 
wykupu nieruchomości jest ten, którego dzia-
łalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń 
w związku z ustanowieniem obszaru ograniczone-
go użytkowania. Sprawy sporne dotyczące wyso-
kości odszkodowania lub wykupu nieruchomości 
rozstrzygają  właściwe sądy powszechne.

Ograniczenie sposobu korzystania z nie-
ruchomości lub jej części uniemożliwiające ko-
rzystanie z niej na dotychczasowych zasadach 
daje prawo do wystąpienia o odszkodowanie 

GMINNE  DYKTANDO  

Wójt gminy Buczek Bronisław Węglew-
ski  i kierownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Alicja Hans zapraszają serdecznie po raz 
kolejny osoby, które ukończyły 18 rok życia, 
do wzięcia udziału w ortograficznych potycz-
kach. W tym roku Gminne Dyktando napisze-
my 18 marca (niedziela) o godz. 15.

Zgłosić do konkursu może się każdy, z wy-
jątkiem nauczycieli. Dla tych, którzy chcieliby 
przypomnieć sobie zasady pisowni polskiej, bi-
blioteka oferuje odpowiednie podręczniki i po-
moce naukowe. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
a dla wszystkich uczestników słodkie niespodzianki.

Zgłoszenia przyjmujemy w bibliotece,   
tel. �3 6�� �� �3 - do 1� marca.           

                                                          A.H.

Krótko z gminy
* Ogłoszony  został przetarg na budowę bieżni  tar-
tanowej  przy  ZSP i GP w Buczku. Zakończenie 
tej inwestycji  planowane jest na lipiec 2012 roku. 
Gmina pragnie pozyskać na realizacje tej  inwesty-
cji wsparcie finansowe  z budżetu  państwa.

* Ogłoszono przetarg na zakup  nowego  ciąg-
nika z przyczepą asenizacyjną dla potrzeb gminy 
i na przebudowę i rozbudowę budynku remizy   
ze świetlicą środowiskową w OSP Brodnia Górna  
i  Grzeszyn. 

* Przygotowywana jest  dokumentacja projek-
towa do  budowy  przedszkola i sal lekcyjnych 
w ZSP i GP w Buczku. Realizacje tego  zadania 
planowana jest  w  drugiej połowie br.

za poniesione szkody. Szkoda obejmuje również 
zmniejszenie wartości nieruchomości, jak rów-
nież zasądzenie kosztów związanych z nakładami 
koniecznymi do poniesienia, które umożliwią  
właściwe użytkowanie nieruchomości. 

Gminy nie są stronami postępowania w tych 
sprawach. Każda osoba zainteresowana występuje 
indywidualnie o roszczenie do sądu powszechnego.

Bronisław Węglewski - wójt gminy Buczek
        Gabriel Szkudlarek - burmistrz Łasku
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku zaprasza   
do udziału w projekcie „Czas na zmiany” w �01� r. 

Informujemy, że od stycznia do końca lutego �01� r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Buczku prowadzi rekrutację do projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Buczku w wieku: 
15-64 lat: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące, w tym rolnicy. Oferowane 
przez ośrodek zajęcia są dostosowane  do potrzeb kobiet i mężczyzn, w tym osób z niepełnosprawnością.  
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Buczek. 
Beneficjentom naszego projektu oferujemy:
1. Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i aktywność zawodową
2. Trening pracy z zakresu poruszania się po rynku pracy
3. Doradztwo zawodowe
4. Szkolenia i kursy zawodowe, aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia
5. Udział w imprezach integracyjnych.
Zadania projektu:
1. Aktywna integracja (koszty szkoleń, kursów, warsztatów i wszystkich działań skierowanych do uczestników projektu)
2. Praca socjalna (pomoc i wsparcie pracowników socjalnych ośrodka),
3. Zasiłki i pomoc w naturze
4. Działania o charakterze środowiskowym (koszty integracyjnych imprez środowiskowych)
5. Zarządzanie projektem. 
Osobom zainteresowanym udziałem w projekcie bliższych informacji udziela: 
Pani Izabela Grzegorek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, ul. Szkolna 1; 98-113 Buczek
www.gopsbuczek-czasnazmiany.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15

dokończenie ze str. 9
    Inwestycje w gminie Buczek w �01� roku

 ROK �01� ROK �013

Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą 
środowiskową w Luciejowie

288 120,00 0,00

Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą 
środowiskową w Gucinie

654 000,00 0,00

Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą 
środowiskową w Grzeszynie

652 000,00 0,00

Przebudowa i rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą 
środowiskową w Brodni

669 000,00 0,00

Dotacja na zakup 
motopompy dla OSP 10 000,00  

Budowa studni 40 000,00 0,00

Budowa garaży 150 000,00 170 000,00

Rozbudowa Urzędu Gminy 
w Buczku - Dokumentacja 
techniczna

15 000,00  

Budowa bieżni tartanowej 
z infrastrukturą 
lekkoatletyczną przy Zespole 
SPiGP w Buczku

400 000,00  

Budowa przedszkola 
w Buczku 20 000,00 3 900 000,00

Dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie 20 000,00  

Budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Józefatów i Bachorzyn, 
gm. Buczek

1 710 000,00  

Budżet gminy Buczek na rok �01�
Zakup ciągnika rolniczego 
wraz z wozem asenizacyjnym 233 000,00  

Budowa punktów świetlnych 
na terenie gminy Buczek 
zasilanych przy wykorzystaniu 
źródel energii odnawialnej

1 600 000,00  

Kosztorys modernizacji 
budynku Ośrodka Zdrowia 
w Buczku wraz z przebudową 
I piętra na rozszerzenie 
działalności

30 000,00  

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Publicznego 
w Buczku

270 000,00 170 000,00

Wymiana pieca c.o. 
w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Buczku

40 000,00  

Wymiana dachu na budynku 
komunalnym Gucin, gm. 
Buczek

30 000,00  

Rekultywacja składowiska 
odpadów w miejscowości 
Brodnia, gm Buczek

10 000,00 350 000,00

Budowa drogi gminnej 
w miejszowości Wola 
Bachorska

50 000,00  

Modernizacja dróg rolniczych 150 000,00  

Przebudowa i rozbudowa 
budynku usługowego 
na Ośrodek Szkoleniowo-
Konferencyjny Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Buczku

900 000,00  

Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej 
z przyłączami przy ul. 
Głównej
 i ul. Szadek

60 000,00  

  8 001 1�0,00 � 590 000,00

                                                  wójt gminy Buczek 
                                                    Bronisław Węglewski  

Wójt o budżecie
Budżet gminy Buczek na rok �01� realizowa-

ny będzie pod znakiem dużych inwestycji.  Uchwa-
lone przez Radę Gminy  wydatki inwestycyjne to  
ponad 8 mln  zł, co stanowi ponad �0 % wydat-
ków całego budżetu, bez zaciągania jakichkolwiek 
kredytów. Może to tylko cieszyć mieszkańców.

Duże inwestycje to dalszy ciąg kanalizacji  wsi 
Józefatów  oraz  skanalizowanie nowego  osiedla przy 
ulicy Głównej i  ulicy Szadek w Buczku (koło lasu). 
W 2014 roku planowana jest  budowa  kanalizacji 
w miejscowości  Czestków A, a następnie w miejsco-
wościach  Brodnia    i  Luciejów – jeśli te zadania zo-
staną zrealizowane, wtedy będzie  można  powiedzieć, 
że gmina Buczek jest skanalizowana w 90%.

Duże inwestycje to również przebudowa i rozbu-
dowa strażnic  OSP  na  świetlice  wiejskie,  z których 
będą mogli korzystać mieszkańcy, a w szczególności 
młodzież. Strażnice będą miały dochody z wesel oraz in-
nych uroczystości. Koszt powyższych  inwestycji to  po-
nad 2 mln zł,  zostaną one  przeprowadzone w czterech 
jednostkach OSP: Luciejów, Brodnia, Grzeszyn oraz 
Gucin, z czego zdecydowanie większość pieniędzy (ok. 
70%) pochodzi z Unii Europejskiej. Taka inwestycja zo-
stała już przeprowadzona w OSP Malenia.

Dbając o dobro dzieci, w Zespole Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku  wyko-
nywany jest remont kapitalny I i II piętra z wymianą 
podłóg. Łączna kwota inwestycji to ponad 200 tys. zł. 
Latem wykonana zostanie termomodernizacja szkoły 
wraz z malowaniem budynku  za kwotę około 270 tys. 
zł. Na jesień zaplanowana jest budowa przedszkola 
i szkoły przy ZSPiGP w Buczku. Przedszkole znaj-
dować się będzie na parterze dla 50 dzieci, na I pię-
trze będą odbywać się zajęcia dla klasy „0” i  I.  Na II 
piętrze zaplanowano sale lekcyjne dla  klasy II i III, 
ta część szkoły będzie miała  własne wejście i osobną 
klatkę schodową. Wejście do budynku znajdować się 
będzie od strony boiska  „Orlik”.  Oddzielenie klas 
O, I, II, III znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci. 
Obecny budynek szkoły będzie przeznaczony dla klas 
IV, V, VI i dla klas gimnazjalnych.

Kolejną inwestycją realizowaną przez gminę Buczek 
jest zamontowane 101 lamp oświetlenia hybrydowego 
wykorzystującego energię słońca i wiatru. Lampy zosta-
ną zamontowanie  na osiedlach w  Buczku i Czestkowie. 
Środki pozyskano z WFOŚiGW w kwocie 1.250.000 zł. 
Środki własne to kwota ok. 250.000 zł.

Chciałbym, aby wszystkie zaplanowane inwe-
stycje zostały zrealizowane, dzięki nim poprawią się 
znacznie warunki życia mieszkańców.

                                      Bronisław Węglewski
                                          wójt gminy Buczek
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Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

Realizator projektu  
 

Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia 
 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 
rozpoczął rekrutację do czwartej edycji  

projektu „Własnymi siłami”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

 Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do kogo jest skierowany projekt ? 
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające 

zatrudnienia, korzystające ze świadczeń MGOPS w Łasku 

 W ramach projektu realizowane są następujące działania: 
o indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym 

o warsztaty umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy 

o szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, dopasowane do potrzeb uczestników 

projektu. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny 

Więcej informacji: 

- u pracowników socjalnych MGOPS w Łasku 

- w Biurze Projektu, ul. 9 Maja 50; 98-100 Łask 

- na stronie internetowej www.wlasnymisilami.pl 

- oraz pod numerami telefonów 727-535-190, 727-535-191 

                                                                                     Tamara Szymko 
kierownik Miejsko – Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łasku 

 

Autor „Wiedźmina” w Łasku
Wszyscy fani gatunku fantasy na pewno z niecierpliwością czekali na to spotkanie. W poniedziałek 6 lutego w sali widowisko-

wej w Łaskim Domu Kultury odbył się wieczór autorski Andrzeja Sapkowskiego. Jest to jeden z najlepszych twórców fantasy. 

Jednak nie doszłoby do tego spotkania, 
gdyby nie wysiłek pana Kamila Kudzina ze Sto-
warzyszenia Rozwoju Ziemi Łaskiej. Zapytany 
o to, skąd pomysł na zaproszenie pana Sapkow-
skiego do Łasku odpowiedział:
- Plany, by zaprosić pana Sapkowskiego były już 
dużo wcześniej, gdy w Bibliotece Publicznej w 
Łasku trwał cykl spotkań „Co wiesz o fantasy?”. 
Niestety z pewnych względów nie można było 
ich zrealizować. Ponowiłem więc prośbę o przy-
jazd, a pan Andrzej się zgodził. Oprócz tego bar-
dzo chciałem Go poznać (śmiech). 

Aby doszło do spotkania potrzebni byli 
sponsorzy i współorganizatorzy. Znaleźli się chęt-
ni, za co wszyscy fani twórczości pana Sapkow-
skiego z pewnością są wdzięczni. Podziękowania 
te wędrują do: Łaskiego Domu Kultury, który 
udostępnił salę na to spotkanie, Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Łaskiej, gminy Łask, Bibliote-
ki Publicznej w Łasku, Banku Spółdzielczego 
w Poddębicach oddział w Łasku, firmy Ł&K, 
OSM w Łasku, ŁSM oraz firmy „Tenderenda 
Uprawa Pieczarek”. 

Andrzej Sapkowski urodził się w Łodzi, 
gdzie do dziś mieszka. Ukończył ekonomię na 
Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat pracował 
w handlu zagranicznym. Zajmował się też tłuma-
czeniem. W 1986 roku miesięcznik „Fantastyka” 
ogłosił konkurs na opowiadanie. W ten sposób 
powstała pierwsza opowieść o Wiedźminie. 
Sapkowski otrzymał za nie wyróżnienie. Potem 
wszystko potoczyło się już szybko. Opowiadanie 
przerodziło się w sagę, powstały kolejne powieści 
i książki, choć pisarz nie zrezygnował z pisania 
opowiadań. Twórczość Sapkowskiego szybko 
zyskała szerokie grono odbiorców i fanów. Nie 
dziwi więc fakt, że jest laureatem wielu nagród 
literackich, nie tylko polskich. Wśród nich są 
m.in. Paszport „Polityki” i pięciokrotna nagroda 
im. Janusza A. Zajdla. 

Wbrew obawom organizatorów, na wieczór 
autorski A. Sapkowskiego przyszło bardzo wie-
le osób, sala była prawie pełna. Pisarz okazał się 
bardzo sympatyczną i dowcipną postacią. Fra-
pująco mówił o swoich losach, opowieść uroz-

maicił żartami i anegdotami. W końcu przyszła 
kolej na pytania od fanów. Mogli oni zadać 
Sapkowskiemu pytania dotyczące nie tylko jego 
twórczości, ale także poglądów na temat pisania 
i zainteresowań. 

A potem, kolejka po autograf, ale warto było 
odstać swoje, by mieć na pamiątkę podpis polskie-
go króla fantazy. Jak zdążyliśmy się dowiedzieć,  
A. Sapkowski też był zadowolony ze spotkania.

                                     Kinga Wartalska
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ŚMIECIOWA 
REWOLUCJA 

Zanosi się na prawdziwą rewolucję śmieciową. Od połowy przyszłego roku  
będziemy musieli samodzielnie rozwiązywać jeden z najtrudniejszych problemów 
związanych z zagospodarowaniem i neutralizacją odpadów. Chodzi bowiem o to, by 
śmieci nie wędrowały do lasu, przydrożnego rowu czy pieca, ale trafiały w miejsce do 
tego przeznaczone. Śmieci muszą być segregowane,  a to, co da się z nich odzyskać do 
ponownego wykorzystania, nie może lądować na wysypisku.

1 lipca 2011 roku Sejm przyjął ustawę  
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz niektórych innych 
ustaw, a 15 lipca podpisał ją prezydent.

Gruntowna nowelizacja ustawy jest opub-
likowana w Dzienniku Urzędowym nr 152 z 25 
lipca 2011 r. i obowiązuje od początku 2012 r., 
zaś opisane w niej rozwiązania muszą być wdro-
żone w życie  od 1 lipca 2013 r.

Nowelizacja ustawy wprowadza ogromne 
ilości zmian nakładając na gminę i właścicie-
li nieruchomości nowe obowiązki dotyczące 

utrzymania czystości i porządku. Od początku 
bieżącego roku pracownicy Urzędu Miejskiego 
rozpoczęli prace mające na celu opracowanie 
systemu gospodarowania odpadami. Powinien 
on stworzyć wszystkim mieszkańcom możliwość 
prostego i skutecznego pozbywania się odpadów 
komunalnych. Natomiast gmina powinna mieć 

opracowany mechanizm pozbywania się ich 
i odzyskiwania surowców wtórnych.

Aby to nastąpiło, Rada Miejska musi podjąć 
kilkanaście uchwał w formie prawa miejscowego  
wprowadzających w życie obowiązki wynikające 
z przyjętej ustawy. Zgodnie z zapisami ustawy 
gmina przejmuje obowiązek  gospodarowania 
odpadami na swoim terenie, czyli musi zapewnić 
odbiór odpadów od właścicieli za pośrednictwem 
firmy wyłonionej w przetargu publicznym. 
Mieszkańcy nie będą zawierać indywidualnych 
umów z firmą wywozową. Za odbiór odpadów 
mieszkańcy będą wnosić opłatę w formie podat-
ku w oparciu o stawkę jednostkową uchwaloną 
przez radę gminy.

Mieszkańców naszej gminy zapewne in-
teresuje ile będą płacić za odbiór odpadów ko-

munalnych. Założenia są takie, iż system ma się 
samofinansować  dzięki opłatom od właścicieli 
nieruchomości. Biorąc pod uwagę ogromne 
braki w infrastrukturze środowiskowej, brak do-
świadczenia i wsparcia z funduszy centralnych 
- będzie to bardzo trudne.

Najtańsza prowizorka i bylejakość,  to, jak 
zapewne wiemy, prowadzi donikąd,  a w konse-
kwencji może skutkować wysokimi karami. Je-
żeli będziemy chcieli stworzyć porządny system 
i prowadzić segregację u źródła budując wokół 
tego cały system recyklingu, to oczywiście na po-
czątku będzie drożej. Przy wprowadzeniu takiego 
systemu  część odzyskanych odpadów zostanie 
sprzedanych. Będzie to pozytywny element kal-
kulacji, która obniży koszty odbioru odpadów.

                          dokończenie na str. 1�

Organizowane akcje selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszego miasta cieszą się dużym 
zainteresowaniem, co przekłada się na mniejsze koszty pozbywania się śmieci
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dokończenie ze str. 13
Na opłatę będą również miały wpływ 

uzyskane wskaźniki odzysku i recyklingu,  
i co za tym idzie właściciele nieruchomości, 
którzy nie będą  segregować śmieci w do-
mach poniosą większe koszty.

Niedostosowanie się do wskaźników 

odzysku odpadów nałożonych ustawą dopro-
wadzi w konsekwencji do kar, za które gmina, 
a następnie mieszkańcy  będą musieli zapłacić. 
Spełnienie tych warunków da nam odpowiedz 
ile przysłowiowy Kowalski czy Nowak zapłaci 
za worek czy pojemnik śmieci.

Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami 

i konsekwencją w działaniu uda się nam zre-
alizować nałożone na nas obowiązki. To, co 
my teraz robimy i chcemy wprowadzić w ży-
cie,  to nic nowego tylko przywrócenie pew-
nych standardów, które obowiązują w Euro-
pie od dawna.  

                       Krzysztof Nowakowski

ŚMIECIOWA REWOLUCJA

COŚ SIĘ 
KOŃCZY, 

COŚ 
ZACZYNA…

Prace nad drogą ekspresową S-8 
weszły już w decydującą fazę. Jak przy 
każdym przedsięwzięciu na taką ska-
lę, tak i w tym przypadku nie brakuje 
kontrowersji. Plac budowy, jakim stała 
się Polska, jest miejscem zarówno suk-
cesów, jak i ludzkich tragedii. Jedni 
cieszą się, że niedługo będą mogli jeź-
dzić nowoczesną drogą i dostrzegają 
w niej potencjał dla rozwoju własne-
go biznesu, dla drugich to prawdziwy 
koszmar, a konieczność przeprowadz-
ki i niskie odszkodowania nie napa-
wają optymizmem. Innych natomiast 
złości fakt, że S-8 minęła ich działkę 
o kilkadziesiąt metrów i nie dostaną 
nawet złamanego grosza.

Cześć zmian niestety dotyka nas wszyst-
kich. Niedawno budowa drogi ekspresowej 
S-8 wkroczyła do lasu w Ostrowie zmieniając 
nie do poznania jedno z najbardziej znanych 
i lubianych miejsc w okolicy. Dąbrowa wraz 
z towarzyszącym jej dworkiem Szweycera 
była miejscem niezwykłym. Całe rodziny 
spędzały tam czas na wspólnych spacerach 
i wspaniałych grzybobraniach, podziwiając 
przy tym piękno przyrody. Dziś, ogromne 
maszyny bezwzględnie wycinają leciwe dęby 
niszcząc bezpowrotnie zakątek, z którym łą-
czy nas tak wiele wspomnień. Patrząc na stan 
polskich dróg, ktoś mógłby zawołać z ironią, 
iż „nie szkoda róż, gdy płoną lasy”. I pewnie 
miałby sporo racji. Niektóre zmiany są ko-
nieczne i nieuchronne, jednak w wielu z nas 
pozostanie żal za miejscem, do którego już 
nigdy nie będzie dane nam wrócić.

                     Michał Janiszewski 

POMNIKI  – WAŻNA             FORMA OCHRONY PRZYRODY
Te pomniki są darem natury. Upiększają nasze otoczenie, są świadectwem  

żywotności przyrody i naszego dla niej szacunku.  Dlatego warto je pielęgnować, 
by trwały długo i cieszyły także następne pokolenia.

Według ustawy z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są po-
jedyncze twory natury żywej i nieożywionej lub 
ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobra-
zowej oraz odznaczające się indywidualnymi ce-
chami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. 
Pomnikami przyrody są więc także okazałych roz-
miarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Pomniki przyrody mają nie tylko duże zna-
czenie dla nauki, ale wpływają także na ocenę 
estetyki krajobrazu, zwiększając jego różnorod-
ność i atrakcyjność. Zachowanie dla następnych 
pokoleń starych drzew, głazów narzutowych 
i innych tego typu obiektów to także szansa dla 
krajobrazu naszego kraju. To wszystko stanowi 
także wyraz naszej kultury. Motywem do po-
dejmowania ochrony pomnikowej są najczęściej 
okazałe rozmiary drzewa, a zwłaszcza grubość 

jego pnia. Często drzewa o znacznie mniejszych 
rozmiarach stanowią najstarsze, największe i stąd 
najcenniejsze okazy. Wskazane jest zatem two-
rzenie pomników z drzew pięknych i okazałych, 
a niekoniecznie najstarszych i najgrubszych. 
Dzięki temu wzrośnie szansa, że ochronione 
okazy będą żyły jeszcze długo i zdrowo. Ochro-
ną warto obejmować zwłaszcza zgrupowania 
cennych dorodnych drzew, takich  jak jak aleje 
lub zadrzewienia zwłaszcza znajdujące się w ob-
rębie parków, zieleńców, starych cmentarzy czy 
innych miejsc wyróżniających się cechami cha-
rakterystycznymi danego krajobrazu.

Wśród wielu form ochrony przyrody rów-
nież  w gminie Łask występuje (oprócz Zespołu 
Przyrodniczego-Krajobrazowego „Dolina Grabi” 
i Obszaru Chronionego „Środkowej Grabi”) 20 
pomników przyrody. Dotyczy to głównie pięk-
nych i okazałych drzew oraz alei grabowej, które 
właśnie ze względu na wyjątkowe cechy zostały 
objęte szczególną ochroną. 

Dąb szypułkowy - projektowany pomnik przyrody
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POMNIKI  – WAŻNA             FORMA OCHRONY PRZYRODY
Oto wykaz pomników przyrody:                          

Lp. Lokalizacja obiektu
Przedmiot 
ochrony

Gatunek Obwód pnia Data utworzenia Właściciel/ Zarządzający

1
Obok Parku Miejskiego w Łasku, 
działka 83/1

drzewo wiąz szypułkowy 660 23.11.1998 miasto i gmina Łask

� Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo wiąz szypułkowy 338 03.02.1998 miasto i gmina Łask
3 Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo wiąz szypułkowy 285 03.02.1998 miasto i gmina Łask
� Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo wiąz szypułkowy 325 03.02.1998 miasto i gmina Łask
5 Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo lipa drobnolistna 264 03.02.1998 miasto i gmina Łask
6 Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo olsza czarna 350 03.02.1998 miasto i gmina Łask
� Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo modrzew europejski 243 03.02.1998 miasto i gmina Łask
8 Park Miejski w Łasku, działka 78 drzewo modrzew europejski 229 03.02.1998 miasto i gmina Łask

9 Zielęcice, działka 145/1 grupa 3 drzew dęby szypułkowe
280, 296, 

306
03.02.1998 teren prywatny

10
Wrzeszczewice Skrejnia,  
przy kościele, działka 143

drzewo dąb szypułkowy 430 03.02.1998 parafia rzymsko-katolicka

11
Gorczyn, przy drodze 
gminnejdziałka 101

drzewo dąb szypułkowy 325 03.02.1998 gmina Łask

1� Wronowice  działka 374 grupa 3 drzew dęby szypułkowe
352, 415, 

583
03.02.1998 teren prywatny

13 Wronowice działka 374
aleja drzew 

jednogatunkowych
graby zwyczajne 03.02.1998 teren prywatny

1�
Leśnictwo Grabia N-ctwo 
Kolumna

drzewo wiąz szypułkowy 215 03.02.1998 Lasy Państwowe

15
Leśnictwo Grabia N-ctwo 
Kolumna

drzewo dąb szypułkowy 280 03.02.1998 Lasy Państwowe

16
Leśnictwo Grabia N-ctwo 
Kolumna

drzewo dąb szypułkowy 310 03.02.1998 Lasy Państwowe

1� Ostrów, park ZSO, działka 256/1 drzewo dąb szypułkowy 295 03.02.1998 ZSO w Ostrowie

18 Ostrów, park ZSO, działka 256/1 drzewo kasztanowiec zwyczajny 330 03.02.1998 ZSO w Ostrowie
19 Ostrów, park ZSO, działka 256/1 drzewo dąb szypułkowy 365 03.02.1998 ZSO w Ostrowie

�0 Ostrów, park ZSO, działka 256/1 drzewo dąb szypułkowy 282 03.02.1998 ZSO w Ostrowie

Zachowując chronione drzewa dla następ-
nych pokoleń, jako wyraz dbałości o przyrodę, 
władze samorządowe podejmują starania w celu 
zwiększenia ilości pomnikowych drzew w gmi-
nie Łask. Obecnie trwa procedura ustanowienia 
pomnika przyrody - dębu szypułkowego (Quer-
cus robur) o obwodzie pnia 274 cm na wyso-
kości pierśnicy, rosnącego w Łasku w obrębie 5, 
na działce nr 172 będącej własnością powiatu 
łaskiego, obejmującej teren drogi powiatowej 
położonej przy Placu Gwiaździstym - ze względu 
na szczególne walory krajobrazowe drzewa ros-
nącego na terenie zurbanizowanym. Projektowa-
ny pomnik przyrody posiada piękną rozłożystą 
koronę nadającą bardzo cenny aspekt krajobra-
zowy temu fragmentowi miasta. Dąb ma walo-
ry drzewa parkowego, co powoduje przyjazny 
aspekt wizualny. Tak wykształcone drzewo jest 
bezpieczne w miejscu licznie uczęszczanym przez 
mieszkańców i turystów. 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą z 2004 r., usta-
nowienie pomnika przyrody, dokonuje w drodze 
uchwały Rada Miejska w Łasku, po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 
w Łodzi. 

Ustanawianie pomników przyrody jest 
w pełni uzasadnione, bowiem, jak pokazuje 
życie, są też przypadki konieczności zniesienia 
statusu pomnika przyrody, jak to miało miej-

sce w Łasku w 2011 r. Ze względu na całkowite 
obumarcie drzewa i konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego zaistniała po-
trzeba usunięcia pomnika przyrody - wiązu szy-
pułkowego (Ulmus laevis), rosnącego w Parku 
Miejskim w Łasku o numerze porządkowym 
pomnika 2651 zgodnie z rejestrem form ochro-
ny przyrody prowadzonym przez regionalnego 
dyrektora ochrony przyrody w Łodzi.

Zgodnie z  ustawą z 2004 r. o ochronie 
przyrody, zniesienia formy ochrony przyrody 
- pomnika przyrody, dokonuje Rada Miejska 
w Łasku w drodze uchwały, po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 
w Łodzi. 

Na tej podstawie Rada Miejska w Łasku  
30 listopada 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie 
zniesienia statusu pomnika przyrody, która zo-
stała ogłoszona 18 stycznia 2012 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Pomniki przyrody stanowią nasze bogactwo 
narodowe, dlatego dbajmy o zieleń i dokładajmy 
wszelkich starań, aby żyły długo i zdrowo. Od 
nas przecież zależy, czy przetrwają dla następ-
nych pokoleń.

                                  Grzegorz Skibiński
                                  inspektor Wydziału 
                               Ochrony Środowiska
                                  i Rozwoju Wsi UM Wiąz szypułkowy - zniesiony pomnik przyrody
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

PIES MIAŁ  ZGINĄĆ…
dokończenie ze str. 3
6 lutego br. o godz. 10 mieszkaniec Kolum-

ny Marian Kurczewski, wracając samochodem 
z pracy zauważył po prawej stronie drogi kra-
jowej  nr 14 między Łaskiem a Kolumną (mię-
dzy mostami)  przywiązanego żyłką do drzewa 
młodego psa (szczeniaka około 2 miesięcy, ma-
ści mieszanej, podobnego do owczarka niemie-
ckiego). Dramatyczny widok uświadomił mu, 
że ktoś bez serca skazał psa na niechybną śmierć. 
Pan Marian bez chwili namysłu odciął zaciśniętą 
na szyi zwierzęcia żyłkę. Choć w domu ma już 
jednego psa, zdecydował się go zabrać. 

Po przyjeździe do domu o zdarzeniu pan 
Marian powiadomił telefonicznie Urząd Miejski 
w Łasku. Uzgodniliśmy, że do czasu dokonania 
oględzin psa przez pracownika Urzędu, pan 
Kurczewski porozmawia z sąsiadami i być może 
uda się znaleźć nowego  opiekuna dla zwierzęcia. 
W  międzyczasie zrobił zdjęcia psa, w tym jedno 
z żyłką, i umieścił na stronie internetowej www.

laskonline.pl, aby dotarły do jak największej ilości 
ludzi, którym leży na sercu dobro zwierząt. 

Następnego dnia o godz. 8.20, po uprzednim 
dokonaniu oględzin psa oraz zebraniu  do-
datkowych informacji przez pracownika Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi tut. Urzędu,  
zgłoszono sprawę odbioru zwierzęcia do firmy 
wyłonionej w drodze przetargu publicznego 
i zajmującej się opieką nad bezdomnymi  
zwierzętami. Tymczasem po godzinie od zgłoszenia 
firma powiadomiła mnie, że pies nie zostanie 
odebrany, ponieważ pan Kurczewski zaopiekuje się 
nim do czasu znalezienia osoby, która przygarnie 
uratowanego zwierzaka. 8 lutego pan Marian 
powiadomił Urząd, że pies znalazł nowy dom 
u państwa Grzanków w Bałuczu. 

Historia zakończyła się happy endem, ale 
człowiek, który postąpił haniebnie przywiązując 
bezbronnego psa do drzewa i skazując go 
na niechybną śmierć pozbawiony jest wszelkich 
skrupułów i zasługuje na pogardę oraz 
potępienie. Gdyby na zwierzaka nie zwrócono 
uwagi,  z pewnością by zamarzł.

Opisujemy to smutne zdarzenie, by uczulić 
ludzi na krzywdę zwierząt. Człowiek winien jest 
„braciom mniejszym” poszanowanie ich praw, 
opiekę i ochronę. Nasze zachowanie wobec 
zwierząt określa nas samych: jeżeli jesteśmy 

w stanie skrzywdzić zwierzę, możemy zrobić to 
samo z człowiekiem.

I na zakończenie jeszcze jedna refleksja: 
jesteśmy dumni z tego, że na  naszym terenie są 
jeszcze tacy ludzie jak pan Marian Kurczewski 
i państwo Grzankowie, którym los zwierząt 
nie jest obojętny. Dziękujemy im za  okazane 
serce!

                                 Grzegorz Skibiński
                                 inspektor Wydziału 
                              Ochrony Środowiska
                                 i Rozwoju Wsi UM
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BUDŻET SĘDZIEJOWIC PRZYJĘTY
Budżet gminy Sędziejowice został przyjęty uchwałą nr XIII/106/1� Rady Gminy Sędziejowice   

z �5 stycznia �01� roku. Tworząc budżet kierowano się założeniami i wskazaniami przyjętymi 
w ustawie budżetowej na rok �01� zgodnie z pismem ministra finansów z dnia � października 
�011 roku, a także potrzebami i realnymi możliwościami samorządu.

Do budżetu przyjęte zostały dotacje celowe 
na finansowanie zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz zadań własnych, które 
zostały przekazane w pismach:
- wojewody łódzkiego
- kierownika Krajowego Biura Wyborczego.
Ogólna kwota dochodów budżetu gminy 
na 2012 rok to 1�.�06.�5�,00 zł., z czego kwo-
ta 16.784.219,00  zł to dochody bieżące, nato-
miast kwotę 422.238,00 zł stanowią dochody 
majątkowe.

Dochody majątkowe to 2,45% dochodów 
gminy, natomiast dochody bieżące stanowią 
97,55% dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zosta-
ły ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie 
za rok 2011 oraz planowane wzrosty stawek nie-
których należności z tytułu podatków i opłat.

Na dochody ogółem składają się:
1. dochody bieżące              - 16.�8�.�19,00 zł 
    w tym:
  - subwencje ( łącznie )           - 8.309.469,00 zł  
    w tym: subwencja oświatowa    - 5.003.548,00 zł

subwencja wyrównawcza         - 3.305.921,00 zł
 - udział w podatku dochodowym 
                                               - 2.863.212,00 zł
 - dotacje na zadania własne       - 177.628,00 zł
 - dotacje na zadania zlecone   - 2.200.511,00 zł
 - dochody własne                - 3.233.399,00 zł 

2. Dochody majątkowe  - ���.�38,00 zł
    w tym:      
- dochody ze sprzedaży majątku           
                                                 - 302.182.00 zł        
- środki na dofinansowanie własnych inwesty-
cji gminy (urządzenie centrum i Plac Różany 
w Marzeninie), pozyskane z innych źródeł  
                                                   -120.056,00 zł

Są to zwroty poniesionych w roku 2011 
kosztów inwestycji w ramach umów z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi (środki z budżetu Unii 
Europejskiej).

Przy opracowaniu planu wydatków przy-
jęto podstawowy wskaźnik makroekonomiczny 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości �,8%.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy 
na rok 2012 to 1�.1�6.�33,00 zł, w tym wy-
datki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 
1.952.256,00 zł, natomiast kwota 15.194.477,00 
zł stanowi wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe to 11,39% wydatków 
gminy, natomiast wydatki bieżące to 88,61% 
wydatków ogółem.

Spośród wydatków majątkowych, plano-
wanych do realizacji w �01� r., najważniejsze  
zadania inwestycyjne to:
1. Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych 
do gruntów rolnych                   - 200.000,00 zł
2. Przebudowa ulic: Zielonej, Piaskowej, Jasnej  
i Widnej w Marzeninie              - 646.256,00 zł
3. Przebudowa ul. Krótkiej w Sędziejowicach                                          
-  654.000,00 zł
4. Zakup samochodu dla ŚDS   -   60.000,00 zł
5. Zakup samochodu pożarniczego                                                            
                                                  -   60.000,00 zł        
6. Modernizacja instalacji sanitarnej w ZSO nr 1 
Sędziejowice                             -  100.000,00 zł     

                             dokończenie na str.18

 POMAGAMY KAMILOWI
Jeszcze niedawno uczył się w liceum, grał w piłkę, śmiał się i snuł plany na przyszłość. Dziś jest przykuty do wózka inwalidz-

kiego i marzy tylko o jednym: osiągnąć choć minimalną sprawność. Kamil Haładyniak z Sędziejowic, po ciężkim  urazie kręgosłu-
pa w wyniku wypadku samochodowego  wciąż potrzebuje pomocy… 

W niedzielę,  5 lutego z inicjatywy ludzi dobrej w woli w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sędziejowicach zorganizowano koncert charytatyw-
ny na rzecz Kamila. W programie znalazły się występy artystów GOK, 
Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh”, członków zduńskowolskiej formacji 
tanecznej Human Dance oraz koncert grupy NWO & Kaktus Studio.  
W trakcie imprezy prowadzona była loteria fantowa oraz licytacja, z któ-
rych wszystkie pieniążki przekazane zostały dla  Kamila. W trakcie licyta-
cji największym zainteresowaniem cieszyły się: Ilustrowany Atlas Polski, 

album wydany  z okazji 100-lecia Widzewa Łódź oraz bony do salonu 
kosmetycznego. Świetnie sprzedawały się również losy na loterię.

Mimo rekordowych mrozów sporo osób zdecydowało się odwiedzić 
tego dnia sędziejowicki GOK, a większość przygotowanych fantów oraz 
przedmiotów na licytację udało się zamienić na tak potrzebne Kamilowi  
pieniążki. Łącznie udało się zebrać   ponad 4 tys. zł. Wszystkim zaangażo-
wanym w akcję „Pomóżmy Kamilowi” serdecznie dziękujemy!

                                                                           Dariusz Cieślak

fot. Wiktor Komorowski fot. B. Magdziak
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 Projekt "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wieluńska 7 
98-160 Sędziejowice 

Tel./fax 043 67 715 81 
e-mail:alaandry@wp.pl 

Realizator projektu 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sędziejowicach 

 
rozpoczął rekrutację do piątej edycji projektu 

 

„Poznajmy aktywnie  
lepsze jutro” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP  w Łasku, 
korzystających ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach 

 
W ramach projektu realizowane będą m.in. : 

- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym 
- warsztaty umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy 

- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe  
(uwzględniające indywidualne predyspozycje uczestników projektu) 

 
 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny 
 
 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w  GOPS w Sędziejowicach 
lub pod nr. tel.  43 67 715 81, 504 182 482 ( Justyna Płóciennik).                         

 

BUDŻET SĘDZIEJOWIC PRZYJĘTY
dokończenie ze str. 1�
Wydatki gminy w poszczególnych rodza-

jach działalności przedstawiają się następują-
co:
1. Rolnictwo i łowiectwo             - 44.000,00 zł
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę     - 703.603,00 zł
3.Transoprt i łączność             - 2.515.421,00 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa   - 225.258,00 zł
5. Administracja publiczna     - 2.124.385,00 zł
6. Urzędy naczelnych organów  władzy państwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
         - 1.116,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa                    - 327.600,00 zł
8. Obsługa długu publicznego    - 245.000,00 zł
9. Rezerwy      - 62.500,00 zł
10. Oświata wychowanie oraz edukacyjna opie-
ka wychowawcza                - 6.728.411,00 zł
11. Ochrona zdrowia     - 81.000,00 zł
12. Pomoc społeczna              - 2.637.280,00 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona  

środowiska    - 877.459,00 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
     - 546.800,00 zł
15. Kultura fizyczna      - 26.900,00 zł

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową pla-
nuje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie gminy 
wynosić będzie ��,36% (przy maksymalnym 60%). 

Projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie 
Rady Gminy Sędziejowice oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi.

                                         Aneta Derbich

ŁĄCZYMY NASZE SIŁY
Gmina Sędziejowice  obfituje w wy-

darzenia kulturalne, bowiem w �01� od-
było się już wiele imprez przeznaczonych 
dla mieszkańców. Gminna Biblioteka 
Publiczna we współpracy ze Strażacką 
Orkiestrą Dętą „DRUH” już pięciokrot-
nie wystawiała jasełka, we wspaniałej 
oprawie muzycznej strażackiej orkiestry. 
Brali w nich udział czytelnicy, a jedno-
cześnie uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Sędziejowicach. 

Jasełka były wystawiane podczas spotkania 
noworocznego, organizowanego corocznie przez 
Zarząd Gminny PSL i Gminny Ośrodek Kul-
tury, następnie w kościele w Grabnie, podczas 
choinki dla dzieci niepełnosprawnych, zorga-
nizowanej corocznie przez Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, w koś-
ciele w Marzeninie, a także w sali OSP Siedlce. 
Wszystkim przybyłym gościom bardzo serdecz-
nie dziękujemy!

W ostatnim przedstawieniu w Siedlcach 
połączyły siły: Biblioteka, Orkiestra Dęta oraz 
Rada Sołecka Wsi Siedlce. Przedstawienie zosta-

ło zorganizowane  jako swoiste podsumowanie 
cyklu działań naszej książnicy, ponieważ realizu-
je ona program „Pomoc za Jeden Uśmiech”, a ja-
sełka były jednym z jego elementów. Spotkanie 
w niedzielę 15 stycznia  było wspaniałą impre-
zą, jednoczącą działania wielu ludzi. Na jasełka 

przybyło wielu gości, m.in. Jerzy Kotarski – wójt 
gminy,  Mirosław Potasiak – sekretarz gminy,  
Wacław Ułański – przewodniczący Rady Gminy, 
Marek Krawczyk – prezes Zarządu Gminnego 
PSL w Sędziejowicach. Po imprezie  organiza-
torzy zaprosili wszystkich uczestników spotkania 
na poczęstunek.  Zaproszeni goście bardzo miło 
spędzili niedzielne popołudnie przy dźwiękach 
muzyki   i   zabawie w śnieżki z dziećmi. 

                                                          B.M.
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STRZAŁ W … SUKCES!
Pamiętam ją z moich pierwszych treningów. Do klubu zapisała się młodziutka, zaledwie 1�-letnia 

dziewczyna. Sympatyczna, cichutka i niepozorna. Wśród nas – w większości licealistów – najmłodsza. 
Agata Rafalska dziś sama jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku i na swoim koncie ma już wiele sukcesów w strzelectwie sportowym. Ale to jeszcze 
nie koniec! Młoda zawodniczka nieustannie wspina się po drabinie ku kolejnym sukcesom.

Przygoda z karabinem zaczęła się…
…w 2007 roku. Agata zapisała się do Klu-

bu Strzeleckiego „KRUK” w Łasku. Od samego 
początku pilnie trenowała, nie opuszczała zajęć, 
słuchała cennych rad trenera, który był bardzo 
zadowolony, że do zespołu dołączyła młoda za-
wodniczka. Jak w każdym sporcie, im wcześniej 
zacznie się treningi, tym większa szansa na suk-
ces. Efekty było widać z treningu na trening. 
Wyniki Agaty były imponujące, jak na jej katego-
rię wiekową. Dzięki zdyscyplinowaniu i zapale za-
wodniczki szybko pojawiły się pierwsze medale.

W kadrze wojewódzkiej
Po niespełna roku treningów Agata odniosła 

pierwszy znaczący sukces, jakim było zdobycie 
IV miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Strze-
leckim w Łodzi. Dzięki regularnym treningom 
z czasem uzyskiwała życiowe, coraz wyższe wy-
niki. Brała udział w wielu lokalnych zawodach 
strzeleckich, 

ale także ogólnopolskich, a nawet między-
narodowych.

Od 2009 roku Agata dysponuje nowoczes-
nym karabinem Anschutz, dzięki któremu może 
uzyskiwać jeszcze wyższe noty. Strzelając z no-
wej broni osiąga wyniki sięgające 289/300 pkt, 
co kwalifikuję ją do najwyższej klasy sportowej. 
Z czasem staje się coraz lepsza - Ma na swoim 

koncie udział w Ogólnopolskich Olimpiadach 
Młodzieżowych, Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach w Starachowicach, zawodach o Puchar 
Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Spor-
towego w Warszawie, czy Międzynarodowych 
Mistrzostwach Wybrzeża w Ustce. Na każdych 
zawodach uzyskiwała bardzo dobre wyniki i zaj-
mowała wysokie miejsca.

Od 2011 roku Agata należy do kadry woje-
wódzkiej, co jest ukoronowaniem jej osiągnięć.

Przepis na sukces
Składników jest wiele. Wiadomo, że naj-

ważniejsze są regularne treningi i celne oko. Jed-
nak, by osiągać mistrzowskie wyniki, może to nie 
wystarczyć. W każdym sporcie ważny jest dobry 
sprzęt i odpowiednie przygotowanie. Agata ma 
to szczęście, że może trenować na wysokiej kla-
sy karabinie oraz w nowoczesnym stroju, który 
pozwala na odpowiednie unieruchomienie ciała. 
Oprócz tego uczestniczy w obozach kondycyj-
nych (m. in. w Zakopanem), gdzie spotykają 
się najlepsi strzelcy z całej Polski, by zdobywać 
nowe umiejętności i trenować w różnych warun-
kach. Te wszystkie czynniki są ważne, jeśli chce 
się osiągać najlepsze wyniki. Jednakże…

…nie byłoby sukcesu….
… bez klubu i dobrego trenera. Klub Strze-

lecki „KRUK” LOK Łask istnieje od 1992 roku 
i ma swoją siedzibę przy ulicy Żeromskiego 14 
w Łasku. 

Od początku zrzesza ponad 150 czło-
nów  i może pochwalić się wieloma sukcesami. 
„KRUK” od 5 lat startuje w Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego i zdobywa I miejsce 
w zawodach strzeleckich o „Srebrne Muszkie-
ty”. Prezesem i głównym trenerem jest Bogdan 
Majewski, dzięki bez którego sukcesy klubu jak 
i zawodników nie byłyby możliwe. Dzięki stara-
niom trenera możliwy był zakup nowoczesnego 
sprzętu dla Agaty. Niestety nie każdy zawodnik 
ma takie szczęście. Profesjonalna broń strzelecka, 
a także kompletny ubiór to koszty rzędu od kil-
ku do kilkunastu tysięcy złotych. Do tego do-
chodzą tarcze, amunicja, konserwacja i naprawa 
broni oraz wiele innych wydatków, nie wspomi-
nając o środkach na organizację lokalnych czy 
wewnątrzklubowych zawodów i nagrodach dla 
uczestników. Składki członkowskie wystarczają 
na podstawowe opłaty i niestety klubu nie stać 
jest na to, by każdemu klubowiczowi zapewnić 
profesjonalny strój i broń. 

Sponsorzy pilnie poszukiwani!
Do klubu wciąż zapisują się młodzi, uta-

lentowani ludzie, którzy mają ochotę trenować 
i dążyć do takich wyników, jakie osiąga Agata. 
Niestety klub dysponuje stosunkowo starym 
sprzętem, który nie do końca pozwala rozwi-
nąć skrzydła. Mimo że Bogdan Majewski robi 

co może, by klub funkcjonował jak najlepiej, 
potrzebne są pieniądze, by móc rozwijać umie-
jętności zawodników. Na tle województwa wciąż 
zostajemy w tyle pod względem wyposażenia. 
Niestety mimo wielu sukcesów klubu, o jakikol-
wiek sponsoring czy dofinansowanie jest bardzo 
ciężko. Słyszy się opinie, że strzelectwo sportowe 
to mało popularny sport, na który „szkoda jest 
marnować pieniędzy”. To nieprawda – dyscy-
pliny obronne stają się coraz bardziej modne, 
a wszelka pomoc finansowa może przyczynić 
się do promowania tego sportu, klubu, a przede 
wszystkim utalentowanych zawodników. 

Plany na przyszłość.
Agata wciąż trenuje, by osiągać jeszcze lepsze 

wyniki, jeździć na zawody, reprezentować szko-
łę, klub i miasto. Pozostali zawodnicy również 
przygotowują się do przyszłorocznych zawodów, 
między innymi o „Srebrne Muszkiety”, w któ-
rych rokrocznie jesteśmy bezkonkurencyjni. 

W każdy czwartek od godziny 17 odbywa-
ją się zajęcia strzeleckie na strzelnicy pneuma-
tycznej i kulowej. Klub planuje zachęcać dzieci 
i młodzież do członkowstwa, a także promować 
strzelectwo sportowe. Przewidziane jest wiele 
zawodów, kontynuowanie „Szkolnej Ligi Strze-
leckiej” i wiele innych akcji wynikających z dzia-
łalności statutowej. 

Takich zawodników, jak dziś Agata Rafal-
ska, może być znacznie więcej, gdyż ani trenero-
wi, ani zawodnikom nie brakuje zapału.                     

                                  Paulina Dubińska 

Agata Rafalska na Ogólnopolskiej  
Olimpiadzie Młodzieży w �011 roku

Agata Rafalska z trenerem Bogdanem Majewskim
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FERIADA BIBLIOTECZNA 
Tegoroczna Feriada Biblioteczna �01� dobiegła końca. Tym razem zimową nudę przepędzaliśmy pod hasłem zabawy, urody, hi-
gieny i bezpieczeństwa. W naszych murach gościliśmy dzieci z Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej w Łopatkach,  Świetlicy Śro-
dowiskowej, Placówki Szkolno-Wychowawczej,  Środowiskowego Domu Samopomocy oraz naszych czytelników, którzy wspólnie 
z nami spędzali zimowe chwile. Nowością z naszej strony było goszczenie maluszków (w wieku 1-� lat) wraz ze swoimi mamami, 
które uczestniczyły m.in. w zajęciach relaksacyjnych i rozwijających kreatywność.

Biblioteka zadbała również o grupę dzieci 
nieco starszych, które zimowe smutki zamieniali 
na kolorowe buźki. Czytelnia zapełniła się chęt-
nymi, pragnącymi na swych policzkach uzyskać 
kolorowe malowidła. Różnorodność wzorów 
była wielka - od trupich czaszek do kolorowych 
truskawek, kwiatków i serc. Każda buźka była 
wyjątkowa i radosna. Te kolorowe metamorfozy 
zawdzięczaliśmy zaangażowaniu firmy Oriflame. 
Gwoździem programu naszych ferii była niety-
powa wycieczka do łaskich mundurowych w Ko-
mendzie Powiatowej Policji. Zobaczyliśmy  jak 
na co dzień pracuje oficer dyżurny. W trakcie wi-
zyty dzieci zapoznały się z pracą policjantów oraz 
mogły zwiedzić te miejsca jednostki, które nie są 
dostępnego dla każdego. W dalszej części wyciecz-
ki nasi milusińscy mogli dobrowolnie  poddać się 

badaniu daktyloskopijnemu. Osobiście złożyli 
swój odcisk palca, a dokument mogli zabrać ze 
sobą na pamiątkę. Atrakcją było również bada-
nie na obecność alkoholu we krwi. Oczywiście 
wszystkie badania pokazały same zera. Podczas 
zwiedzania nie mogło zabraknąć prezentacji po-
licyjnych radiowozów do których każdy uczestnik 
mógł wsiąść i choć na chwilę poczuć się jak praw-

dziwy policjant. Spotkanie zakończyła pogadanka 
o zasadach bezpiecznego poruszania się po dro-
gach i przekazaniu dzieciom dobrych rad związa-
nych z bezpieczeństwem. Komisariat opuściliśmy 
z prezentami w postaci malowanek tematycznych 
z nr alarmowymi oraz odblaskami, dzięki którym 
zapamiętamy wizytę na komendzie, ale i nosząc je 
będziemy bezpieczni podczas drogi do szkoły. 

Jednym z feryjnych gości była miła pani 
pielęgniarka, która w bardzo obrazowy sposób 
naświetliła naszym uczestnikom, że nie POMAD-
KA I PUDER URODY DODA LECZ MYDŁO 
I WODA, a dzieci dowiedziały się jak dbać o hi-
gienę osobistą, włosy, cerę, skórę i zęby.

Podsumowaniem spotkania były zagadki 
tematyczne przygotowane przez panią pielęg-
niarkę. Miło było patrzeć jak każda zagadka 
w mig została odgadnięta przez naszych słucha-
czy. Świadczy to o tym, że dzieci  znają zasady 
higieny i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.

Zainteresowanie modnymi fryzurami, 
technikami i pielęgnacją nie tylko zainteresowa-
ło płeć piękną, na spotkaniu z  przedstawicielami 
studia fryzjerskiego pojawiło się również kilku 
chłopców (może nowych fachowców od naszych 
fryzur). Loków, koków, warkoczy i kolorowych 
pasemek nie zabrakło w naszych murach. Każda 
główka była inna, niepowtarzalna i oryginalna 
(aż szkoda było zakładać zimowe czapy). Kolejka 
do rąk fachowców, wiła się jak przysłowiowy wąż 
boa, a każda z modniś z niecierpliwością czekała 
na swą kolej. Z zazdrością na swe pociechy, zer-
kały tylko mamy, które o tak fantazyjnych fryzu-
rach mogły tylko pomarzyć

A dla miłośników czworonożnych pupili 
przygotowaliśmy medyczne porady i pogadankę 
o higienie i pielęgnacji zwierzątek. A to wszyst-
ko za sprawą specjalnego gościa, którym była 
przesympatyczna pani Anna Szałas – lekarz we-

terynarii. Grupa dzieci przybyłych do biblioteki 
w większości przyprowadziła swych ulubieńców, 
począwszy od chomików, świnek i królików, 
a na kotkach i pieskach skończywszy. Celem 
spotkania było poznanie i uświadomienie, 
że zwierzęta tak jak ludzie są żywymi istotami, 
które też chorują, cierpią i wymagają opieki, po-
mocy i leczenia. Nasz gość poprzez prezentację 
multimedialną opowiedział jak przygotować się 
do przyjęcia nowego członka rodziny, którym 
ma być nasz zwierzak, co należy zakupić, jak 
karmić i pielęgnować. Na koniec spotkania dzie-
ciaki zaspokoiły swoją ciekawość zadając pani 
weterynarz wiele pytań. Dodatkową atrakcją 
była bezpłatna porada weterynaryjna każdego 
z naszych czworonożnych pupili.

Jednak jak przystało na bibliotekę, nie 
mogło zabraknąć u nas akcentu związanego 
z książką i wiedzą o książnicy. W związku z tym 
przygotowany został konkurs pn. „Biblionerzy”, 
z którym zmierzyli się podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Łasku.

Zakończenie ferii tradycyjnie wypadło śpie-
wająco, a najlepsze interpretacje utworów zosta-
ły nagrodzone gromkimi brawami. 

Pragnę nadmienić iż nasza Feriada Biblio-
teczna nie zostałaby przeprowadzona z takim roz-
machem, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu 
osób. Serdecznie dziękuję  Renacie Cholerzyńskiej 
– pielęgniarce z Przychodni Rejonowej w Łasku, 
Marcinowi Kruszwicy z Salonu Fryzjerskiego 
„MARCIN HAIR STUDIO”,  Annie Szałas – le-
karzowi weterynarii,  Hannie Badziak z firmy Ori-
flame oraz Komendzie Powiatowej Policji. Tego-
roczne ferie mimo mrozów zaliczamy do udanych 
i jeszcze raz potwierdzamy,  że łaska książnica nie 
jest miejscem nudnym, wręcz przeciwnie - atrak-
cyjnym i otwartym dla każdego czytelnika. 

                          Agnieszka Bartoszczyk
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Śpiewali i tańczyli 
w „Dzikim Winie”

Trzeciego lutego br. w Dzikim 
Winie odbył się Koncert Finałowy VIII 
Ogólnopolskich Warsztatów Arty-
stycznych „Śpiewaj i Tańcz”. Warszta-
ty powstały z myślą    o uzdolnionych 
dzieciach i młodzieży, pragnących roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania. 

Nad programem zajęć czuwa wykwalifikowana 
kadra instruktorska i pedagogiczna, która pie-
czołowicie przygotowuje tok ćwiczeń, mając 
na uwadze indywidualne predyspozycje każde-
go z uczestników. Zimowe warsztaty trwają 7-
8 dni, natomiast letnie 13-14 dni. Pod koniec 
zajęć warsztatowicze nagrywają wspólnie płytę 
w studiu nagraniowym „Wygraj Sukces”.

Organizatorzy współpracują z wieloma 
ośrodkami szkoleniowo–wypoczynkowymi, 
które legitymują się bardzo dobrymi warun-
kami do nauki i wypoczynku. Tegoroczne 
warsztaty postanowiono zorganizować w oko-
licach Łasku, a na miejsce szkolenia i kon-
certu finałowego wybrano Centrum Kon-
ferencyjno – Szkoleniowe „Dzikie Wino”. 
Uczestnicy programu zostali ugoszczeni iście 
po królewsku. Do swojej dyspozycji mieli 
pokoje z internetem i telewizją, cztery sale 
do ćwiczeń oraz klub i restaurację serwującą 
pyszne potrawy.

Tradycją warsztatów jest koncert pod-
sumowujący postępy młodych artystów,             
w którym uczestniczą rodzice i zaproszeni 
goście. Piątkowy wieczór w „Dzikim Winie” 
wypełniła wyśmienita zabawa i pozytywna 
energia uczestników, którzy dali niezwykły 
popis swoich umiejętności.

                                                      WP

Radośnie w Okupie
Dzieci z podstawówki 

w Okupie nawet w ferie bar-
dzo chętnie chodziły do szkoły.  
W pierwszym tygodniu zimo-
wego wypoczynku, finansowa-
nego przez samorząd gminy, 
ponad 15 uczniów codziennie 
uczestniczyło w kilkugodzin-
nych interesujących zajęciach 
prowadzonych przez panią 
Aurelię Janas i Martę Koniecz-
ną. Półkoloniści wyjechali  też 
do kina na film pt. „Alwin 
i wiewiórki” 3D oraz do salonu 
zabaw Hipcio w Łasku. Panie 
dbały nie tylko o dobry humor 
swoich podopiecznych, ale rów-
nież o smaczne posiłki. 

        Agnieszka Sobczak

BEZPIECZNIE ZE STRAŻAKAMI
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tradycyjnie włączyli się do akcji 

informacyjno - profilaktycznej „Bezpieczne Ferie”. Odwiedzili dzieci i młodzież szkolną ze Szkoły 
Podstawowej w Łopatkach, Wiewiórczynie, Wrzeszczewicach i Bałuczu. Funkcjonariusze KP PSP 
mówili o bezpiecznym wypoczynku zimowym, prezentowali sprzęt i podstawowe zasady udziela-
nia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Ponadto w ramach wieloletniej kampanii społecznej 
„Czujka w każdym domu” popularyzowali instalowanie domowego systemu wykrywania pożaru 
(czujki pożarowe).

 Takie działania strażaków miały na celu kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem 
w czasie ferii, nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach podczas zimowego wy-
poczynku, a także utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów. W pogadankach i pokazach 
udział wzięło łącznie 257 osób.

                                                                                                         kpt. Sławomir Wągrowski
                                                                                                      dowódca JRG KP PSP Łask
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Ze wspomnień łaskowianina 

WARSZAWSKA SPRZED LAT
Rozpoczynamy druk wspomnień rodowitego łaskowianina Franciszka Walentowskiego. Ukazuje on nasze miasto sprzed kil-

kudziesięciu laty, a także swoje niełatwe losy, które rzuciły go w inny rejon Polski. Autor bezustannie śledzi rozwój Łasku i kon-
frontacja jego wspomnień sprzed lat z tym, co możemy oglądać dzisiaj, jest niezwykle pouczająca.

Ludziom młodym urodzonym w Łasku 
bądź mieszkających w grodzie nad Grabią  pod 
koniec XX wieku wydawać by się mogło, że mia-
sto jak i ulice od lat niewielkim uległy zmianom. 
Z perspektywy minionych 80 lat chciałbym 
wspomnieć o jednej z ulic, przy której mieszka-
łem. Była to ulica Warszawska, wcześniej zwa-
na Pabianicką. Warszawska jak wszystkie ulice, 
które prowadziły do Łasku, wyłożona była tłu-
czonym kamieniem, zwanym tłuczniem lub sza-
brem i taką ją pamiętam z lat dziecinnych. Uli-
ca Warszawska jako jedna z głównych tras była 
szczególnie eksploatowana. Jeździły po niej wozy 
gospodarskie jak również wielkie, ciężkie wozy 
ciągnione przez parę koni, tzw. frachty, używane 
do transportu na trasie od Łodzi do Zduńskiej 
Woli, Sieradza, Kalisza, Zelowa i innych mniej-
szych miejscowości. Transport samochodowy 
był przecież niewielki. Na skutek tak intensyw-
nej eksploatacji na drodze powstawały dziury 
i wgłębienia, które na bieżąco dróżnik zasypy-
wał tłuczniem. Gruntowny remont nawierzchni 
ulicy polegał na rozsypywaniu tłucznia i żwiru 
i ubijaniu walcem. Ciężkie wozy jeżdżące po tak 
przygotowanej ulicy ucierały drobny kamień 
na pył, który przy podmuchach silniejszego wia-
tru lub przejeżdżającego samochodu powodował 
wzniecanie tumanów kurzu. Podczas deszczu 
na ulicy tworzyło się błoto, które pracownicy 
zgarniali na pobocze szerokimi gracami. 

Wszelkie prace drogowe dozorował dróż-
nik, który skupował zbierany przez gospodarzy 
kamień polny. Układano go w pryzmy o odpo-
wiednich wymiarach. W sezonie letnim robot-
nicy, siedząc na ziemi i mając duży kamień mie-
dzy kolanami,  tłukli młotkami rozdrabniając 
je. Stąd nazwa kamienia - tłuczeń. Od miejsca, 
gdzie zaczynała się gęstsza zabudowa, ulice były 
brukowane, czyli wyłożone większymi kamie-
niami, zwanymi brukowcami. O takiej ulicy 
mówiono popularnie, że wyłożona jest „kocimi 
łbami”.  W samym mieście wszystkie ulice, ryn-
sztoki i niektóre chodniki, zwłaszcza    w zachod-
niej części miasta oraz Rynek Mały i Duży, były 
brukowane. 

Komunikację osobową w rejonie miasta 
stanowiły dorożki konne. Na trasach między-
miastowych jak Pabianice – Łask – Bełchatów, 
Zelów – Łask, Łask – Lutomiersk, kursowały 
autobusy osobowe. Pamiętam autobusy, w któ-
rych klaksonem była wystająca od strony kie-
rowcy trąbka, zaopatrzona w gumowa gruszkę. 
Kierowca naciskał ją i w ten sposób dawał sygnał 
ostrzegawczy. Czasem ulicą miasta przejechała 
taksówka, jaką obecnie można zobaczyć na zlo-
tach zabytkowych aut. Zimą po ubitym na uli-
cy śniegu zamiast wozów jeździły sanie. Ubity 
na ulicy śnieg leżał aż do wiosny. Ulic nie posy-

pywano piaskiem czy solą. Jadące sanie słychać 
było już z pewnej odległości dzięki dzwonkom 
lub janczarom uwiązanym na chomątach koń-
skiej uprzęży. Ładniej dźwięczały janczary.

Centrum miasta i ul. Warszawska nocą 
oświetlone było przez latarnie wiszące na słupach. 
Ostatnia latarnia, która oświetlała ul. Warszaw-
ską stała na wysokości ulicy Batorego, dawniej 
zwanej Ostrowską Drogą, ponieważ prowadzi-
ła do Ostrowa. Cała ta droga była piaszczysta, 
a na poboczu była wydeptana ścieżka, którą moż-
na było przejść lub jechać rowerem. Na kilka lat 
przed wojną dostawiono dwie latarnie – jedna 
w odległości ok. 200 m od ostatniej, w kierunku 
Pabianic, a następna obok starego szpitala.

U zbiegu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego 
stała cerkiew prawosławna, wokół której rosły 
drzewa głogu, które latem pokrywały się gę-
sto różowymi kwiatami. W cieniu tych drzew 
na podmurowaniu ogrodzenia siadywał lo-
dziarz z dwukołowym wózkiem z lodami. Przed 
wojną cerkiew została rozebrana, a w jej miej-
sce z okazji 20-lecia odzyskania niepodległości 
wybudowany został pomnik, który na początku 
okupacji, w listopadzie 1939 r. został wysadzo-
ny i zniszczony przez Niemców. Wojsko wstrzy-
mało ruch na ulicy i po pewnym czasie nastąpił 
wybuch. Obelisk przewrócił się i popękał w kil-
ku miejscach. 

W roku 1937 na odcinku ul. Warszaw-
skiej od początku obwodnicy do tzw. Przylesia, 
tłuczeń zamieniono kostką z piaskowca. Był to 

piaskowiec ciosany o wym. 10-20 cm, układany 
w miarę równo i ubijany ręcznymi ubijakami. 
Jazda po tej nawierzchni była niewiele lepsza od 
jazdy po bruku. W trakcie tych prac na wysoko-
ści kapliczki św. Piotra zlikwidowano niewielkie 
wzniesienie. Pobocze ulicy stanowił bruk, dalej 
ziemia i rów. Po obu stronach ulicy za rowem 
rosły stare drzewa – klony jesionolistne. Na drze-
wach tych, każdego roku w maju siadało mnó-
stwo chrabąszczy, które po potrząśnięciu gałęzi 
można było zbierać całymi garściami. Chrabąsz-
cze te bardzo chętnie jadły kury. 

Tą szosa każdego roku latem od Łodzi ma-
szerowało wojsko na ćwiczenia. Któregoś roku 
maszerowała również orkiestra wojskowa. Szosa 
zwana obecnie ulicą Warszawską była jednym 
z głównych traktów. Maszerowały nim różne 
wojska oraz wędrowali kupcy. W czasie I wojny 
światowej przez Łask przemieszczały się wojska 
niemieckie bądź rosyjskie, zależnie od przewagi 
sił po stronie jednych czy drugich. Z opowia-
dania mego ojca pamiętam, że gdy rozmawiał 
z żołnierzami armii niemieckiej odgrażali się: 
„My tym kacapom pokażemy”, a w rozmowie 
z Rosjanami padały słowa: „My tym szwabom 
pokażemy”. Wiadomo, że w armiach tych byli 
żołnierze narodowości polskiej wcielani do nich 
jako obywatele państw zaborczych. W wielolet-
niej niewoli wielu z nich zatraciło swą świado-
mość narodową. 

ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”

Rozbiórka łaskiej cerkwi 
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Na pożółkłej fotografii

GDY NADCHODZIŁA 
WOLNOŚĆ(3)

Pan Leszek Lech z Łasku doskonale 
pamięta ostatnie dni panowania niemie-
ckiego w 19�5 roku. Okazało się wówczas, 
że żołnierze niemieccy rozbijają sklepy, 
kradną alkohol, artykuły spożywcze.

- W kamieniczce Kwirama w rynku był w tym 
czasie opuszczony sklep monopolowy. Jego właś-
ciciel Niemiec Busse zdążył już uciec. Niemieccy 
żołnierze włamali się więc do sklepiku i zabrali 
niemal wszystko. Podobnie ograbili sklep z ar-
tykułami spożywczymi znajdujący się przy ulicy 
Warszawskiej, gdzie później długo znajdowała 
się gospoda.

Miasto opuścili niemal wszyscy Niemcy, na-
wet ci, którzy nie należeli do polakożerców, jak 
choćby rodzina Gasparych, mieszkająca w nie-
istniejącym dziś domu, gdzie znajduje się teraz 
siedziba Cechu Rzemiosł. Łask opuścił również 
doktor Breder, który w miejscowym szpitalu za-
stąpił polskiego doktora Bala. Breder pochodził 
ze Lwowa, potajemnie w garażu słuchał radia, 
przy różnych okazjach pomagał Polakom, do-
starczając im zarówno pieniądze jak i leki. Wielu 
łaskowian namawiało go, by pozostał, ale twier-
dził, że obawia się Rosjan. Po wojnie odnalazł 
się w Austrii.

- Najgorsi Niemcy mieszkali w pobliskim 
Okupie – wspomina L. Kłos. -  Szczególnie źle 
zapisali się Utowie, którzy podczas okupacji hit-
lerowskiej prowadzili w rynku sklep z artykułami 
dla rolnictwa. Jeden z przedstawicieli tej rodziny 
przed wojną był nawet senatorem.

Gdy ruszyła ofensywa wojsk radzieckich 
w styczniu 1945 roku wielu Niemców wiedziało 
już, że jest to początek końca. Wysyłali swoje ro-
dziny do Niemiec, wywozili wszystko, co stano-
wiło dla nich jakąś wartość. Sami jeszcze trwali 
na posterunku, jeszcze liczyli na cud. Ale cudu 
nie było! Był tragiczny bezsens wojny, śmierć 
i zniszczenie. Na szczęście „rasa panów” już za-
chowywała się zupełnie inaczej. Pod Czestko-
wem hitlerowcy niczym szczury uciekali w mil-
czeniu na zachód. Zostawiali rozbite samochody, 
bezużyteczną już broń. Wielu hitlerowcom nie 
udało się uciec…  

Szybkie zbliżanie się radzieckich czołgów 
zmusiło Niemców do panicznej ucieczki. Dwa 
wielkie front wojsk radzieckich parły z niesa-
mowitą siłą i szybkością. Nawet samo dowódz-
two sowieckie nie było w stanie zapanować 
nad swoimi szpicami, w wielu rejonach frontu 
wysuwającymi się niebezpiecznie zbyt daleko. 
Ale to tempo było zabójcze dla hitlerowców.  
Jeszcze niedawno niezwyciężona armia uciekała 
teraz nie tylko głównymi arteriami, ale i polny-
mi drogami. W dzień w lasach w rejonie Łasku, 
Zduńskiej Woli czy Sieradza ukrywały się całe 
kolumny wojsk niemieckich, wieczorami i nocą 
uciekali na zachód.

 Łask znalazł się na drodze ich odwrotu. 

A że miasto nad Grabią nie było przystosowa-
ne do tak wielkich kolumn, szybko zapchały się 
wszystkie ulice przelotowe. Do tego wielu Niem-
ców chciało jeszcze zaopatrzyć się w miasteczku 

w żywność, papierosy. Stąd niemiłosierny tłok, 
stąd radzieckie samoloty, które zrzucały bom-
by na hitlerowców, a przy okazji, niestety, siały 
śmierć i zniszczenie wśród ludności polskiej. Tak 

było w tym czasie nie tylko w Łasku. Dlatego 
w tych ostatnich godzinach wojny i okupacji, 
gdy wreszcie pojawiła się nadzieja na wolność, 
wciąż ginęli ludzie. Farmaceutka W. Ostapowicz 

(pisaliśmy na jej temat kilkakrotnie), która zgi-
nęła ze swoją córką, są symbolem tych tragicz-
nych ofiar… 

                                       Stanisław Barcz   

PAMIĘTAMY!

To zdjęcie prawdopodobnie wykonane zostało w Łasku okresie okupacji hitlerow-
skiej. Nie znamy ani autora fotografii, ani osób znajdującej się na niej. Z opisu wynika, 
iż zdjęcie wykonano wówczas, gdy jeszcze funkcjonowało getto, czyli przed wywózką 
Żydów do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. 

  Ta fotografia nie powinna nas zmylić. Widoczni na niej Żydzi niemal w stu procen-
tach nie przeżyli wojny. Łask  pamięta o ich śmierci i tragedii narodu żydowskiego!

Jeśli ktoś pamięta widocznych na fotografii młodych mężczyzn, jeśli potrafi zlokali-
zować miejsce wykonania zdjęcia – prosimy o kontakt.                                               (P)
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SAMOKONTROLA CUKRZYCY
 W siedzibie Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy ul. Warszawskiej 1� odbyło się szko-

lenie edukacyjne dla ludzi chorych na cukrzycę. Temat dwugodzinnych zajęć to: „Samokontrola cukrzycy w codziennym życiu 
diabetyka”. Wykłady połączone z praktycznymi ćwiczeniami poprowadziły: Róża Szmydt – st. pielęgniarka łaskiej Poradni Diabe-
tologicznej i Beata Wiśniewska  z jednej z firm diabetologiczych. W rolę uczniów wcieliło się 15 osób chorych na cukrzycę, z róż-
nym „dorobkiem”  i doświadczeniem diabetologicznym. O żołądki uczestników szkolenia tradycyjnie zadbały panie z zarządu, 
serwując zgromadzonym ciasto i owoce dostosowane do potrzeb diabetyków oraz ciepłe i zimne napoje.

 Motywem dominującym i powtarzanym 
wielokrotnie w czasie wykładów były aspekty: 
zdrowego odżywiania, regularnej aktywności 
fizycznej, systematycznych pomiarów stężenia 
glukozy we krwi i ciśnienia krwi oraz kontroli 
masy ciała, stosowania odpowiedniej terapii, 
a także, co bardzo istotne i wręcz niezastąpione 
- odpowiedniej współpracy z każdym lekarzem, 
głównie diabetologiem. Samokontrola cukrzycy 
to swoista norma współczesnego diabetyka, bez 
której trudno osiągnąć minimum celów sta-
wianych przed każdym, kto ma w swoim życiu 
wątpliwą przyjemność zmierzenia się z jedną 
z najbardziej podstępnych chorób współczesnej 
cywilizacji. Zupełnie nie ma tu znaczenia jaki-
kolwiek podział tej choroby na typy, kategorie… 
W każdym przypadku regularna samokontrola 
pozwala na w miarę normalne funkcjonowanie 
i, co bardzo ważne, zmniejszenie na przyszłość 
ryzyka późnych powikłań cukrzycy. W tym 
przypadku istotne jest uświadomienie sobie fak-
tu, że cukrzyca to przewlekła choroba, czy tego 
chcemy, czy nie, pozostająca z nami do końca 
naszego pobytu na tej planecie. 

Tak więc prawidłowe odżywianie rozumia-
ne jako ograniczenie spożycia produktów zawie-
rających łatwo przyswajane cukry proste, w tym 
wyroby cukiernicze pod każdą postacią, na rzecz 
produktów bogatych w węglowodany złożone, 
takie jak płatki owsiane, pieczywo razowe, kasze 
i warzywa, szukanie białka nie tylko w mięsie, 
ale również w grochu i fasoli, a także zastąpienie 
tłuszczów zwierzęcych (smalec, masło) tłuszcza-
mi roślinnymi (olej rzepakowy, słonecznikowy, 
oliwa), to jeden z warunków kontroli cukrzycy. 

Kolejny mieści się w regularnej aktywności 
fizycznej zdecydowanie poprawiającej samopo-
czucie, sprawność ruchową, redukującej masę 
ciała, zmniejszającej ryzyko wystąpienia chorób 
serca oraz zmniejszającej dawki insuliny czy też 
środków doustnych. Każda jej forma: ćwiczenia 
gimnastyczne, spacer z psem, energiczny spacer, 
bieganie, jazda na rowerze, pływanie, itp. mają 
głęboki sens jeśli będziemy je wykonywać bez 
przymusu.  Ćwiczę, spaceruję, biegam, jadę 
na rowerze, pływam, bo lubię i chcę, a nie tylko 
dlatego, że tak mówią na cotygodniowych spot-
kaniach w stowarzyszeniu.  

Równie ważne, co dwa poprzednie warunki 
samokontroli cukrzycy jest systematyczny po-
miar stężenia glukozy we krwi i ciśnienia krwi. 
Częstotliwość pomiaru glukozy i ciśnienia krwi 
jest podyktowana aktualnym leczeniem i co 

do tego nie ma żadnych wątpliwości (im więcej 
iniekcji insuliny, tym częstsze pomiary). Duży 
problem dla nie wyedukowanych chorych sta-
nowi właściwa interpretacja wyników, zwłaszcza 
gdy ci mają w domu dwa, albo więcej glukome-
trów. Te ostatnie wykonują pomiary tak jak zo-
stały skonstruowane i zaprogramowane, a więc 
w przeliczeniu na krew pełną lub osocze, innymi 
słowy dokonują pomiaru w innych składnikach 
krwi. Wykonują wprawdzie to samo, ale nie tak 
samo!

Odpowiednią informację na temat pokazy-
wanych wyników na konkretnym glukometrze 
uzyskujemy z instrukcji znajdującej się w każ-
dym opakowaniu pasków testowych. 

Ten sam problem dotyczy porównywania 
wyników pomiarów wykonanych osobistym glu-
kometrem z tymi dokonanymi w laboratorium. 
Sama krew (tzw. pełna) jest zawiesiną różnych 
składników: krwinek czerwonych, krwinek bia-
łych i płytek krwi znajdujących się w osoczu. La-
boratorium poprzez proces zwany wirowaniem 
uzyskuje czyste osocze (woda i rozpuszczone 
w niej substancje drobno oraz wielocząsteczko-
we). Stężenie glukozy w osoczu jest wyższe od 
tego w krwi pełnej o 10 – 15%. Reasumując, 
w zdecydowanej większości przypadków, aby 
porównać wynik pomiaru glukozy uzyskany 
na swoim osobistym glukometrze z wynikiem 

otrzymanym z laboratorium, należy pomnożyć 
wynik pomiaru z glukometru przez 1,11. Do-
datkowo trzeba pamiętać o tym, że zgodnie ze 
wskazaniami Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego wszystkie glukometry, których po-
miary mieszczą się w dopuszczalnym przedziale 
+/- 20% wyników laboratoryjnych, są zaliczane 
do klinicznie dokładnych. W związku z powyż-
szym jeśli wynik badania stężenia naszej glukozy 
we krwi z laboratorium wynosi np. 140 mg/dl 
( 140 miligramów na 100 mililitrów krwi ), 
a nasz glukometr wskazuje 126 mg/dl, oznacza 
to, że glukometr, który trzymamy w ręku jest 
dokładny i można spokojnie na nim polegać. 
Ważne jest także to, aby w czasie doby unikać 
pomiarów stężenia glukozy różnymi aparatami, 
bez wcześniejszego rozpoznania ich możliwości 
technicznych. Całość samokontroli cukrzyka 
uzupełnia dbałość o prawidłową masę jego ciała 
(tzw. wskaźnik BMI,  czyli stosunek wagi ciała 
do wzrostu diabetyka podniesionego do kwadra-
tu). Jeśli mieści się on w granicach 18,5 – 25 
oznacza prawidłową masę ciała. Odpowiednie 
stosowanie terapii, zalecanej przez lekarza pro-
wadzącego oraz właściwa współpraca z nim sa-
mym, na równoprawnych warunkach to klamry 
spinające w całość pojęcie samokontroli cukrzy-
cy w codziennym życiu diabetyka.   

                        Bogusław Stachowski                                                                                          
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PILOT ROKU
dokończenie ze str. �
Był jedną z osób, które zorganizowały 

pierwsze w Polsce tankowanie w powietrzu 
w 2009 r. Dzięki osobistemu zaangażowaniu mjr. 
PIĄTKA, 32. BLT jest liderem wśród innych 
jednostek SP w wykorzystaniu informatycznego 
systemu zarządzania jednostką lotniczą Patriot 
Excalibur. Mjr Piątek brał udział w wielu ćwicze-
niach międzynarodowych, m. in. Bold Avenger, 
BRTE, Briliant Ardent, ELITE, EMBOW.

W 2010 roku ukończył praktyczny kurs 
Tactical Leadership Programme w Albacete 
w Hiszpanii. Dowodził ugrupowaniem 
Grot podczas Air Show 2011 w Radomiu. 

W 2010 roku, za wybitne osiągnięcia w służbie 
wojskowej odznaczony brązowym medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”.

Posiada nalot ogólny 1350 godzin, 
z tego ponad 900 na samolocie F-16. 
Interesuje się techniką wojskową, historią, szcze-
gólnie okresem napoleońskim i II RP, językami 
obcymi (posiada 4 stopień znajomości języka an-
gielskiego i 3 niemieckiego), literaturą.

Żonaty, żona Maria jest adiunk-
te  na Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Łódzkiego.

                                por. Marek Kwiatek 
     oficer prasowy 3�BLT

BLIŻEJ 
JAPONII
Gwar, radosne  okrzyki i niesamo-

wita atmosfera towarzyszyły zabawom 
związanym z Dniem Japońskim zor-
ganizowanym przez Łaskie Bractwo 
Thratlonu Sztuk Walki. Na scenie 
wystąpiły dzieci, które trenują karate 
na co dzień, prezentując kolegom z wi-
downi swoje umiejętności. 

W sali Łaskiego Domu Kultury oficjalne-
go otwarcia imprezy dokonał burmistrz  Ga-
briel Szkudlarek. Podkreślił, iż sport i aktyw-
ność fizyczna jest bardzo ważna, zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży. Zachęcał również do brania 
udziału w takich inicjatywach, gdyż jest to 
wartościowy sposób spędzania wolnego czasu.

Oprócz rozrywki takiej jak oglądanie ba-
jek czy jedzenie prażonego ryżu pałeczkami, 
najmłodsi mogli nauczyć się wiele o kulturze, 
historii i  obyczajach Japonii. W zrozumieniu 
japońskich słów pomogła nam Sara Bednarska  
- studentka japonistyki. Podopieczni Arkadiu-
sza Stasiaka przygotowali widowiskowy pokaz 
sztuk walki. Najodważniejsi z widowni zostali 
zaproszeni na scenę do zmierzenia się z zawod-
nikami z klubu. Trener pokazał najważniejsze 
techniki karate oraz elementy rozgrzewki. 

Dzieci mogły również spróbować swoich 
sił w sztuce origami, tworząc piękne kwiaty.  
Na koniec sensei Arkadiusz Stasiak zaprezen-
tował różne rodzaje broni japońskiej, co bar-
dzo zaciekawiło najmłodszą widownię.

To wydarzenie było jednocześnie zakoń-
czeniem zimowej Akademii Karate dla Dzieci, 
która trwała przez cały tydzień. Jak co roku, 
najmłodsi sportowcy trenowali codziennie, 
poznawali techniki karate shindokai i przygo-
towywali się do pokazów. Uczestnicy akademii 
odbyli ostatni trening w sali lustrzanej Łaskie-
go Domu Kultury. Wszyscy otrzymali dyplo-
my ukończenia Akademii oraz upominki.

                              Kamila Dębińska

Piloci 3�. Bazy Lotnictwa Taktycznego po raz kolejny mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w uzupełnianiu paliwa w locie. Jest to istotny element szkolenia lotni-
czego, gdyż posiadanie takich możliwości w postaci odpowiednich samolotów oraz 
odpowiednio wyszkolonego personelu latającego decyduje o wartości danych sił po-
wietrznych w NATO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pilot musi co naj-
mniej dwa razy w roku dokonać tankowania, aby utrzymać zdobyte doświadczenie. 

W ramach grudniowego tankowania, do Polski przyleciał tankowiec KDC-10 Królewskich 
Holenderskich Sił Powietrznych z bazy w Eindhoven. To właśnie przy współpracy z tą jednostką 
w 2009 roku 10. eskadra lotnictwa taktycznego z Łasku otworzyła nowy rozdział w historii polskie-
go lotnictwa. Dokonano wtedy pierwszego tankowania polskich samolotów w polskiej przestrzeni 
powietrznej. Tankowanie odbyło się wtedy co prawda „na sucho” (tzw. dry hook-up), jednakże nie 
do końca ustalona była kwestia odpłatności za paliwo. W ciągu dwóch lat, które minęły od tamtego 
wydarzenia, kwestie finansowe zostały uregulowane i samoloty 32. BLT mogły pobrać paliwo z la-
tającej cysterny. 

Do wykonania zadania wyznaczono osiem doświadczonych załóg Każdy samolot pobrał po ok. 
2000 funtów paliwa (ilość paliwa na samolocie F-16 mierzona jest w funtach). Tankowanie w powietrzu 
jest średnio skomplikowanym manewrem, wymaga jednak od pilota ogromnej precyzji i cierpliwości. 
Odpowiednio „wytrymerowany” samolot pilotuje się wtedy opuszkami palców, a każda minuta pod 
tankowcem niemiłosiernie się dłuży. Swoją pozycję w odniesieniu do przewodu paliwowego tankowca 
pilot określa na podstawie lampek umieszczonych na spodzie kadłuba latającej cysterny oraz poleceń 
głosowych operatora „boom-u”. KDC – 10 jest nowocześniejszą konstrukcją od częściej spotykanego 
KC-135, większe są też możliwości sterowania przewodem paliwowym przez operatora „boom-u”.  
 Po uzupełnieniu paliwa każdy klucz wykonał symulowaną walkę powietrzną na średnich 
i małych odległościach w strefie TSA-4 na wschodzie Polski. Dzięki  tankowaniu łascy piloci przedłu-
żyli aktualność w uzupełnianiu paliwa w powietrzu o kolejne pół roku.

                                                                                                            mjr pil. Łukasz Piątek 
                              foto: Bartek Bera

TANKOWANIE 

W POWIETRZU

KANCELARIA ADWOKACKA 

adw. Piotra Nowakowskiego 
(ul. Żeromskiego 8/� w Łasku - nad Rossmanem) 

prowadzi sprawy: o odszkodowanie z tytułu wy-
padków drogowych, cywilne (zasiedzenie, odszko-
dowanie za bezumowne korzystanie z gruntu, od-
szkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości), 
rodzinne, spadkowe, egzekucyjne, karne, obsługa 

przedsiębiorców, udzielanie porad prawnych.

godziny dyżurów:  wtorek 10-18, czwartek 10-18,  
możliwość dostosowania dyżuru do potrzeb klienta, 

telefon: 60053369�, filia: (��) 630�035 
(Piotrkowska 42, Łódź), 

e-mail: piotr.nowakowski@kancelaria-nowakowski.com
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask)
Cezary Gabryjączyk (Łask), Bronisław Węglewski (Buczek) Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia „Intrograf”, skład: Adam Doliwa 

Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji o warunkach druku ogłoszeń i reklam
udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 1�, tel. 6�6-83-00

Nakład: 2600 egzemplarzy

WAŻNIEJSZE  IMPREZY W MARCU
Kulturalne

Sportowe

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa fotografii Tomasza Miksy 2-31 ŁDK ŁDK 

2.
„Inne spojrzenie na lata 80” – wystawa 
kolekcji odzieżowej wykonanej przez 
uczniów TO w  Zduńskiej Woli 

5-31 BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

3.
57 Ogólnopolski Konkurs recytatorski 
– eliminacje powiatowe

8 ŁDK ŁDK

4. Bajka dla dzieci pt. „Okruszek Nieba”  8 ŁDK ŁDK 

5.
Koncert z okazji Dnia Kobiet 
wwykonaniu Orkiestry Dętej ŁDK i 
grupy Łaskie Tango 

10 ŁDK ŁDK 

6.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Safari przez Kenię i Tanzanię ” 
wygłosi Wojciech Leitloff

13 ŁDK ŁDK 

7. XVIII Konkurs savoir –vivre pn. 
„Obycie umila życie”

14- 
eliminacje
21-finał

ŁDK ŁDK 

8.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Wojenna tułaczka z syberyjskiej 
tajgi do Polski ” wygłosi Marta 
Gordziejko 

27 ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. 
„Muszelka 2012” – wojewódzkie zawody 
pływackie dla osób niepełnosprawnych 

1 CSiR – pływalnia kryta 
WTZ w Łasku, 

CSiR 

2. 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
modeli halowych dla młodzików i 
juniorów młodszych 

4
sala sportowa SP nr 1 

w Łasku 
KMLiK przy ŁDK 

3.
Liga Drużyn Orlikowych w piłce nożnej 

wszystkie 
środy 

marca-        
7, 

14,21,28 

boiska Orlik 2012              
w Łasku i Kolumnie

(szczegółowe informacje 
o lidze na boiskach) 

CSiR 

 MIŁE WSPOMNIENIA  Z FERII
Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystała z różnych form aktywnego wypoczynku 

przygotowanych przez Centrum Spotu i Rekreacji w Łasku. Codziennie z możliwości gratisowego pływania na basenie  skorzysta-
ło około �0 osób. Miłośnicy  pływania w komfortowej temperaturze wody   i powietrza pod opieką instruktora mogli doskonalić 
swoje umiejętności pływackie, bądź uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i konkurencjach pływackich. 

Dla najmłodszych dzieci  zorganizowano 
zawody pływackie pod hasłem „ Feryjne zawo-
dy o słodkie nagrody’ ‘’. Dystans 25 m stylem 
,,jak najbardziej dowolnym ‘’ pokonało 47 dzieci 
uczestniczących w zawodach, wszyscy otrzyma-
li słodkie nagrody a najlepsi w poszczególnych 
kategoriach wiekowych medale. Miła i weso-
ła atmosfera zawodów, zadowolenie i radość 
uczestniczących dzieci to ogromna satysfakcja 
dla organizatorów imprezy. CSiR zorganizowało 
również  halowy turniej „Dzikich drużyn’’ w pił-
ce nożnej. W trwających 5 godz. zawodach wzię-
ło udział 80 zawodników.

Ferie zimowe są już tylko miłym  wspo-
mnieniem. Cieszymy  się  z tak licznego udziału 
dzieci i młodzieży we wszystkich formach ak-
tywnego i zdrowego wypoczynku feryjnego.

Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych do korzystania w okresie 
wiosenno-letnim z nowoczesnych boiskach „Orlik 
2012’’  w Łasku i  Kolumnie. Planujemy wiele 
imprez sportowo- rekreacyjnych m.in. „Orlikową 
ligę’’ w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, street-

ballu i inne zajęcia sportowe dla grup  zorganizowa-
nych. Będziemy również uczestniczyć we wszyst-
kich rozgrywkach ogólnopolskich  od szczeb-
la gminnego w „Orlikowej lidze mistrzów”                                                                                           
                                        Elżbieta Krawczyk

                     Fotoreportaż: patrz str. �8
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