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„ZESZYTY 
ŁASKIE”
Ukazało się drukiem kolejne ważne 

dla miłośników grodu nad Grabią wy-
dawnictwo. Tym razem jest to pierwszy 
numer periodyku noszącego tytuł „Ze-
szyty Łaskie”. Wydawnictwo to pomy-
ślane jest jako periodyk ukazujący się 
raz w roku. Będzie on zawierać różno-
rodne opracowania naukowe i popular-
nonaukowe dotyczące różnych dziedzin 
życia Łasku, nie tylko historii. Firmuje 
go Urząd Miejski i Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Łaskiej.

Jak stwierdził w słowie wstępnym ini-
cjator „Zeszytów Łaskich” burmistrz Gabriel 
Szkudlarek, odczuwa się brak opracowań 
na temat przeszłości i dnia dzisiejszego gro-
du nad Grabią. Niedosyt ten szczególnie od-
czuwalny jest w szkołach. Dlatego „Zeszyty 
Łaskie” wypełniać będą lukę, dostarczając 
jednocześnie w ciekawej i przystępnej formie 
wiedzy o różnych problemach miasta.

Pierwszy numer „Zeszytów Łaskich” 
zawiera m.in. interesujący artykuł profesora 
M.M. Drozdowskiego poświęcony Łaskowi 
w okresie odzyskiwania przez Polskę niepod-
ległości i wojny  1920 r., o dziejach i dorobku 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej pisze 
prezes tego stowarzyszenia Zbigniew Rybiń-
ski, losy Szkoły Podstawowej nr 2 opisuje 
Katarzyna Cieślarczyk, interesujący wstęp 
do dziejów prasy w Łasku prezentuje Mariola 
Dąbrowska, na uwagę zasługują także wyim-
ki z kroniki parafialnej przygotowane przez 
Zofię Pęczkowską. „Zeszyty” uzupełniają 
notki biograficzne o wydawnictwach poświę-
conych Łaskowi, które ukazały się w minio-
nym roku, wspomnienie o zmarłym w Anglii 
pilocie rodem z Łasku J. Włodarczyku, a tak-
że kronika za 2010 rok.

Gród nad Grabią doczekał się z prawdzi-
wego zdarzenia periodyku popularnonauko-
wego, którego kolejne numery będą zapewne 
wzbogacać wiedzę o Łasku.

                                                    (PO)

RUSZA BUDOWA S-8
To historyczny moment -15 lipca br. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

i Autostrad podpisała umowę na budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej 
S-8. Kontrakt wartości ponad 117 mln zł, obejmujący węzeł Walichnowy w pow. 
wieruszowskim, podpisano z firmą Budimex. Z tym zadaniem ma się ona uporać 
do marca �013 roku.

Wspomniany kontrakt ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że oznacza w praktyce, iż nie 
nastąpi już zmiana przebiegu tzw. łódzkiego trasy S-8, czyli przez Sieradz, Zduńską Wolę, Łask 
i Pabianice do połączenia się z autostradą A-1 w rejonie Romanowa.

Cały łódzki odcinek dwujezdniówki liczy 113 kilometrów. Został on podzielony na kilka 
zadań inwestycyjnych, które będą kolejno kontraktowane. Dla nas najistotniejsze będzie zbudo-
wanie trasy w rejonie Łasku i Dobronia, gdzie na węźle „Róża” nastąpi połączenie z obwodnicą 
Łodzi S-14. Zatem jeśli powstaną te arterie, będziemy mogli bez trudu ominąć Pabianice i wyje-
chać w rejonie Portu Łódź, gdzie trwa już budowa wjazdu na S-14. Oczywiście droga ekspresowa 
umożliwi nam wygodny dojazd do Łodzi, a dalej w kierunku Wybrzeża (autostradą A-1) i stolicy 
(przez węzeł „Stryków” i A-2).

GDDKiA zapewnie, że S-8 będzie gotowa w 2013 roku.                                                (P)

Dachował
W miejscowości Lichawa kierujący VW gol-

fem stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku 
czego uderzył w drzewo, a następnie dachował. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierują-
cy samochodem 18-letni mieszkaniec Sędzie-

jowic nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i wpadł w poślizg, ude-
rzając w przydrożne drzewo, a następnie da-
chując. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała 
doznał pasażer 18-letni mieszkaniec Sędziejo-
wic. Z urazem kręgosłupa został przewieziony 
do szpitala w Sieradzu. Kierowca był trzeźwy.

                                                       KCH

Kino Letnie w ŁDK
W lipcu i sierpniu br. Łaski Dom Kultury, we  współpracy z Łódzkim Studiem 

Filmowym Se-Ma-For, organizuje Kino Letnie. Akcja trwa od 5 lipca do �5 sierp-
nia. Projekcje filmowe dla  młodzieży i dorosłych odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek o godz. 19, natomiast dla młodszych widzów w każdą środę o godz. 11. 

Prezentowane filmy należą do różnych ga-
tunków sztuki filmowej. Na pewno każdy znajdzie 
tutaj interesujący dla siebie film.  Wystarczy zapy-
tać - szczegółowych informacji udziela sekretariat 
ŁDK,  tel. – 43 675 37 13. Projekcje są poprzedza-
ne filmami krótkometrażowymi Studia Se-Ma-For 
z Łodzi. Wyświetlane przez nas  krótkometrażówki 
dotychczas  prezentowane były przede wszystkim 
na festiwalach filmów animowanych (polskich  
i zagranicznych) oraz  seansach zamkniętych. Jest 
to jedyna okazja do obejrzenia unikalnych filmów 
tworzonych przez pasjonatów animacji.   

Pomysł wspólnego spędzania czasu w Ki-
nie Letnim cieszy się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców Łasku.  Coraz więcej osób przeko-
nuje się, że wyświetlane w ŁDK filmy pochodzą 
z „górnej półki”, i że zupełnie inaczej ogląda się je 
na ekranie większym niż ekran telewizora, zwłasz-
cza, że do tego kina można zabrać ze sobą wielu 
przyjaciół.  Zapraszamy  na  seanse filmowe do 
sali widowiskowej  Łaskiego Domu Kultury.

27 sierpnia  br., w  sobotę,  o godz. 19 Łaski 
Dom Kultury zaprasza na „Seans na życzenie”. Na 
życzenie mieszkańców naszego miasta zostanie po-
wtórzony film  amerykański, inspirowany baletem 
thriller psychologiczny,  wyświetlony w naszym 
Kinie Letnim  jako  pierwszy. Zapraszamy. 

                     Elżbieta Wojtacka-Ślęzak

S-14 - budowa węzła drogowego w rejonie Chechła
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NAD WODĄ I W SŁOŃCU
Po lipcowej przerwie konserwacyjnej znów będzie można korzystać z łaskiej pływalni krytej. Po spuszczeniu wody wykonano 

drobne naprawy i czyszczenie niecki. To tradycyjne prace podczas wakacji. W tym roku nie wymieniono złoża filtracyjnego, ale 
tego typu prace przewidziane są w �01� roku.

 Basen spisuje się znakomicie i dzięki trosk-
liwej opiece pracowników pływalni wciąż wyglą-
da jak nowy. Dyr. Centrum Sportu i Rekreacji 
w Łasku Elżbieta Krawczyk twierdzi, że to nic 
nadzwyczajnego, bo tego typu obiekty muszą 
być w odpowiednim stanie technicznym i sani-

tarnym, by nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeń-
stwu pływaków. A z łaskiej pływalni – przypo-
mnijmy – przez cały rok korzysta sporo dzieci 
i młodzieży.

W okresie lipca, gdy pływalnia była za-
mknięta, łaskowianie korzystali w zalewu. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących czuwało tam dwóch 
ratowników. Oprócz baru amatorzy wypoczyn-
ku nad wodą mieli do dyspozycji także boiska 
do siatkówki plażowej i kajaki. Mimo kapryśnej 
aury było sporo dni nadających się do pływania 
i plażowania.

CSiR oferował także gry i zabawy na łaskim 
„Orliku”. Szczególnym powodzeniem cieszył się 
plac zabaw dla najmłodszych.

                                                        (ER)

Cenne odkrycie dr. Pawła Migasiewicza

JEDEN Z NAJLEPSZYCH RZEŹBIARZY 
BAROKU MIESZKAŁ W ŁASKU

Przez �� lata mieszkał w Łasku i spod jego dłuta wychodziły bardzo wartościo-
we rzeźby. Dla naszego miasta, ale i polskiej sztuki, odkrył go niedawno naukowiec  
z Uniwersytetu Warszawskiego dr Paweł Migasiewicz. Niestety, podczas pożaru  
w 1749 roku niemal wszystkie rzeźby w łaskiej świątyni spłonęły. Ocalała tylko ta, 
która znajdowała się w kościele św. Anny, a potem trafiła do kolegiaty. Mowa o grupie 
„Ukrzyżowanie”, powstałej po 1716 r,

Stanisława Wolnowicza  (Woy-
nowicz, Wolniewicz) – tak nazywał 
się ów nieznany dotąd wysokiej klasy 
rzeźbiarz mający pracownię w grodzie 
nad Grabią (w latach 1716-1738) rea-
lizujący zamówienia dla wielu świątyń, 
m.in. w Sieradzu, Widawie, Warcie  
i Gidlach – sprowadziła do Łasku 
prawdopodobnie Urszula z Tarnow-
skich Wierzbowska, żona Stanisława, 
właściciela miasta. Artysta pracował 
wytrwale aż do  śmierci, która nastą-
piła w 1738 r. Jeden z jego potomków 
był w mieście pisarzem przysięgłym, 
nie wykluczone że syn Stanisława 
– Wawrzyniec był snycerzem i konty-
nuatorem dzieła ojca.

Dr P. Migasiewicz podkreśla, że 
Wolnowicz miał indywidualny dojrzały 
styl rzeźbiarski, jego prace charaktery-
zowały się też dużą inwencją twórczą, 
dlatego „jego znaczenie zdecydowanie 
wykracza poza region, w którym two-
rzył” i pozwala uznać go „za jednego 
z kilku najwybitniejszych snycerzy 
działających w Polsce w pierwszej ter-
cji XVIII w., a Łask za ważny ośrodek 
artystyczny tego okresu”.              (P)

Grupa „Ukrzyżowanie” dłuta Stanisława Wolnowicza 
w kościele pokolegiackim w Łasku

Podziękowanie
Za szybką i odpowiednią reakcję, a także 

bohaterską postawę podczas gaszenia pożaru, 
wznieconego przez obce osoby, chcę za pośred-
nictwem redakcji podziękować panu Pawłowi 
Cicheckiemu mieszkańcowi sołectwa.

                   Sołtys sołectwa Wola Łaska

Pani

Urszuli Janickiej 
Pracownikowi 

Urzędu Miejskiego w Łasku  
  Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

MATKI 
składają

      Burmistrz Łasku 
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Z przykrością informujemy, 
że w dniu 13 lipca 2011 roku zmarł

ŚP. Ryszard Osiński
sołtys sołectwa Gorczyn

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 
składają

Burmistrz, Rada Miejska, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku 

oraz sołtysi gminy Łask
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Zdaniem burmistrza
Od kiedy sięgnę pamięcią, polska oświata podlegała permanentnej reformie. Niedawno minister 

sprawiedliwości zaproponował aby nauczać podstaw prawa z uwagi na niską kulturę prawną Polaków. 
Ze swej strony sugerowałbym także naukę ekonomii. Niektórym brak wiedzy na temat elementarnych 
podstaw ekonomii.

29 czerwca Rada Miejska uchwaliła jed-
nogłośnie absolutorium burmistrzowi Łasku. 
Taka jednomyślność zdarzyła się po raz pierw-
szy od ponad 10 lat. Dziękuję wszystkim rad-
nym. W dyskusji takiej jednomyślności nie 
było. Należałoby ten fakt pominąć (każdy ma 
prawo do swojej oceny), gdyby zarzuty, któ-
re padły podczas sesji, nie zawierały takiego 
ładunku demagogii i nieprawdy. Zostały one 
ponadto zaprezentowane w Naszym Tygodni-
ku z dn. 8 lipca pod dużo mówiącym tytułem 
„Pan radny był przeciw, a nawet za”, będącym 
przetworzeniem znanego powiedzenia jedne-
go z polityków, które to powiedzenie można 
streścić krótko – sam nie  wiem czego chcę. 
Zważywszy, że protokół nie jest jeszcze przyję-
ty przez Radę, będę posługiwał się cytatami ze 
wskazanego artykułu red. Joanny Pawłowskiej.  
Chwalono burmistrza „Szczególnie za pozy-
skiwanie pieniędzy z Unii, za zrealizowanie 
dochodów w ponad 98 proc., a wydatków 
w ponad 96 proc.” A oto oceny radnego Grze-
gorza Groblewskiego. „Zarzucił gospodarzowi 
gminy,  że zbyt dużo robi na kredyt”. Myślę, 
że G.G. Nie potrafi lub nie chce ogarnąć kom-
pleksowo spraw i problemów gminy. Zapo-
mniał już, że należał do komitetu wyborczego, 
który krytykował zadłużenie gminy w wys. 
42,41 proc. na koniec 2006 r. (wtedy zostałem 
burmistrzem). Na koniec 2010 r. wyniosło ono 
42,92 proc. dochodów. Oczywiście w liczbach 
bezwzględnych wzrosło, jednakże zwiększenie 
dochodów (niektóre działania omówię niżej) 
pozwoliło na zachowanie przedstawionych 
proporcji. Przejmując funkcję burmistrza 
z góry porzuciłem bierność (choć dałoby się 
uzasadnić ją znacznym zadłużeniem gminy) 
stawiając na aktywne pozyskiwanie pieniędzy 
unijnych i to się udało. Tylko najważniejsze 
efekty – 30 km kanalizacji sanitarnej, super 
budynek przedszkola w Kolumnie, rekultywa-
cja wysypiska, rewitalizacja parku, budowa ul. 
Jodłowej.

Budowano 9.5 km kanalizacji na zadaniu 
Orchów. Urzędnicy, którzy zadanie prowadzili, 
najlepiej wiedzą, jaka była pomoc sołtysa. Dla-
czego nie doprowadził do sporządzenia choćby 
dokumentacji mimo że przez 3 lata (od 2003 r.) 
mieszkańcy zbierali pieniądze na przyłącza. To 
za rozrzutnego Szkudlarka sfinansowano także 
i te koszty. Pomińmy opowieści, że nic dobrego 
nie będzie, gdyż dobrałem sobie złych dorad-
ców  i nie słucham jego. Nie lubi widać pra-
cowników urzędu. W jakim jednak celu obrażał 
pracowników wykonawcy opowiadając, iż wąt-
pi aby dobrze wykonali inwestycję, co zostało 
zapamiętane i za co musiał przeprosić na spot-
kaniu wieńczącym dzieło.

A co do doradców – zamiast G.G wolę 
słuchać jego kolegę z komitetu wyborczego, 
człowieka z tytułem naukowym, który odbył 
studia ekonomiczne na Zachodzie i który wie-
lokrotnie na sesjach podkreślał, iż nigdy już 
nie otrzymamy takiego wsparcia na inwestycje 
jak w tych latach i dlatego należy inwestować 
nawet kosztem zadłużenia gminy. Przypomnę, 
otrzymujemy do 3 naszych złotówek nawet 17 
zewnętrznych. W ub. roku wykonywaliśmy 30 
inwestycji.

Kolejny zarzut G.G. „Następuje totalna 
wyprzedaż majątku”, „Dochodzi do nagminnej 
wyprzedaży majątku”. Ten zarzut to rzeczywi-
ście totalna, ale…  Jakim prawem obraża on 
radnych? A może jak w wielu oczywistych spra-
wach zapomniał lub jeszcze nie wie, że sprzedaż 
najmniejszej nieruchomości, także wykonywa-
nie najskromniejszej inwestycji, wymaga zgody 
Rady Miejskiej.

A teraz kilka przykładów tych strasznych 
działań Rady na mój wniosek. Gmina sprzedała 
3,5 ha nieużytków w Anielinie za 606 tys. zł 
firmie „Skanska”, która na 5 ha wybuduje swoją 
bazę. Osiągnęliśmy znakomitą cenę, powstaną 
miejsca pracy i zyskamy nawet do 100 tys. zł 
rocznie podatków.

To tylko nasza aktywność sprawiła, 
że firma nie „odpłynęła” do innej gminy. 
A nieruchomości po jednostce wojsko-
wej w Wiewiórczynie? Gdybym nie wyka-
zał dużej aktywności, dziś przysłowiowy 
pies z kulawą nogą nie spojrzałby na nasz 
majątek (nieruchomości sprzedają się bar-
dzo źle). Przez 2 lata analizowano warian-
ty zagospodarowania. Uchwała o sprzeda-
ży została podjęta na wniosek burmistrza  
J. Pałuszyńskiego, ale ja ją wykonywałem. 
Nie tylko na sprzedaży zarobiliśmy na czysto 
ponad 1,5 mln zł, ale mamy co roku na plus 
co najmniej 350 tys. zł (ok. 120 tys. zł to  
koszty dozorowania, których nie ponosimy), 
117.912 zł podatku od nieruchomości oraz 
odpis z PIT pracowników tam zatrudnio-
nych. Dodajmy, że już stworzono do 100 
miejsc pracy, a firma ONTOP przeniosła 
produkcję z Pabianic do Wiewiórczyna. 
Właściciel „Dzikiego Wina” też nie musiał 
inwestować w naszej gminie, posiada wszak 
znakomicie prosperującą firmę w Łodzi. 
A może ową totalną wyprzedażą jest sprzedaż 
działek budowlanych lub działek pod garaże, 
albo sprzedana za dobre pieniądze, strasząca 
bałaganem działka po gospodarstwie komu-
nalnym? Wszyscy odpowiedzialni gospodarze 
gmin walczą o nowych mieszkańców, o nowe 
firmy, bo to rozwój gminy. Trzymanie dzia-
łek zbędnych to strata i hamowanie rozwoju 

gminy. Ktoś zapyta: na co te pieniądze?
Tylko na samą oświatę w tym roku gmina 

Łask wyłoży ze swoich pieniędzy 14 mln zł, nie 
licząc wydatków inwestycyjnych, które w mi-
nionej kadencji pochłonęły 12,1 mln zł.

Kolejny zarzut G.G.: „Zaniedbuje się 
przy tym historię gminy, na przykład dworek 
Kręskich, a o kulturę trzeba dbać”. Wkrótce 
po przedstawieniu tego zarzutu nasz radny po-
kazał swoją rzeczywistą troskę o kulturę i zabyt-
ki. Nie będę Państwa przekonywał ile ukazało się 
w ostatnich latach wydawnictw (znaczna część 
z mojej inicjatywy) ukazujących historię naszej 
małej ojczyzny, ile zorganizowaliśmy koncer-
tów, ciekawych odczytów, interesujących wykła-
dów. Kogo stać na obiektywizm - to dostrzega. 
Wszystkich oczekiwań nie spełnimy, ale może 
warto aby niektóre z nich Państwo poznali.

Najpierw przekonywano mnie, że w Or-
chowie trzeba wybudować muzeum. Grzecz-
nie broniłem się, iż mamy ważniejsze inwesty-
cje. Kategoryczna postawa jednej Pani sołtys 
uchroniła mnie przed  natręctwem autora 
pomysłu. Następnie bardzo grzecznie sugero-
wano zakup kamienia na „pięknego papieża”, 
który miałby stanąć w rynku. Następna próba 
to wręcz wymuszanie w telefonicznej rozmo-
wie około 22.30 abym zaakceptował pomysł 
powieszenia na płocie przy ul. JP II „pięknego 
papieża” płaskorzeźby. Ja, głupi, zamiast ode-
słać pomysłodawcę do stu diabłów, przez 20 
minut cierpliwie tłumaczyłem, że nie jest to 
wizerunek kotka, pieska czy myszki, które mo-
żemy do woli wykorzystywać. Na marginesie 
– jestem przeciwny stawianiu kolejnych po-
mników naszego Rodaka tym bardziej, że nie-
które z nich podobnie jak i tzw. portrety raczej 
przypominają – jak to ktoś w mediach trafnie 
określił – jakiegoś Kałmuka. Największym po-
mnikiem bł. Jana Pawła II będzie wypełnianie 
Jego nauk w naszym życiu. 

Teraz zabytki. W mojej ocenie nie stać nas 
na remont a właściwie odbudowę tzw. dworu 
Kręskich, która pochłonęłaby 2 -3 mln zł, a nie 
jest to zarówno ze względów historycznych jak 
i estetycznych zabytek ciekawy. Kłopotliwe by-
łoby jego wykorzystanie z uwagi na lokalizację. 
Ostatecznie o przyszłości obiektu zdecyduje 
Rada Miejska. 

Na sesji absolutoryjnej Rada rozpatrywa-
ła wniosek o dofinansowanie kwotą 50 tys. zł 
remontu zabytkowego, rzeczywiście ładnego 
kościoła w Borszewicach. Jest to obok łaskich 
2 kościołów i kaplicy cmentarnej jedyny zabyt-
kowy obiekt sakralny w gminie. Remont tego 
kościoła wyniesie ok. 1,5 mln zł. Stan zły, wy-
padają np. fragmenty cegieł. 

                          dokończenie na str. �1
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Moim zdaniem
Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem przeczytałem list otwarty Pana Senatora 

RP Andrzeja Owczarka i Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej 
Pana Marka Krawczyka, w którym to autorzy wskazują troskę o przyszłość łaskiego szpitala  
zadając dużo nieprawdy. 

Zdumienie moje budzi fakt, że pod infor-
macjami tymi podpisuje się Radny Powiatowy, 
który ma pełną wiedzę na temat powyższej jed-
nostki, jednocześnie dezinformując reprezentan-
ta polskiego Parlamentu. Z drugiej strony jed-
nak niezrozumiałe jest dla mnie, że Pan Senator  
tak łatwo daje wiarę nieprawdzie. 

Zarzucają Panowie brak jasnej koncepcji 
funkcjonowania szpitala teraz i w przyszłości, 
brak nadzoru nad szpitalem, który pozwala 
w sposób efektywny zarządzać zasobami ludzki-
mi, materialnymi jak i finansowymi, brak prze-
pływu informacji zarówno w ramach struktur  
SP ZOZ jak i pomiędzy organem tworzącym 
a społecznością lokalną, osiąganie od wielu lat 
ujemnego wyniku finansowego, nieposiadanie 
koncepcji rozwoju szpitala, niski poziom nego-
cjacji kontraktu i brak współpracy z ordynatora-
mi, prowadzenie nieodpowiedniej polityki per-
sonalnej, brak należytej troski o stan techniczny 
budynku szpitala i jego wyposażenia.

Nie rozumiem zarzutów Pana Senatora, 
ponieważ:
- w 2010 r. szpital po raz pierwszy od wielu lat 
osiągnął zysk operacyjny w kwocie 112 tys. zł, 

dane te oparte są na badaniach finansowych spo-
rządzanych przez biegłego rewidenta 
- od 2009 r. SP ZOZ osiąga nadwykonania 
- spotkania ze Związkami Zawodowymi odby-
wają się w ostatni czwartek każdego miesiąca, 
w każdy poniedziałek odbywają się spotkania 
z ordynatorami, osobiście uczestniczę w nich, 
jeśli jest taka potrzeba
- od 3 lat żaden pracownik nie został zwolniony 
przez pracodawcę. 

Pragnę również nadmienić, że dyrekcja 
SP ZOZ w Łasku posiada  koncepcje  rozwo-
ju szpitala, co widać w zmniejszaniu kosztów 
i w zwiększaniu przychodów, natomiast nie ma 
możliwości wynegocjowania innego niż ofero-
wany przez NFZ kontrakt. 

Organ prowadzący łaski szpital posiada 
koncepcje dalszego funkcjonowania leczni-
cy, o czym głośno mówi m.in. na spotkaniach 
z przedstawicielami Związków Zawodowych, 
spotkaniach z lekarzami, na sesjach Rady Po-
wiatu, sesji z udziałem Wiceministra Zdrowia, 
na posiedzeniach Rady Społecznej szpitala. 

Pragnę zwrócić uwagę Pana Senatora i Pana 
Przewodniczącego na  znacząco zwiększoną ilość 

poradni specjalistycznych zatrudniających także 
profesorów medycyny. Natomiast cały budynek 
poradni specjalistycznej został kompleksowo wy-
remontowany przy użyciu znacznych środków 
Powiatu. Ponadto zakupiliśmy pełne wyposaże-
nie sali endoskopowej, gdzie zatrudniamy jedne-
go z najlepszych specjalistów w województwie.

Można przywołać jeszcze wiele innych po-
zytywnych działań wykonanych w szpitalu, jak 
choćby zmniejszony z 30 mln. zł do 24 mln. zł 
na dzień dzisiejszy dług tej jednostki, ale Panowie 
nie chcą tego dostrzegać. Powszechną praktyką 
jest pomoc parlamentarzystów danego regionu 
dla dobra placówek medycznych, ale w naszym 
mieście nie ma to zastosowania – a szkoda.

Moim zdaniem obaj Panowie kandydując  
do Parlamentu w najbliższych wyborach obrali 
sobie jako temat kampanii wyborczej łaski szpi-
tal. Jest to wielce niestosowne, gdyż wykorzy-
stywanie bądź co bądź  trudnej sytuacji szpitala 
i granie na ludzkich uczuciach jego pracowników 
i mieszkańców Powiatu  dla osiągnięcia własnego 
sukcesu politycznego, to chyba nie tak…

                               Cezary Gabryjączyk
                                         starosta łaski

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za �010 rok, które otrzymało 
pozytywną opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi jaki i Komisji Rewizyjnej,  
Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

Instytucja absolutorium jest związana z re-
alizacją przez organ stanowiący funkcji kon-
trolnej w zakresie wykonania budżetu przez 
organ wykonawczy. Przedmiotem oceny jest 
prawidłowość prowadzenia gospodarki finanso-
wej w ramach przyjętego budżetu, a szczegól-
nie stan zrealizowanych wydatków i dochodów 
budżetowych w stosunku do zaplanowanych. 
Znowelizowane przepisy ustawy o finansach 
publicznych wydłużają termin udzielenia ab-
solutorium do 30 czerwca (poprzednio do 30 
kwietnia).

Po wnikliwej analizie  sprawozdania 
z wykonania budżetu powiatu Rada Powiatu 
Łaskiego w dniu 16 czerwca br. udzieliła ab-
solutorium Zarządowi Powiatu  za 2010 rok. 
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu to 
zestawienie zrealizowanych dochodów i wydat-
ków oraz przychodów i rozchodów. Wartości 
ogółem planu po wprowadzonych zmianach 
stosownymi uchwałami na 31 grudnia 2010 r. 
zamknęły się ostatecznie kwotami:

- dochody                                  40.837.448 zł 
- wydatki                                   44.110.245 zł 
- przychody                                 4.807.297 zł    
- rozchody                                   1.534.500 zł      
Dochody zrealizowane to 40.164.152 zł, co 
stanowi 98,4% planu, w tym:
- dochody własne                         7.981.738 zł  
- subwencje                                18.822.294 zł  
- dotacje                                      6.378.508 zł  
- środki pozyskane                       5.981.612 zł  
Natomiast planowane wydatki zrealizowano 
na kwotę 41.554.737 zł, co stanowi 94,2% pla-
nu, w tym:
- wydatki majątkowe                    8.924.592 zł  
- wydatki bieżące                       32.630.145 zł 

Niewykonanie planu wydatków wynikało 
między innymi z oszczędności na wydatkach 
majątkowych i bieżących oraz w związku z nie-
pełnym wykorzystaniem dotacji z  ŁUW w Ło-
dzi oraz dotacji UE.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszcze-
gólne rodzaje działalności przeznaczone zostały 

środki w następującej wysokości:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 
wychowawcza                            15.619.801 zł
- drogi publiczne powiatowe        9.699.514 zł
- administracja publiczna             5.859.872 zł
- pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki 
społecznej                                    4.140.102 zł
- bezpieczeństwo publiczne          3.413.351 zł
- ochrona zdrowia                        1.964.036 zł
- obsługa długu publicznego            156.552 zł
- działalność usługowa (geodezja i nadzór bu-
dowlany)                                        447.289 zł
- pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, tu-
rystyka, kultura fizyczna, gospodarka mieszka-
niowa i inne)                                  254.220 zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały 
na kwotę ogółem 172.830 zł, w tym dofinan-
sowano sprzęt medyczny w wysokości 78.000 
zł. Dzięki temu SP ZOZ w Łasku wzbogacił się 
o respirator, cieplarkę laboratoryjna oraz wypa-
żarko-zmywarkę.

                          dokończenie na str. 6 
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego
dokończenie ze str. 5
Ponadto powiat przeznaczył dla SP ZOZ-u 

kwotę 105 943 zł na zakup sprzętu, wyposaże-
nia i modernizację Pracowni Endoskopowej oraz 
remont szpitalnego dźwigu osobowego. Należy 
dodać, że zakup sprzętu wsparła gmina Dobroń. 

Na zadania inwestycyjne w 2010 roku 
przeznaczono kwotę 8.751.762 zł, z czego 78 % 
stanowiły środki własne i pozyskane, a kredyty 
i pożyczki to 22 %. Zrealizowaliśmy następujące 
zadania inwestycyjne:
- na poprawę jakości dróg powiatowych wydat-
kowano ogółem 7.287.379 zł, tj. 83% wszyst-
kich nakładów inwestycyjnych,  dokonanując 
przebudowy:

1
mostu przez rzekę Grabię 
w miejscowości  Marzenin

1 712 005

2
drogi Borszewice-Bałucz-

Anielin
   248 760

3

w ramach projektu p.n. 
”Poprawa dostępności 

komunikacyjnej 
województwa łódzkiego 

poprzez przebudowę 
infrastruktury 
transportowej 

Północ-Południe 
w powiecie 

zduńskowolskim i łaskim 
Projekt partnerski

4 354 051

4
chodników w Łasku  przy ulicy 

9 Maja i Jana Pawła II                  
   567 335

5
drogi Stefana Żeromskiego 

i Marii Konopnickiej
404 488

- rozbudowano budynek POW o ewakuacyjną 
klatkę schodową
- został częściowo zrealizowany remont i termo-
modernizacja budynku Starostwa  Powiatowego 
w Łasku przy ul. 9 Maja
- zostały zrealizowane wydatki w zakresie reali-
zacji przez Starostwo projektów pn. „Budowa 
e-Administracji w Powiecie Łaskim” oraz „In-
frastruktura Regionalnego  Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

W zakresie inwestycji warto przypomnieć, 
że w 2010 roku:
- wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 951.900 
zł na przebudowę mostu przez rzekę Grabię 
w miejscowości Marzenin
- otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Łodzi 
na zakup motopompy dla KPPSP w Łasku oraz 
pompy cieplnej do budynku Starostwa w wyso-
kości 221.752  zł
- otrzymaliśmy dotację na realizację projektu 
Północ-Południe w wysokości 3 477 546 zł 
(w tym 700 000 zł dofinansowanie gminy Wi-
dawa)
- wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przebu-
dowę drogi Stefana Żeromskiego i Marii Konop-
nickiej w Łasku w wysokości 190 694 zł
- otrzymaliśmy środki z EFRR na realizację 
projektów: „Budowa e-Administracji” i „Infra-
struktura Regionalnego  Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w wy-
sokości 446.348 zł

- wpłynęły środki z EFS na realizację projektów: 
„Impuls”,  „Szansa na godne życie”, „ Dobry 
uczeń-lepszy pracownik”,  „Uczenie się przez 
całe życie” w wysokości 602.251 zł 
- Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał środ-
ki na drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz 
sprzęt komputerowy - w wysokości 101.977 zł
- w ramach porozumień wpłynęły środki z gmi-
ny Łask, Wodzierady, Sędziejowice i Buczek 
w wysokości 259.827 zł na przebudowę dróg
- wpłynęły środki z  Gminy Widawa  na zakup 
sprzętu operacyjnego dla KPPSP w Łasku w wy-
sokości 15.000 zł
- wpłynęły środki z Gminy Dobroń na zakup 
sprzętu medycznego w wysokości  3.200 zł.

Budżet powiatu łaskiego zasiliły w ubiegłym 
roku również przychody w kwocie 4.346.617 zł, 
na które złożyły się:
- kredyty i pożyczki                        1.963.291 zł
- wolne  środki z 2009 r.                2.383.326 zł

Zostały one wykorzystane wyłącznie na wy-
datki inwestycyjne. Natomiast spłaty rat kredy-
tów i pożyczek, czyli rozchody, stanowiły kwotę 
1 534 498 zł. 

Na koniec 2010 roku wolne środki to kwo-
ta 1.421.533,61 zł

Przy realizacji budżetu Zarząd kierował się 
dużą rozwagą, czego potwierdzeniem mogą być: 
pozytywna opinia RIO w Łodzi, dotycząca spra-
wozdania Zarządu Powiatu z wykonania budże-
tu za 2010 rok, oraz pozytywna opinia Komisji 
Rewizyjnej.

                                       Dorota Cieślak
                                   skarbnik powiatu

„Powietrze  świeże  cenię…
…więc  na  dym  tytoniowy  go nie zamienię” -  pod takim hasłem przebiegały tego-

roczne  jubileuszowe X obchody „Światowego Dnia Bez Tytoniu”.   14 czerwca br. na boisku 
przed Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łasku zebrali się uczniowie wszystkich typów szkół  
z  powiatu łaskiego, aby wziąć udział w corocznej akcji antytytoniowej. Starosta Cezary  
Gabryjączyk wyraził zadowolenie, że akcja ma już swoje dziesiąte urodziny i z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych  ludzi promujących zdrowy styl życia. 

W tegorocznej akcji wzięło udział około 400 
osób. Ze względu na zmianę organizacji ruchu 
na drogach Łasku, mając na  uwadze bezpieczeń-
stwo dzieci organizatorzy zrezygnowali z coroczne-
go przemarszu ulicami miasta. Barwny korowód 
przemaszerował jedynie po boisku przy PG nr 1.

Dzieci i młodzież przekonywały nie tylko 
swoimi barwnymi strojami, ale także wykrzyki-
wanymi hasłami do rzucenia palenia. Uczestnicy 
wykazali się niezwykłą pomysłowością, a także 
dużym wkładem pracy w przygotowanie tak 
pięknych i kolorowych strojów, czego skutkiem 
był ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców 
konkursu na najciekawsze przebranie. Jury po-
stanowiło przyznać wszystkim szkołom nagrody 
za uczestnictwo oraz  wyróżnienia  indywidualne 
dla tych uczniów, którzy wykazali się niezwykłą 
pomysłowością na najciekawsze przebranie. 

Organizatorami akcji było Starostwo Powia-
towe w Łasku wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Łasku, natomiast współorga-
nizatorami były gminy: Łask oraz  Sędziejowice. 
Organizatorzy i współorganizatorzy ufundowali 
wszystkie nagrody w tym konkursie.

                                   Małgorzata Mysur 
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
           Starostwa Powiatowego w Łasku

ZAWIADOMIENIE
starosty łaskiego o przystąpieniu 

do modernizacji ewidencji gruntów 
i założenia ewidencji budynków  

w obrębach ewidencyjnych Aleksandrówek, 
Rokitnica, Teodory, Wiewiórczyn.

Na  podstawie  art. 24a  ustawy  z  dnia  17 maja  
1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2005 r. nr 240 poz.2027, z późniejszymi  zmia-
nami)  zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
w sprawie  modernizacji ewidencji gruntów i zało-
żenia ewidencji budynków dla nieruchomości bu-
dynkowych i lokalowych położonych w obrębach 
ewidencyjnych Wiewiórczyn.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie 
art. 4 ust.1 i art.20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2005 r. nr 240 poz.2027, z późniejszymi 
zmianami) oraz  przepisów rozporządzenia  mini-
stra rozwoju  regionalnego i budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).
Do wykonania czynności technicznych związanych 
z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważ-
nione zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyj-
ne z siedzibą w Łodzi,  ul. 6 Sierpnia 5.
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PODZIĘKOWANIA 
DLA SPONSORÓW 
I DARCZYŃCÓW

Gospodarze gminy Buczek wy-
rażają  serdeczne podziękowania dla 
sponsorów i darczyńców za wszelkie 
formy pomocy. Wśród darczyńców 
i sponsorów, bez których święto nie 
miałoby takiego kształtu, należy wy-
mienić:

• Urząd Marszałkowski 
   Województwa Łódzkiego
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
   i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
• Studio Grupa - Krzysztof Jasiewicz - Płońsk
• Firma WŁODAN, Andrzej Włodarczyk  
   - Porszewice
• Firma Korbanek, „Maszyny Rolnicze”  
     - Tarnowo Podgórne
• PGE Górnictwo i Energetyka 
   Konwencjonalna - Bełchatów
• Europejskie Centrum Gospodarcze, 
   Marian Janowski - Głowno
• Maciej i Małgorzata Stec - Aleksandrówek
• Firma IND-AGRO - Adam Chromik 
   - Czestków A
• Firma Hyrdomel - Sieradz
• Bank Spółdzielczy w Warcie
• Pan Rajmund Krakowski - Gucin
• Krzysztof Skrzypek - Łask
• TOM-KOR, Krzysztof Tomczyk -  Buczek
• DADO, Zbigniew Stawski -  Buczek
• BUD-GIPS, Zbigniew Borek -  Luciejów
• Betoniarstwo i Kamieniarstwo, 
  Daniel Błoński - Bachorzyn
• Zakład Usług Wodociągowo 
   - Hydraulicznych -  Moszczenica
• Towarzystwo ubezpieczeń Wzajemnych  
   - Bełchatów
• Bank Gospodarki Żywnościowej - Łask
• Bar Igrek, Agnieszka Grzegorczyk - Buczek
• Sklep Monopolowy - Grażyna Krupińska    
   - Buczek
• Jan Drękowski - Buczek
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
  Mostowych  - Sieradz
• Browar Koreb, Marek Kaczorowski - Łask
• Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  
  - Warszawa

PERFEKCYJNE  ŚWIĘTO TRUSKAWKI
Jak corocznie w ostatni weekend czerwca  gmina Buczek była  organizatorem Święta Truskawki.  

W tym roku odbyło się ono �5-�6 czerwca na terenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w Buczku, przy ulicy Parkowej.  Wojewódzkie Święto truskawki podsumowuje zbiory tego szlachetnego  
i smacznego owocu. 

Patronat nad tegorocznymi obchodami 
objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Ma-
rek Sawicki oraz marszałek województwa 
łódzkiego Witold Stępień.

Na tegorocznym  Wojewódzkim Święcie 
Truskawki, które jak w poprzednim roku trwa-
ło dwa dni, gwiazdami estrady byli: w sobotę 
- zespoły disco polo AKCENT, MILANO, TO-
PLES, w niedzielę - THE POSTMAN - POL-
SCY BEATELSI, NOWA ENERGIA oraz  ze-
spół PERFECT - gwiazda wieczoru. 

Święto w sobotę  rozpoczęło się o godzi-
nie 15.30 blokiem artystycznym Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Wystąpili 
m.in: Zespół Ludowy „Buczkowiacy”, Zespół 
„Bogoria”, Kabaret „Cudoki”, Zespół „Kana”. 
Następnie dzień  upłynął pod znakiem Woje-
wódzkiego Święta Ludowego oraz zespołów di-
sco polo - AKCENT, MILANO, TOPLES. Już 
od godziny 9 w niedzielę na boisku sportowym 
Orlik przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Publicznego w Buczku rozegrano finał  
Orlikowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw w Gminie 
Buczek. Zwycięzcą został UKS Buczek, zajmując 
pierwsze miejsce. Na dalszych miejscach uklasy-
fikowali się:

II miejsce - sołectwo Czestków B
III miejsce -  sołectwo Bachorzyn
IV miejsce - sołectwo Czestków F
Zwycięzca otrzymał bon wartości 1.000 zł 

na zakup sprzętu sportowego. Kolejne miejsca 
odpowiednio: 700 zł, 500 zł 300 zł oraz nagrody 
rzeczowe.  Najlepszym strzelcem został Tomasz 
Walczak z Bachorzyna (23 bramki), a Mateusz 
Młynarczyk - Czestków F został najlepszym 
bramkarzem. Otrzymali oni nagrody w postaci 
aparatów cyfrowych. W przerwie między pół-

finałami a finałem Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 
Sołectw w Gminie Buczek rozegrano towarzy-
skie spotkanie POLICJANCI POWIATU ŁA-
SKIEGO kontra STRAŻACY POWIATU ŁA-
SKIEGO, które zakończyło się wynikiem 2:1. 
Nagrody rzeczowe od wójta  Bronisława Wę-
glewskiego w postaci aparatów fotograficznych 
za osiągnięcia sportowe otrzymali: w siatkówce 
- Karolina Grzelak oraz w sztukach walki - Grze-
gorz Rejmonczyk i Patryk Paśka. 

                            dokończenie na str. 8

ABSOLUTORIUM 
UDZIELONO

W dniu 23 maja 2011 roku Rada Gmi-
ny Buczek udzieliła  wójtowi gminy Bronisła-
wowi Węglewskiemu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2010

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Buczek otrzymał m.in. Józef Woźniak  

z Woli Buczkowskiej (drugi od prawej)
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PERFEKCYJNE  ŚWIĘTO TRUSKAWKI

dokończenie ze str. 7
Rozstrzygnięte zostały konkursy truskaw-

kowe. W konkursie  na „Najsmaczniejszy dżem 
truskawkowy zwyciężyło Stowarzyszenie Gospo-
dyń Wiejskich w Bachorzynie, następne miejsca 
zajęli:  II – Katarzyna  Malinowska, III – Ma-
riola Mikołajewska, nagrodami w tym konkursie 
były kuchenki mikrofalowe. Pozostali uczestnicy 
konkursu: Anna Truskawka, Alicja Hans, Szy-
mon Grzegorczyk, Teresa Szyjka-Grzegorczyk, 
Marlena Jakóbczak, Weronika Przepiórowska, 
Bożeba Sztanka, Justyna i Aleksandra Malinow-
ka, Michał Bogdanowicz, Iwona Światek, Sławo-
mir i Magdalena Walczak - otrzymali nagrody 
pocieszenia w  postaci ramek cyfrowych i kos-
metyków.

Konkurs „Truskawka o najdziwniejszym 
kształcie” wygrała Monika Parada. Następne 
miesce zdobyły: Krystyna Sobala, Sylwia Kę-
dziak, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie, Paulina Michalak,  Katarzyna 
Michalak, Małgorzata Kominek, Marta Rataj-
czyk i Agnieszka Badziak.

 Tylko jedna osoba zgłosiła się do konkursu  
„Truskawkowy strój”. Była to  Laura Bem z Ma-
leni i ona  jako zwyciężczyni otrzymała aparat 
fotograficzny.

W konkursie na najszybsze wypicie maślan-
ki truskawkowej przez słomkę, który został roze-
grany w gronie parlamentarzystów, wygrał  poseł 
Marek Matuszewski.

Pierwszy raz w historii gminy przyznano 

tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek. 
Rada Gminy Buczek uchwałą nr IX/62/2011 
z dnia 22 czerwca 2011 roku nadała ten za-
szczytny tytuł:
1. Józefowi Woźniakowi -  mieszkańcowi Woli 
Buczkowskiej
2. Mieczysławowi Łuczakowi -  posłowi RP
3. Wojciechowi Olejniczakowi - europosłowi
4. Witoldowi Stępniowi - marszałkowi woje-
wództwa łódzkiego jako wyraz najwyższego 
wyróżnienia i uznania. Wręczenia aktu nadania 
tytułu, medalu, znaczka i legitymacji dokonał 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński 
oraz wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.

Oficjalne powitanie gości nastąpiło w nie-
dziele 26 czerwca o godzinie 17. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli parlamentarzyści: 
Andrzej Owczarek, Wojciech Olejniczak, Mie-
czysław Łuczak, Wojciech Zarzycki, Marek Ma-
tuszewski, Piotr Polak i Artur Dunin, przedsta-
wiciele władzy rządowej i samorządowej, a także 
organizacji społecznych i politycznych  różnych 
szczebli. Przybyli również przedstawiciele władz 
samorządowych województwa, powiatu, gmin 
oraz dyrektorzy i kierownicy wojewódzkich i po-
wiatowych służb i inspekcji.

Podczas dwudniowego święta nie zabrakło 
również stoisk promocyjnych oraz handlowych 
znajdujących się na placu przy ulicy Parkowej. 
Na najmłodszych czekało również dużo atrakcji, 
z których można było skorzystać w wesołym mia-
steczku (m.in: karuzela, zamek dmuchany, piłki 
wodne, strzelnica, przejazd kucykami), Do kon-
sumpcji były truskawki, gofry, lody, wata cukro-
wa, sery górskie. Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Bachorzyna przygotowało dla gości 
nie tylko ciasta truskawkowe ale również nalew-
kę truskawkową, dżem truskawkowy oraz  prze-
twory truskawkowe. Można było również spró-
bować przetworów mlecznych z truskawkami 
z łaskiej mleczarni, a także chleb, ogórki i miód 
producentów zrzeszonych w Lokalnej Grupie 
Działania Rzeki Grabi. Po występie gwiazdy 
wieczoru, czyli zespołu PERFECT, imprezę za-
kończył wspaniały pokaz sztucznych ogni.
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Za unijne pieniądze trwa rewaloryzacja zieleni

BĘDĄ LEKCJE 
W PARKU MIEJSKIM 
W �011 roku rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata �007-�013. Są to 
uzupełniające się  projekty pn.: „Miasto przyjazne środowisku – rewaloryzacja Parku 
Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. 
Etap I – odnowienie drzewostanu” oraz. „Miasto przyjazne środowisku – rewaloryza-
cja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekolo-
gicznych. Etap II – ochrona przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.

Projekt budowlany remontu nawierzchni 
alejek i małej architektury w ramach rewalory-
zacji Parku Miejskiego w Łasku zakłada wykona-
nie następujących prac: rozbiórka zniszczonych 
nawierzchni asfaltowych i betonowych alejek,, 
remont alejek parkowych z budową nowych na-
wierzchni żwirowo–gliniano–piaskowych (w tym 
fragment projektowanej ścieżki dydaktycznej), 
remont alejek parkowych z budową nowych na-
wierzchni  w systemie grobli (w tym fragment 
projektowanej ścieżki dydaktycznej), wykonanie 
nawierzchni w formie drewnianych pomostów na 
fragmentach projektowanej ścieżki dydaktycznej, 
umiejscowienie elementów małej architektury. 

                           dokończenie na str. 10
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Za unijne pieniądze trwa rewaloryzacja zieleni

BĘDĄ LEKCJE W PARKU MIEJSKIM 
dokończenie ze str. 9
Natomiast projekt urządzenia zieleni 

obejmuje: uzupełnienie obsadzeń alejowych, 
wprowadzenie niewielkich grup drzew ozdob-
nych w części rekreacyjnej parku, wprowa-
dzenie pojedynczych, egzotycznych gatunków 
drzew i krzewów ozdobnych w rejonie ścieżki 
dydaktycznej,  przesłonięcie grupami krzewów 
betonowego ogrodzenia wzdłuż południowej 
granicy parku, odtworzenie warstwy krzewów, 
wykonanie renowacji trawników i prace pielęg-
nacyjne.

Główne cele projektów to przede wszyst-
kim zwiększenie róż-
norodności gatunko-
wej zieleni w gminie, 
poprzez odnowienie 
drzewostanu oraz 
p r z e p r o w a d z e n i e 
prac porządkowych 
w Parku Miejskim, 
a także ochrona przy-
rody i kształtowanie 
postaw ekologicznych 
mieszkańców gminy. 
Działania te umożli-
wią odbudowę różno-
rodności gatunkowej 
parku, z uwzględnie-
niem zgodności składu 
gatunkowego z typem 
zajmowanego siedli-
ska oraz uzupełnienie 
roślinności niskiej. 
Natomiast budowa 
elementów małej in-
frastruktury tury-
stycznej służyć będzie 
ochronie tej enklawy 
zieleni przed nadmier-
ną i niekontrolowaną 
presją turystów. 

Przyczyni się też 
do podniesienia świa-
domości i kultury eko-
logicznej mieszkańców, 
wykreowania postaw, 
przekonań i systemów 
wartości sprzyjających 
zachowaniu różno-
rodności biologicznej. 
stworzenie warunków 
do uatrakcyjnienia za-
jęć dydaktycznych pro-
wadzonych w łaskich 
szkołach w zakresie 
ekologii i ochrony śro-
dowiska. 

Dzięki realizacji 
projektu możliwe bę-
dzie przeprowadzanie 

atrakcyjnych (w formie wycieczek) lekcji przy-
rody. Stanie się to możliwe dzięki moderni-
zacji istniejących i budowie nowych ścieżek, 
wyznaczeniu punktów – przystanków dydak-
tycznych, opisaniu występujących w parku 
gatunków i umieszczeniu planszy edukacyj-
nych. Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży 
szkolnej naukę poprzez bezpośredni kontakt 
z przyrodą.

Obecnie trwają prace związane z realizacją 
alejek, zaś wykonanie nasadzeń planowane jest 
do końca września br.

                                                   (T)

.
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 Nadal chętnie obserwujemy łaskie bociany

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZEDE WSZYSTKIM
 O skandalu obyczajowym w łaskim bocianim gnieździe już zapomniano.  Mieszkańcy grodu nad Grabią nadal jednak uważ-

nie śledzą wszystko to, co dzieje się w bocianiej rodzinie. A dzieje się sporo, bo młode ptaki rosną jak na drożdżach, a ponadto  
zaobrączkowano je, co w przyszłości pozwoli śledzić losy naszych łaskich bocianów. Czy w przyszłym roku pojawią się w Łasku 
lub okolicy, a może wybiorą zupełnie inny rejon Polski?

W czerwcu br. w ramach  „Edukacyjne-
go programu ekologicznego „Łaskie bociany” 
dla uczniów szkół z gminy Łask realizowane-
go w 2011 r. – druga edycja” przeprowadzono 
ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia eduka-
cyjne dla uczestników programu. Ponadto zo-
stały rozstrzygnięte dwa konkursy (plastyczny 
i fotograficzny) oraz zaobrączkowano młode 
bociany w gnieździe.  

Zajęcia edukacyjne 
Dużo się mówi i pisze o internetowym 

przekazie z bocianiego gniazda, jednakże to 
nie on jest najważniejszym elementem progra-
mu „Łaskie bociany”. Najważniejsze w całym 
programie są edukacyjne zajęcia o tematyce 
ekologicznej prowadzone przez dr Radosława 
Włodarczyka (ornitologa z Zakładu Dydakty-
ki Biologii i Badań Różnorodności Biologicz-
nej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego). We wspomnianych  
zajęciach bierze udział  40 uczniów z 4 szkół 
podstawowych z Bałucza, Okupa,  Kolumny 
oraz Wiewiórczyna. Cykl szkoleniowy składa 
się 7 zajęć (każde z nich trwa godzinę lekcyjną)  
przeprowadzanych raz w miesiącu w okresie od 
marca do października br. w każdej ze szkół. 
Zajęcia mają na celu między innymi: przybli-
żenie specyfiki pracy ornitologów, poszerze-

nie wiedzy na temat biologii bociana białego 
i innych gatunków ptaków, rozbudzenie wśród 
uczestników pasji do zdobywania wiedzy z za-
kresu ochrony przyrody oraz wytworzenie po-
zytywnych więzi za środowiskiem naturalnym. 
Dotychczas przeprowadzono 5 z  7 zaplanowa-
nych w programie zajęć.

Konkursy
Pierwszy konkurs dotyczył wykonanie 

pracy fotograficznej o tematyce ekologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem motywów bocia-
nich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
gimnazjalnych z  gminy Łask. Wpłynęły 24 pra-
ce od 12 uczestników.

Zwycięzcami konkursu są:  I miejsce  - Anna 
Gałkowska (kl. I B, PG nr 1 w Łasku),  II miejsce 
– Dominika Bień (PG nr 1 w Łasku), III miejsce 
– Marcelina Zielnik (kl. II C, PG nr 1 w Łasku).

Drugi konkurs związany był z  wykona-
niem pracy autorskiej w formie plastycznej (ry-
sunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce 
ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
motywów bocianich. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych z  gminy Łask. 
Na konkurs wpłynęły 144 prace od 143 uczest-
ników. Zwycięzcami zostali: I miejsce  - Kac-
per Dolewka (kl. III, SP w Wiewiórczynie), II 
miejsce – Noemi Sowała (kl. V, SP w Bałuczu),  

III miejsce – Kinga Klimczak (kl. VB, SP nr 4  
w  Kolumnie).

Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Piechota 
(SP w Wiewiórczynie), Kamila Dolewka (kl. VI, SP 
w Wiewiórczynie), Natalia Bąk ( kl. V, SP w Łopat-
kach),  Monika Leśniak (kl. IV B, SP nr 4 w Kolum-
nie) i Adrian Szymczak (kl. VA, SP nr 5 w Łasku).

Wręczenie nagród zwycięzcom obydwu 
konkursów nastąpi we wrześniu.

Obrączkowanie młodych bocianów
29 czerwca ornitolog Tomasz Iciek (współ-

pracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum 
i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk) 
przeprowadził obrączkowanie trzech młodych 
bocianów z monitorowanego gniazda. Bociany 
otrzymały obrączki o następujących sygnatu-
rach: PLG 2P903, PLG 2P904, PLG 2P905. 
Dzięki tym obrączkom będzie możliwe ustalenie 
przez ornitologów  miejsca pobytu bocianów 
w następnych latach. Przy okazji gniazdo zostało 
oczyszczone z drobnych zanieczyszczeń naniesio-
nych przez bociany. Serdecznie dziękujemy Panu 
Tomaszowi za przeprowadzenie obrączkowania.

Program „Łaskie bociany” realizowany jest 
dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

                                      Adam Synowiec 

Obrączkowanie łaskich bocianówI nagroda w konkursie fotograficznym
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

ROZBUDOWA KANALIZACJI W GMINIE ŁASK
�7 czerwca w ŁDK odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z mieszkańcami Łasku. Zebrani mieli okazję 

obejrzeć film prezentujący postępy prac w realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej  w gminie Łask. Warto przypomnieć, że od 
�009 roku teren naszej gminy stał się pokaźnym placem budowy, gdzie nieustannie trwały bądź wciąż trwają prace kanalizacyjne. 
Niestety, na sali nie było zbyt wiele osób.

Zadanie I – Kolumna
Wybudowano tutaj 8045 m sieci kanali-

zacyjnej i 452 przyłącza o długości 2740,80 m. 
Z nowej kanalizacji mogą korzystać mieszkańcy 
ulic: Ogrodowej, Akacjowej, Jaśminowej, Klo-
nowej, Przedwiośnia, Różanej, Miłej, Jagodo-
wej, Wrzosowej, Piekarniczej, Traugutta, Cichej, 
Buczka, Bliskiej, Bocznej, Torowej, Piotrkow-
skiej, Letniej, Jagiełły, Komuny Paryskiej, Krasi-
ckiego, Bazarowej oraz Pl. Szarych Szeregów. Do-
datkowo powstały dwie przepompownie ścieków: 
przy ul. Cichej i Błękitnej. Zadanie skanalizowa-
nia północnej części Kolumny można uznać za za-
kończone. Prace nad kanalizacją w południowej 
części zaplanowano w przyszłości.

Zadanie II – Łask
Zakończono już budowę kanalizacji 

przy ul. Kilińskiego, Północnej, Matejki oraz  
Mickiewicza. Do końca lipca br. oddany zostanie 
ostatni odcinek sieci przy ul. Łąkowej. Całkowi-
ta długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 
3469,50 m. Zostaną zamontowane   154 przyłą-
cza o łącznej długości 998 m. Zakończenie prac 
przewidziano na koniec sierpnia 2011 roku.

Zadanie III – Wola Łaska
W ciągu ostatnich 12 miesięcy oddano 

do użytkowania 6180,47 m sieci kanalizacyj-
nej,  167 przyłączy oraz przepompownię ście-
ków przy ul. Żytniej. Łączna długość przyłączy 
wynosi ponad 769,20 m. Kanalizowanie dalszej 
części Woli Łaskiej będzie kontynuowane w la-
tach następnych.

Zadanie IV – Orchów
Od 22 czerwca 2009 roku do września 

2010 r. wybudowano 9445,82 m sieci kanali-
zacyjnej, pięć przepompowni ścieków oraz 300  
przyłączy.

Zadanie V – Wiewiórczyn
Zakończono już budowę kanalizacji o łącz-

nej długości 1531,85 m w ulicach: Wiewiórczej, 
Hallera, Szadkowskiej. Udało się także zamonto-
wać 28 przyłączy o długości 183,50 m.

Drugą część spotkania zdominowała żywio-
łowa dyskusja na temat ul. Kilińskiego. Miesz-
kańcy tej ulicy wystosowali pismo do władz 
miasta, w którym zarzucają firmie Instalacje 
HTS z Poznania brak profesjonalizmu. Wśród 
rzekomych uchybień znalazły się: zniszczony 
chodnik, krawężniki oraz wadliwe wykonanie 
części infrastruktury. Zgromadzeni na sali ocze-
kiwali interwencji władz gminy w tej sprawie, 
naprawienia szkód oraz wybudowania nowego 
chodnika dla pieszych. Atmosfera spotkania 
była bardzo napięta,  a momentami niektórym 
z przybyłych gości puszczały nerwy. Temperaturę 
dyskusji starała się obniżyć zastępca burmistrza 
Łasku Janina Kosman, która ze stoickim spoko-
jem przedstawiła zebranym specyfikację budowy 
sieci kanalizacyjnej na ul. Kilińskiego.

Pierwotny plan prac na ul. Kilińskiego za-
kładał wyłącznie położenie sieci kanalizacyjnej 
oraz naprawę ubytków w nawierzchni drogi. Za-
łożenie to było o tyle niefortunne, gdyż skazywa-
ło tę ulicę na szybką degradację i poważne uszko-
dzenia. Koniecznym wydawała się wymiana całej 
powierzchni asfaltowej, jednakże pojawiła się 
przeszkoda w postaci ograniczonego budżetu tej 
inwestycji. Na szczęście prośba burmistrza Łasku 

Gabriela Szkudlarka o dofinansowanie projek-
tu została pozytywnie rozpatrzona przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. W związku z tym już 
niedługo mieszkańcy ul. Kilińskiego będą mogli 
cieszyć się całkowicie nową i pozbawioną dziur 
nawierzchnią jezdni.

Zarzuty dotyczące licznych błędów i zanie-
chań wydają się być niezasadne, gdyż prace re-
montowe wciąż trwają, a ich zakończenie jest pla-
nowane dopiero na drugą połowę sierpnia 2011 
roku. Zebrani  zostali zapewnieni, że po ukończe-
niu inwestycji wszystkie chodniki i krawężniki na  
ul. Kilińskiego będą dokładnie w takim samym 
stanie jak przed rozpoczęciem prac. Aby tak się 
stało, gmina Łask sporządziła katalog z fotografia-
mi ulicy tuż przed rozpoczęciem inwestycji - zdję-
cia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Wiele osób zastanawia się, jaka przyszłość 
czeka ul. Kilińskiego i czy mieszkańcy doczekają 
się w końcu nowego chodnika. W najbliższym 
czasie gospodarze gminy planują porozumieć 
się ze Starostwem Powiatowym w Łasku w celu 
zmiany kategorii drogi  z powiatowej na gminną. 
Wiązałoby się to oczywiście z oddaniem w za-
mian na rzecz powiatu którejś z dróg gminnych. 
Jednak taki obrót sprawy znacznie ułatwiłby 
kontynuowanie prac remontowych, a gmina 
nie byłaby zmuszona uiszczać opłaty wysokości 
ponad 50 tys. zł w skali roku za użytkowanie 
gruntu. Jeśli w najbliższych miesiącach rozmowy 
pomiędzy gminą Łask, a Starostwem zakończą 
się porozumieniem, to już od 1 stycznia 2012 
roku ul. Kilińskiego stanie się drogą gminną.

                              Michał Janiszewski
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MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW

HELENA I FELIKS BINKIEWICZOWIE
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IRENA I WŁODZIMIERZ  NICCY

ADELA I ANTONI MATYSZCZAKOWIE

TERESA I  WŁODZIMIERZ FIDLEROWIE

KRYSTYNA I WŁODZIMIERZ GARNCARKOWIE

IRENA I ALOJZY GRZESIAKOWIE

STANISŁAWA I MAREK JONCZYKOWIE

MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW
Trzydziestego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia  Medali „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu wręczenia medali dokonał burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek.

Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz 70-, 65-, 60- i 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim przykładnym 
życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego 
dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym  – słowa te w imieniu prezydenta RP skierował do dostojnych Jubilatów burmistrz Łasku -  Gabriel 
Szkudlarek.

Do tych słów nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: - Składam Państwu 
wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie jeszcze przez długie lata szczęśliwi w kręgu Waszych 
dzieci, wnuków i prawnuków.

70 lat w szczęśliwym związku małżeńskim przeżyli Państwo HELENA i FELIKS BINKIEWICZOWIE, 65 lat - Państwo IRENA i WŁODZIMIERZ  NICCY,  
a 60 lat - Państwo ADELA i ANTONI MATYSZCZAKOWIE. Kolejnych 11 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego, pięknie nazwane Złotymi Godami.

 Medalami  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowani zostali: HELENA i FELIKS BINKIEWICZOWIE z Łasku, TERESA i  WŁODZIMIERZ 
FIDLEROWIE z Łasku, KRYSTYNA i WŁODZIMIERZ GARNCARKOWIE z Łasku, IRENA i ALOJZY GRZESIAKOWIE z Łasku, STANISŁAWA i MA-
REK JONCZYKOWIE z Łasku, JADWIGA i JÓZEF KASPRZYCCY z Łasku, MARIANNA i JANUSZ KEMPKA z  Łasku, DANUTA i ANDRZEJ MACZ-
KIEWICZOWIE z Łasku, JADWIGA i ZYGMUNT MARKOWSCY z Wronowic, ADELA i ANTONI MATYSZCZAKOWIE z Łasku, GENOWEFA  
i JÓZEF PASTERNAKOWIE z Łasku, KAZIMIERA i FELIKS PIOTROWSCY z Okupa Wielkiego oraz MIROSŁAWA i JERZY PŁOSZAJSCY z Łasku.

Państwo IRENA i WŁODZIMIERZ NICCY  z Łasku  Medale „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali wcześniej, obchodząc 50. rocznicę ślubu. 
Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki  od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów .

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.
Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej  Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: chór „Echo leśne”, który pięknie wykonał wiązankę piosenek 

z lat młodości naszych Jubilatów, oraz kabaret „Rydz”, cudownie bawiący wszystkich.
                                                                                 Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                                                            kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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JADWIGA I ZYGMUNT MARKOWSCY

GENOWEFA I JÓZEF PASTERNAKOWIE

KAZIMIERA i FELIKS PIOTROWSCY

MIROSŁAWA i JERZY PŁOSZAJSCY

MEDALE  DLA  MAŁŻONKÓW

JADWIGA I JÓZEF KASPRZYCCY

DANUTA I ANDRZEJ MACZKIEWICZOWIE

Trzydziestego czerwca br. w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia  Medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu wręczenia medali dokonał burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek.

Dzień dzisiejszy to ważny moment dla Was i Waszych rodzin, ale i społeczności łaskiej. Obchodzicie Państwo piękny jubileusz 70-, 65-, 60- i 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, dając przykład, jak żyć w tych niełatwych przecież dla rodziny czasach. Jesteście Państwo chlubnym wyjątkiem, gdyż swoim przykładnym 
życiem wskazujecie na to, co dobre w naszym życiu, co łączy i buduje. Dziękuję Państwu za codzienną pracę, trud, starania o rodzinę i za to wszystko, czego 
dokonaliście w życiu, dając znakomity przykład innym  – słowa te w imieniu prezydenta RP skierował do dostojnych Jubilatów burmistrz Łasku -  Gabriel 
Szkudlarek.

Do tych słów nawiązywały także życzenia złożone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku – Lilię Ślusarczyk-Grącką: - Składam Państwu 
wyrazy uznania i głębokiego szacunku, życząc jednocześnie dużo, dużo zdrowia, radości i spokoju. Bądźcie jeszcze przez długie lata szczęśliwi w kręgu Waszych 
dzieci, wnuków i prawnuków.

70 lat w szczęśliwym związku małżeńskim przeżyli Państwo HELENA i FELIKS BINKIEWICZOWIE, 65 lat - Państwo IRENA i WŁODZIMIERZ  NICCY,  
a 60 lat - Państwo ADELA i ANTONI MATYSZCZAKOWIE. Kolejnych 11 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego, pięknie nazwane Złotymi Godami.

 Medalami  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowani zostali: HELENA i FELIKS BINKIEWICZOWIE z Łasku, TERESA i  WŁODZIMIERZ 
FIDLEROWIE z Łasku, KRYSTYNA i WŁODZIMIERZ GARNCARKOWIE z Łasku, IRENA i ALOJZY GRZESIAKOWIE z Łasku, STANISŁAWA i MA-
REK JONCZYKOWIE z Łasku, JADWIGA i JÓZEF KASPRZYCCY z Łasku, MARIANNA i JANUSZ KEMPKA z  Łasku, DANUTA i ANDRZEJ MACZ-
KIEWICZOWIE z Łasku, JADWIGA i ZYGMUNT MARKOWSCY z Wronowic, ADELA i ANTONI MATYSZCZAKOWIE z Łasku, GENOWEFA  
i JÓZEF PASTERNAKOWIE z Łasku, KAZIMIERA i FELIKS PIOTROWSCY z Okupa Wielkiego oraz MIROSŁAWA i JERZY PŁOSZAJSCY z Łasku.

Państwo IRENA i WŁODZIMIERZ NICCY  z Łasku  Medale „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali wcześniej, obchodząc 50. rocznicę ślubu. 
Dopełnieniem wielu gorących, płynących z głębi serca słów, były kwiaty i  upominki  od burmistrza Łasku, a także od rodzin i przyjaciół Jubilatów .

Lampką szampana wzniesiono toast „100 lat” życząc dostojnym Jubilatom dalszego zadowolenia z życia oraz znakomitego zdrowia.
Specjalnie dla naszych gości na scenie sali widowiskowej  Łaskiego Domu Kultury wystąpiły: chór „Echo leśne”, który pięknie wykonał wiązankę piosenek 

z lat młodości naszych Jubilatów, oraz kabaret „Rydz”, cudownie bawiący wszystkich.
                                                                                 Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                                                            kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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PÓŁKOLONIE NA FOTOGRAFII
Dobiegły końca 

półkolonie letnie orga-
nizowane w szkołach 
podstawowych w Ba-
łuczu, Wiewiórczynie, 
Teodorach, Okupie, 
Łopatkach, Wrzesz-
czewicach i przy ZSO 
w Kolumnie. Dzieci 
uczestniczyły w licz-
nych ciekawych wy-
cieczkach, wspomnie-
nia pozostaną na długo 
nie tylko na fotogra-
fiach.                     JP

Na zdjęciu u góry – dzieci z Bałucza przed łódzkim kinem „Bałtyk”, niżej (z lewej) – odwiedziny w Huculandii, kopalni soli w Kłodawie 
 i wiosce indiańskiej. Na zdjęciach niżej: dzieci z Wiewiórczyna w Uniejowie i poznańskiej palmiarni

Dzieci ze SP w Wiewiórczynie bawiły się przy ognisku w Kruszwicy, pływały też po Gople i zaliczyły również kino w Łodzi
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Absolutorium dla wójta gminy
�8 czerwca br. odbyła się VII sesja Rady Gminy Sędziejowice, podczas której radni udzielili jednogłoś-

nie absolutorium za �010 rok wójtowi gminy Jerzemu Kotarskiemu. Podstawą  było rozpatrzenie i zatwier-
dzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdań finansowych za �010 r. oraz uchwały składu  
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu wójta gminy z wykona-
nia budżetu za �010 r. i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  o udzielenie absolutorium.

W dalszej części obrad rada zatwierdziła 
sprawozdania z wykonania planu finansowego 
za 2010 r. przez jednostki organizacyjne gminy 
posiadające osobowość prawną  (GBP, GOK, 
GOZ), dokonała zmian w prognozie finanso-
wej gminy na lata 2011 – 2020 oraz budżetu 
gminy na 2010 r., ustaliła pobór podatków lo-
kalnych  w drodze inkasa i wskazała inkasentów 
tych podatków, a także zasady zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy. Ustaliła 
plan sieci oraz granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszko-
li i oddziałów  przedszkolnych prowadzonych 
przez gminę, opłaty za niektóre świadczenia 
publicznych przedszkoli, określiła warunki i tryb 
finansowania zadania własnego gminy w zakre-
sie sprzyjania rozwojowi sportu, podjęła uchwa-
łę w sprawie obchodów 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego na terenie gminy (piszemy na ten 
temat oddzielnie).

Podczas sesji radni i sołtysi zgłosili wiele in-
terpelacji, głównie dotyczących stanu dróg i przy-
drożnych rowów, powstawania dzikich wysypisk 

śmieci, oszczędnego gospodarowania energią 
elektryczną, usprawnienia komunikowania się 
z mieszkańcami gminy. Zwrócili uwagę na ko-
nieczność podjęcia działań zmierzających do zmini-
malizowania skutków wiosennych mrozów i suszy, 
oznakowania miejscowości Lichawa jako terenu 

zabudowanego. Na sesji nastąpiła oficjalnie zmiana 
na stanowisku skarbnika gminy: odeszła na emery-
turę dotychczasowa skarbnik Kazimiera Gajdowicz, 
a na jej miejsce powołany został Sławomir Niedź-
wiedzki – dotychczasowy zastępca skarbnika. 

                                  dokończenie na str. 18

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…
18 i 19 czerwca uroczyście obchodziliśmy Dni Gminy Sędziejowice. Drugiego dnia, w niedzielę, nasze święto rozpoczęło się od 

uroczystej mszy w kościele, sprawowanej w intencji Ojczyzny i ruchu ludowego. Następnie wszyscy uczestnicy, na czele z honorowy-
mi gośćmi, przemaszerowali w uroczystym korowodzie na stadion gminny, aby doświadczyć nieco innych wrażeń. Niedziela bowiem 
miała upłynąć pod znakiem muzyki, gdyż  właśnie w tym dniu zorganizowano XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Wszyscy zgromadzeni mogli podzi-
wiać piękne stroje zespołów biorących udział 
w przeglądzie: z Sędziejowic,  Buczku, Widawy  
i  Kwiatkowic. Ich występy stanowiły główny 
zrąb  programu Dni Gminy Sędziejowice, bo-
wiem wielu z nas uważa, że w muzyce orkiestr 

dętych tkwi jakiś czar i bardzo lubimy ich słuchać. 
Kiedy koncert się rozpoczął, niebo zasnuło 

się chmurami. „Myślałam, że wszyscy porząd-
nie zmokniemy i będziemy musieli rozejść się 
do domów” - obawiała się Monika Porada, radna 
naszej  gminy. Po niedługim czasie znów poja-

wiało się słonko, zupełnie tak, jakby znalazło się 
również pod urokiem naszych orkiestr. A grały  
z wielką mocą! W ich repertuarze znalazły się 
różne utwory: marsze, piosenki biesiadne, mu-
zyka pop, a nawet muzyka poważna. 

                          dokończenie na str. 18
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Przed obchodami 
150. rocznicy 

Powstania 
Styczniowego

W dniu �8 czerwca br. Rada 
Gminy Sędziejowice podjęła uchwałę 
w sprawie obchodów 150. rocznicy Po-
wstania Styczniowego. To nawiązanie 
do rocznicy i wydarzeń, które odcisnę-
ły piętno na życiu zarówno sędziejowi-
czan jak i wszystkich Polaków. 

„W 2013 roku mija 150. rocznica Po-
wstania Styczniowego – czytamy we 
wspomnianej uchwale. - Jest to wyjątko-
wa okazja do refleksji nad wydarzeniami 
tamtego okresu, ale także wypromowania 
gminy Sędziejowice w województwie, 
w Polsce oraz poza granicami kraju. To 
przecież w Sędziejowicach miała miejsce 
26 sierpnia 1863 r. zwycięska potyczka 
wojsk powstańczych pod dowództwem 
generała Edmunda Taczanowskiego 
z wojskami rosyjskimi, zwana „bitwą 
pod Sędziejowicami. Materialnym świa-
dectwem wydarzeń 1863 roku jest mo-
giła powstańcza oraz okazały pomnik 
z piaskowca wystawiony przez żołnierzy 
carskich w miejscu pochówku poległych 
Rosjan na miejscowym cmentarzu.”

W uchwale przypomniano także pa-
miętną wizytę prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego w 1928 roku i spotkanie 
z żyjącymi jeszcze wówczas powstańcami. 
Słynną bitwę i patriotyczny zryw przy-
pomina też sędziejowicka szkoła noszą-
ca imię Powstańców 1863 r., podobnie 
zresztą jak i ulica, przy której się znaj-
duje.

Społeczeństwo Sędziejowic zamierza 
uczcić 150 rocznicę Powstania, promując 
przy okazji Ziemię Sędziejowicką. Pla-
nuje się przygotować specjalny program 
obchodów, uwzględniający m.in. liczne 
wydawnictwa i koncert. „Tylko wspól-
ne działanie mieszkańców, organizacji 
i stowarzyszeń mogą spowodować, że na-
kreślony program może być w pełni zre-
alizowany, dzięki środkom pozyskanym 
z różnych źródeł, przy wsparciu różnych 
środowisk i osób życzliwych gminie.

Sędziejowicki samorząd liczy szcze-
gólnie na miejscową społeczność, a także 
organizacje, w tym zasłużone Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sę-
dziejowice. Do wspomnianych rocznico-
wych obchodów jest jeszcze sporo czasu, 
więc można stworzyć bogaty program, 
który po 150 latach przypomni Polsce 
pamiętne wydarzenia w Sędziejowicach.

„Rozegrać Unię” w… bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach odbyła się II runda projektu 

edukacyjnego „Rozegraj Unię” (pierwszą rozegrano kilka dni wcześniej w miejsco-
wym Zespole szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego). Najzdolniejsi uczniowie 
zostali zaproszeni do II rundy gry edukacyjnej „Rozegraj Unię po swojemu”, związa-
nej ze sprawowaniem przez Polskę od 1 lipca br.  prezydencji w Unii Europejskiej.

Lider uczniów Łukasz Augustyniak  i Beata Magdziak wprowadzili przybyłych w klimat gry. 
Uczniowie losowali numery zespołów państw unijnych, zajmowali przyznane miejsca, rozwiązywali 
krótki test, będący preludium do gry właściwej. Rozgrywkom wszystkich rund towarzyszyły wielkie 
emocje. Chodziło o osiągniecie jak najlepszego wyniku. 

W debacie brali udział następujący uczniowie z klasy I TŻiGD: Beata Bińkowska, Malina Bo-
cianowska, Weronika Dębkowska, Milena Drab, Milena Gawlik, Marta Owczarek, Izabela Pecka, 
Mateusz Rogaczewski, Patryk Sowała, z I TR: Jan Pawelski, Łukasz Pasternak, a z II TR Hubert 
Kozica i Mateusz Popłonikowski.  Debata przebiegała prawie jak podczas prawdziwych obrad państw 
członkowskich w Parlamencie Europejskim, towarzyszyło jej sporo emocji.                         (BM)

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…
dokończenie ze str. 17
Jednak w mniemaniu większości mieszkań-

ców nie było orkiestry równej naszej, prowadzonej 
pod kierunkiem pani kapelmistrz Anny Gronow-
skiej. Mieszkańcy byli pod wrażeniem, bowiem już 
wcześniej, w każdego piątek mogli przysłuchiwać 
się ćwiczeniom odbywającym się w GOK.

 Na zakończenie występów zaproszeni 
wójtowie wręczyli pamiątkowe puchary kon-
certującym orkiestrom. Każdy z nich był pod 
wrażeniem tak pięknej muzyki i jej siły. Nie bez 
powodu wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski 
mawia, że „nasza orkiestra to perła na gminie”.

Po zakończonym przeglądzie zarówno go-
ście jak i mieszkańcy mogli posilić się pyszną 
grochówką, która wszystkim bardzo smakowała. 
Kolejnym punkt programu stanowił polonez, 
polski narodowy taniec, w wykonaniu uczniów  

klas III miejscowego gimnazjum. Tradycją  stała 
się już prezentacja poloneza podczas pożegnania 
w szkole. Tym razem nasz patriotyczny taniec 
uświetnił obchody Dni Gminy Sędziejowice. 
Wykonanie i prezentowane figury były impo-
nujące. Młodzieżowe pary niemal bez końca 
wykonywały chodzony krok, zmieniając układy, 
lecz nie zmieniając rytmu. Ten wyjątkowy polo-
nez trwał o wiele dłużej niż wszystkie tradycyj-
ne. Pani Wioletta Walicka-Haraśny, choreograf 
układów, zebrała wielkie brawa za tak piękne 
i spójne dzieło.  Po polonezie  na wszystkich cze-
kał już zespół muzyczny RODCOVER, prezen-
tujący złote przeboje Czerwonych Gitar. Po tych 
wspomnieniach minionych lat, przy sprzyjającej 
już aurze, rozpoczęła się zabawa taneczna. Gości 
bawił zespół FOREM.

                                       Beata Magdziak

Absolutorium dla wójta gminy
dokończenie ze str. 17
Pani Kazimiera Gajdowicz przepracowała 

46 lat, w tym 29 w finansach administracji pub-
licznej, z czego prawie 17 lat na stanowisku skarb-
nika naszej gminy. Żegnając ją, wójt Jerzy Kotarski 
podkreślił, że swoja pracę wykonywała rzetelnie 
i z zaangażowaniem, mając zawsze na uwadze do-
bro wspólnoty samorządowej, jej bezpieczeństwo 

finansowe. Radni, sołtysi, kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych i zaproszeni goście 
oklaskami na stojąco podziękowali K. Gajdowicz 
za długoletnią pracę na rzecz gminy Sędziejowice. 
Były oczywiście indywidualne życzenia i kwiaty. 
Wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia i speł-
nienia dalszych planów życiowych! 

                                                       S.T.
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ZMIANY KADROWE W WIDAWIE
Jednym z wielu punktów VIII sesji Rady Gminy Widawa odbytej �1 czerwca br. było odwołanie dotychczasowego skarbnika 

– Wiesława Karczmarka i powołanie na to miejsce Doroty Słowińskiej, pełniącej od 11 kwietnia br. funkcję zastępcy głównego 
księgowego budżetu.

Obecna pani skarbnik posiada wykształce-
nie wyższe o kierunku ekonomicznym, ze spe-
cjalnością handel i finanse międzynarodowe. Po-
nadto ukończyła studia podyplomowe o kierun-
ku rachunkowość.  Ma 15-letnie doświadczenie 
zawodowe, a ostatnio pracowała w referacie fi-
nansowym Urzędu Gminy w Klukach, wcześniej 
w Kredyt Bank S. A. o/Bełchatów.

Funkcja skarbnika – jak mówi Dorota 
Słowińska – to bardzo ważne stanowisko, dla-
tego dziękuje za zaufanie, jakim ją obdarzono 
i obiecuje zarządzanie finansami gminy wyko-
nywać w sposób najlepszy, zgodnie z posiadaną 
wiedzą i kompetencjami. Nie ukrywa też, że li-
czy na dobrą współpracę, zarówno z władzami 
gminy jak i z pracownikami urzędu i jednostek 
podległych.

Od 1 lipca Gminny Zakład Usług Komu-
nalnych w Widawie ma nowego kierownika. Zo-
stał nim mieszkający w Widawie – Dariusz Mich-
niewski, wyłoniony na to stanowisko w drodze 
konkursu ogłoszonego przez wójta gminy. 

Nowy kierownik posiada wykształcenie 
wyższe o kierunku ochrona środowiska, ze spe-
cjalnością: ekologia i ochrona wód. Ostatnio 
pracował w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach 
na stanowisku inspektora ds. rolnictwa, leśni-
ctwa i ochrony środowiska, a wcześniej w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanali-
zacji w Poddębicach sp. z o. o. na stanowisku 
kierownika oczyszczalni ścieków.

Nowy kierownik mocno wierzy, że zarów-
no wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe 
uda mu się w pełni wykorzystać dla dobra gminy 
Widawa. Jak podkreśla, zależy mu przede wszyst-

kim na tym, by dobrze wykonywać powierzone 
mu obowiązki.

Mając na uwadze bardzo trudny okres dla 
gminy związany z poważnymi kłopotami finan-
sowymi, zarówno nowej skarbnik jak i nowemu 
kierownikowi należy życzyć wielu sukcesów i mą-
drych decyzji na nowych stanowiskach pracy.

                                                            AK

Dorota Słowińska Dariusz Michniewski

EDUKACJA BEZ BARIER
Kończy się realizowany przez gminę Widawa projekt „Edukacja bez barier” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.� „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Biuro Projektu mieściło się w Zespole Szkół 
w Widawie, przy ul. Wieluńskiej 17, a jego koor-
dynatorem był mgr inż. Marek Wójcik. Projekt 
realizowany był od 1września 2009 r. do 31 lipca 
2011 r. (23 miesiące). Całkowita kwota projektu 
to 1.079309,00 zł. 

Obejmował on grupę zajęć pozalekcyjnych: 
kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć 
wyrównawczych oraz specjalistycznych. Podjęte 
działania służyły wyrównywaniu szans edukacyj-
nych uczniów, wspierały rozwój zainteresowań 
oraz podnosiły jakość procesu kształcenia. Rea-
lizacją projektu objętych było 5 szkół podstawo-
wych z gminy oraz 2 gimnazja. Odbiorcami byli 
uczniowie z trudnościami w nauce, zaniedbani 
środowiskowo, uczniowie z deficytami rozwojo-
wymi, młodzież z rodzin patologicznych zagro-
żona przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
edukacji oraz uczniowie deklarujący chęć dosko-
nalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy 
przedmiotowej, a także uczniowie, którzy chcieli 
w sposób aktywny i twórczy spędzić wolny czas.

W ciągu 2 lat realizacji, w projekcie uczest-

niczyło łącznie 707 uczniów (375 dziewcząt 
i 332 chłopców). Zajęcia pozalekcyjne zaplano-
wane w projekcie realizowane były od 1 września 
2009 r. do 22 czerwca 2011 roku. 

Konferencja podsumowująca projekt odby-
ła się 15 lipca br. Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele władz samorządowych: wójt Jerzy Sylwester 

Woźniak, sekretarz gminy Marek Kowal, skarb-
nik gminy Dorota Słowińska, wicemarszałek woj. 
łódzkiego Dorota Ryl, zaproszeni goście z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, osoby zarządzające 
projektem, nauczyciele realizujący zajęcia oraz 
inne osoby zaangażowane w projekt. 

                            dokończenie na str. �0
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EDUKACJA BEZ BARIER
dokończenie ze str. 19
Na konferencji przedstawiono  efekty pro-

jektu w formie wystaw oraz prezentacji multi-
medialnych. Każda ze szkół biorących w nim 
udział, zaprezentowała swoje działania realizo-
wane w ciągu 2 lat oraz efekty tych działań. 

W ciągu całego okresu zrealizowano 321 
godz. zajęć logopedycznych we wszystkich 
szkołach podstawowych, 528 godzin terapii 
zajęciowej w 3 szkołach podstawowych, 396 
godzin zajęć rewalidacyjnych w 2 placówkach. 
W ramach projektu realizowane były zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół 
podstawowych w liczbie: 5 godzin tygodniowo 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów 
klas I - III, 5 godzin tygodniowo zajęć wyrów-
nawczych z matematyki, 3 godziny tygodniowo 
zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla 
szkół podstawowych. Natomiast uczniowie gim-
nazjum mogli uczestniczyć w zajęciach wyrów-
nawczych z matematyki (3 godziny tygodniowo) 
oraz w zajęciach wyrównawczych z języka pol-
skiego (2 godziny tygodniowo). Łącznie w całym 
okresie odbyło się 1188 godzin zajęć dydaktycz-
no–wyrównawczych. Zorganizowano 91 godzin 
tygodniowo kół przedmiotowych oraz kół zain-
teresowań m.in.: matematyczne, polonistyczne, 
języka angielskiego, geograficzne, biologiczne, 
chemiczne, fizyczne, recytatorskie, plastyczne, fo-
tograficzne, dziennikarskie, muzyczno-wokalne, 
teatralne, sportowe. Łącznie przez cały okres rea-
lizacji projektu odbyło się 5970 godz. zajęć w for-
mie kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 
Dla uczestników projektu zorganizowano wyjazd 
do Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogo-
wie, do Galerii Sztuki w Łodzi, do Teatru w Łodzi 
na spektakl „Szalone nożyczki”, do Planetarium 

i  Obserwatorium Astronomicznego w Chorzo-
wie, Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi 
oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Łącznie z wszystkich 
wyjazdów studyjnych skorzystało 321 uczniów. 

Wszystkim uczestnikom projektu co roku 
rozdawano materiały promocyjne w formie no-
tatników i długopisów. Projekt posiada własną 
stronę internetową (ebb.widawa.pl), która jest 
na bieżąco aktualizowana. Dla uczniów dojeż-
dżających do szkół zorganizowano odwożenie 
po zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

Ze środków projektu zakupiono wiele po-
mocy dydaktycznych, np. tablicę interaktywną 
wraz z niezbędnym sprzętem oraz oprogramo-
waniem, pomoce do prowadzenia terapii zajęcio-
wej, nowoczesne oprogramowanie logopedycz-
ne, aparaty cyfrowe, kamerę cyfrową, drukarkę, 
ekrany projekcyjne, stację pogody, wizualizer, 
pH-metry, mikroskopy oraz wiele słowników, 
encyklopedii, programów komputerowych oraz 
filmów edukacyjnych.

Uczestnicy projektu wyrażają chęć udziału 
w zajęciach pozalekcyjnych w następnych la-
tach szkolnych, co bardzo cieszy pomysłodaw-
ców i realizatorów projektu. Uczniowie oraz ich 
rodzice pozytywnie podsumowali realizowane 
zajęcia. Rezultaty założone w projekcie zosta-
ły osiągnięte. Nastąpił wzrost średnich ocen 
uczniów, poprawiły się wyniki sprawdzianów 
po klasie szóstej, podniosły się umiejętności 
uczniów w zakresie posługiwania się językiem 
angielskim oraz wzrosła liczba uczniów biorą-
cych udział w konkursach zewnętrznych. Wielu 
z nich wyrównało braki edukacyjne, poprawiło 
wady wymowy. Wzrosło zainteresowanie kie-
runkami: matematyczno-fizycznym i biologicz-
no-chemicznym, nastąpił wzrost samooceny 
u uczniów i ich zaangażowanie w życie szkoły. 
Zdecydowana większość uczestników uważa, iż 
udział w zajęciach był alternatywną formą spę-
dzania wolnego czasu.

                                        Marek Wójcik 

AURA NIE BYŁA ŁASKAWA
Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zaplanowano na niedzielne przedpołudnie 10 lipca, na stadionie  

sportowym w Widawie, jednak już od wczesnych godzin rannych pogoda zaczęła płatać figle, serwując nam burzę z ogromną  
ulewą. Jeszcze o godz. 9 nic nie wskazywało na to, że zawody da się przeprowadzić i wszystko stało pod znakiem zapytania. 

Jednak pomimo deszczu, i z godzinnym 
opóźnieniem zawody jednak rozpoczęto. Otwar-
cia imprezy dokonał wójt Jerzy Sylwester Woź-
niak. Z uwagi na warunki atmosferyczne nie 
udało się przeprowadzić wszystkich konkurencji 
i strażacy przystąpili jedynie do ćwiczenia bojo-

wego polegającego na zbudowaniu linii ssawnej, 
linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych.

Dzięki sprawności i wieloletniemu doświad-
czeniu, wszystkim 8 drużynom przystępującym 
do zawodów szybko udało się zakończyć konku-
rencje. Komisja sędziowska, składająca się z przed-
stawicieli poszczególnych jednostek oraz przedsta-
wiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Łasku dh Włodzimierza Koniecznego, 
po dokonaniu wszystkich wyliczeń ogłosiła wyni-
ki, które przedstawiają się następująco: I miejsce 
– OSP Chociw, II miejsce – OSP Brzyków, III 
miejsce – OSP Widawa, IV miejsce – OSP Dą-
browa Widawska, V miejsce – OSP Restarzew, VI 
miejsce – OSP Kocina, VII miejsce – OSP Ochle, 
zaś miejsce VIII zajęła drużyna OSP Rogóźno. 

Drużyny, które uplasowały się na miejscach 
od I do III otrzymały puchary wręczone przez prze-
wodniczącego Rady Gminy Widawa - dh Ireneusza 

Płóciennika. Wszystkie drużyny otrzymały dyplo-
my za udział w zawodach. Jak zwykle w przypadku 
takich imprez, nie chodziło o miejsca na podium 
czy nagrody, lecz o dobrą zabawę, wspólnie spędzo-
ny czas, zapał i chęć podejmowania rywalizacji.

                                                        AK
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KRÓTKO

Zdaniem burmistrza
dokończenie ze str. 4
Radny Groblewski podobnie jak jego ko-

lega - obaj z komitetu wyborczego partii ucho-
dzącej na naszej scenie politycznej za najbardziej 
katolicką, jako jedyni wstrzymali się od głosu, 
pozostali radni byli za. Śmieszne to czy żałosne 
-  niech Państwo ocenią: tam nie żal milionów 
na ruinę, tu na zabytek służący ludziom szkoda 
50 tys.  zł. A może to ja nie nadążam za jakąś wy-
rafinowaną inteligencją i polityką. I ostatni cytat. 
Pytam:  „A pan, panie radny, co by wolał? Re-
montować dworek Kręskich, czy budować drogę 
w Orchowie? - burmistrz zaatakował sąsiada ciut 
poniżej pasa”. Nie Pani Redaktor -  to jest bardzo 
logiczne, uzasadnione postawą radnego pytanie. 
To radny tak zabiega, śle pisma, opowiada jak to 
się stara, aby w Orchowie natychmiast wybudo-

wać kilka kilometrów dróg, przeprowadzić ka-
pitalny remont świetlicy, wykonać szereg innych 
opisanych w pismach inwestycji. Do tego nie 
brać kredytów, z bieżących dochodów spłacać 
zadłużenia z dawnych lat, niczego nie zmieniać 
zarówno w zakresie zwiększenia dochodów jak 
i obniżenia kosztów. Cudowny program i tylko 
zły burmistrz stoi na przeszkodzie jego realizacji. 
Pytam publicznie: czy pan sołtys/radny choć je-
den raz zainteresował się, jakie mamy problemy 
z dokumentacją na drogę. I jeszcze raz proszę, 
aby zechciał wskazać sołectwo (jest ich 31), 
które otrzymało w ostatniej kadencji choćby 50 
% pieniędzy przeznaczonych na Orchów. Pro-
szę pamiętać, że nadmiernie naciągnieta struna 
pęka...   

                               Gabriel Szkudlarek 

Rozbój na dworcu
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzymali 4 mężczyzn, 

którzy bez powodu pobili czekającego na dworcu PKP 30-latka. Do zdarzenia doszło 
3 lipca po godzinie �1.

Do siedzącego na dworcu PKP w Łasku 
mieszkańca powiatu zduńskowolskiego podeszło 
czterech nieznanych mu mężczyzn, którzy bez 
powodu zaczęli bić go po głowie oraz kopać po 
całym ciele. Jeden z agresorów przeszukał kiesze-
nie pokrzywdzonego i zabrał mu scyzoryk. Kiedy 
napastnicy zauważyli nadjeżdżający samochód 
zaczęli uciekać. 30-latek od razu zaalarmował 

policję i wraz z przypadkowym świadkiem podał 
policjantom rysopis sprawców oraz kierunek ich 
ucieczki. Mundurowi sprawdzili wskazany teren, 
w wyniku czego zatrzymali dwóch ze sprawców. 

Dwaj mieszkańcy gminy Łask w wieku  
23 i 29-lat trafili do policyjnego aresztu. Młodszy  
z nich miał we krwi ponad 1,8 promila alkoho-
lu, natomiast jego starszy kompan prawie 0,5 
promila. Następnego dnia funkcjonariusze za-
trzymali kolejną dwójkę. 29-latek i jego o rok 
młodszy kolega (mieszkańcy gminy Łask) noc 
spędzili w areszcie i złożyli wyjaśnienia. Męż-
czyźni przyznali się do pobicia. 28-latek oprócz 
pobicia odpowie też za rozbój. Wobec wszyst-
kich decyzją prokuratora rejonowego w Łasku 
zastosowano dozór policyjny.  Za udział w po-
biciu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, 
natomiast za rozbój - od 2 do 12 lat.

Telefon bezpieczeństwa
W najbliższych miesiącach wzorem lat ubiegłych funkcjonować będzie telefon 

bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. To wynik umowy zawartej pomiędzy 
Komenda Główną Policji a ministrem sportu i turystyki, szefem Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców oraz prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Pod bezpłatnym numerem telefonu    
 0 800 200 300    każdy zagraniczny tury-
sta uzyska niezbędne informacje o zasadach 
bezpiecznego podróżowania po naszym kra-
ju. Będzie mógł również podzielić się uwa-
gami na temat pracy policji i bezpieczeństwa  
w miejscach turystycznych, w których prze-
bywa. Każda osoba dzwoniąca otrzyma pełną 
informację o służbach ratunkowych, numery 

telefonów alarmowych oraz porady, jak zacho-
wać się w czasie kolizji lub wypadku drogowego. 
        Dla osób posiadających tylko telefony ko-
mórkowe uruchomiono numer +48 608 599 999, 
połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora. 
    Infolinia jest czynna codziennie od 1 czerwca 
do 30 września 2011 r. w godz. 10-22. Konsul-
tacje  udzielane są w jęz. angielskim, niemieckim 
oraz rosyjskim.

RADNI naszego regionu nie odpoczywają 
przez całe wakacje – np. w Łasku przez lipiec 
spotykały się poszczególne komisje i dysku-
towały nad ważnymi problemami miasta. 
Prawdopodobnie najbliższa sesja Rady Miej-
skiej odbędzie się w końcu sierpnia. 
SZPITAL – jak donosi prasa codzienna, 
do września br. sporządzony zostanie audyt 
łaskiego szpitala, a potem radni prawdopo-
dobnie podejmą decyzję w sprawie wydzier-
żawienia placówki, co forsuje starosta. 
NSR - czyli formacja Narodowych Sił Re-
zerwowych w Łasku przyjęła niedawno 13 
nowych kandydatów. Przeszli oni pomyśl-
nie rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy 
ze sprawności fizycznej. Nowo utworzona 
formacja liczyć będzie 75 osób. Pododdział 
ten skompletowany zostanie do końca 
sierpnia br.
DOWÓDCA 3� BLT w Łasku podpisał po-
rozumienie o współpracy z Fundacją Surei 
No Mon wspierającej karate shorin – ryu 
i kobudo. Fundacja zobowiązuje się po-
pularyzować w społeczeństwie naszą armię 
i obronność, krzewić kulturę fizyczną i po-
stawy patriotyczne.
POŻARY – choć pierwsze półrocze nie było 
specjalnie gorące, w powiecie łaskim odno-
towano prawie 170 pożarów. Nadal jesteśmy 
nieostrożni i brakuje nam wyobraźni. A każ-
dy pożar oznacza nie tylko straty materialne, 
ale i zagrożenie życia.
NOWY dyrektor szkoły w Wiewiórczynie 
– w wyniku konkursu została nim Mirosła-
wa Olszewska (dotąd zastępca dyr. szkoły 
w Kolumnie), zastępując Teresę Wesołow-
ską. W kilku innych konkursach w szkołach 
i przedszkolu dotychczasowi dyrektorzy nie 
mieli kontrkandydatów, dlatego swoimi 
placówkami kierować będą przez następną 
kadencję. 
ŁAWNICY  – na 22 miejsca w Łasku zgłosi-
ły się 26 kandydatów. 
MEDALE ze światowych letnich igrzysk 
olimpiad specjalnych w Grecji przywieźli 
mieszkańcy regionu sieradzkiego, w tym 
uczeń SOSW w Łasku Dominik Basiński. 
Nasz przedstawiciel odniósł sukces w ćwi-
czeniach na drążku gimnastycznym. Gratu-
lujemy!
PIKNIK LOTNICZY – w tym roku nie 
będzie takiej imprezy, co prawdopodobnie 
ma związek z tragicznymi wypadkami lot-
niczymi w kraju, a także problemami orga-
nizacyjnymi. 
BURZE w lipcu dały się solidnie we zna-
ki mieszkańcom naszego regionu Między 
innymi 10 bm. W Widawie strażacy gasili 
stodołę i w Grabówiu niezamieszkały dom 
letniskowy, w wielu miejscowościach woda 
wdarła się do piwnic, trzeba było usuwać 
z dróg powalone drzewa.  
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Prof. B. S. Łaszkiewicz po kilkudziesięciu latach zorganizował spotkanie maturzystów 

NASZA  KLASA (�)
W siedlisku „Rypułtowice”, gdzie Profesor przed laty zbudował swój dom, odbyło się nietypowe spotkanie maturzystów jed-

nego z powojennych roczników  łaskiego Liceum Ogólnokształcącego. Rocznik 1949/1950 był skromny, niemal wszyscy licealiści 
mieli za sobą tragiczne lata okupacji hitlerowskiej i doświadczenia życiowe, które mogłyby wystarczyć wielu przedstawicielom 
współczesnego pokolenia. Dziś dokończenie relacji z tego nietypowego spotkania.

Droga do wiedzy dr. nauk medycznych  
R. Laskowskiego też nie była łatwa. Chciał robić 
karierę naukową, bo miał ku temu zadatki, ale 
w 1955 roku powrócił do Wielunia i pozostał 

w nim do dziś. 42 lata na oddziale. Aż trudno 
uwierzyć, że był ordynatorem oddziału liczącego 
– bagatela – 102 łóżka! Teren mocno zaniedba-
ny, jeśli idzie o sprawy zdrowotne. Jak wspo-
mina, podczas żniw i wykopów nie było mowy 
o urlopach, więc wypoczywał zimą lub wiosną. 
Odebrał i nadzorował około 50 tysięcy poro-
dów! Wyspecjalizował 26 osób. Od 15 lat ko-
rzysta z zasłużonej emerytury. Wychował dwóch 
synów, jeden jest również lekarzem, drugi zmarł 
niespodziewanie…

Tak samo niełatwą drogę do kariery miał  
Z. Grącki. Po maturze marzył o inżynierii lądo-
wej na Politechnice Gdańskiej, ale go nie przyjęto. 
Absolwent łaskiego liceum humanistycznego zde-
cydował się nagle na studia matematyczne w To-
runiu. Na szczęście wyszedł spod ręki wspaniałego 
profesora Sobieraja. Potem był nakaz pracy i pra-
ca w szkole. Od dziesięciu lat jest na emeryturze. 
Wychował synów, m.in. reżysera dźwięku, który 
w Szwajcarii pracował jako muzyk przez 20 lat. 
Pan Zdzisław podobnie jak pozostali uczestnicy 
spotkania z wielkim  sentymentem wspomina 
wspaniałych łaskich pedagogów.

Jan Sobczak dobił do licealnej klasy nieco 
później. Pochodzi z Gorczyna, ale losy rzuciły 

jego rodzinę w Lubelskie, skąd potem wrócili 
w rodzinne strony. Studiowal w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Łodzi, gdzie narodziły się jego 
zainteresowania historyczne, a potem  na Uni-

wersytecie Łomonosowa w Moskwie i Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku-
dziesięciu lat pracuje naukowo, wydal wiele ksią-
żek, a  wśród nich słynną monografię ostatniego 
cara Rosji i króla Polski Mikołaja II. Mieszka  
w Olsztynie, wcześniej był związany z ośrodkami 
akademickimi m.in. Łodzi i Poznania. Specjali-
zuje się w nauce o polityce, dziejach myśli poli-
tycznej oraz historii powszechnej i Polski. Od lat 
korzysta z emerytury, ale nadal prowadzi badania 
naukowe i pisze książki. – To wieczna katorga 
– żartuje. Przygotowuje monografię Aleksandra 
III, chce także wydrukować swoje dzienniki, któ-
re prowadzi od kilkudziesięciu lat. Rozlicza się 
w nich z epoką, a także swoim pobytem w ZSRR, 
który przecież nie był rajem. Największy życiowy 
sukces? – Nie będąc najprzystojniejszym mężczy-
zną znalazłem jednak  wspaniałą żonę Irenę.  

Szybko mija czas wspomnień. Nawet  kil-
kunastominutowe spotkanie z muzyką Chopi-
na nie sprawia, że goście Profesora zapominają 
o swojej młodości i latach spędzonych w Lice-
um. Wspominają Łask sprzed ponad półwiecza, 
mury szkoły, która już dawno zmieniła siedzibę, 
a także wspaniałych pedagogów. Padają ich na-
zwiska, ale przywołane zostają i te, które nie za-
pisały się najlepiej w dziejach liceum.

Gdy zbliża się wieczór, goście opuszczają 
gościnny dom Profesora. Do zobaczenia na na-
stępnej biesiadzie!                                     

                                                          (P)  
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Na pożółkłej fotografii

Wielki remont kolegiaty

Młodzi mieszkańcy Łasku nie pamiętają czasów, gdy na tutejszym dworcu kolejowym 
funkcjonowały nie tylko kasy, ale i gastronomia, codziennie z pociągów wysiadały setki 
pasażerów. Niegdyś dworzec był dumą miasta i nikomu nie przychodziło do głowy 
burzenie zabytkowego już budynku. Jaka będzie jego przyszłość, jeśli powstanie szybka 
kolej, czy jeszcze kiedykolwiek przypominać będzie czasy świetności PKP?

Prezentowana fotografia pochodzi z 1919 roku, czyli z początków istnienia kolei na 
tym szlaku.                                                                                                                         (p)

Dworzec był dumą Łasku

Jak już informowałem, trwa wielki 
remont świątyni. Ani w XX, ani tym bar-
dziej w bieżącym stuleciu takiego remon-
tu nie było, a nie boję się zaryzykować 
stwierdzenia, że w dziejach tego kościoła 
czegoś takiego nigdy nie było. 

Nawet gdy płonął dach i wieże, remont 
i odbudowa koncentrowały się na zniszczo-
nych fragmentach, a dziś mamy kompleksowe 
prace obejmujące nie tylko mury i różnorodne 
instalacje, ale i skomplikowane roboty konser-
watorskie, ponadto trwają przebudowy, które 
mają z kolegiaty uczynić świątynie dostosowaną 
do potrzeb współczesnych czasów. Dotyczyć to 
będzie nie tylko zabezpieczeń murów np. przed 
wandalami oraz złodziejami, ale i udostępniania 
turystom cennych pamiątek przeszłości.

Remont wykonywany przez firmę „Ciał-
bud” współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i obejmuje 3 obiekty: w Łodzi, Piot-
rkowie Trybunalskim i właśnie Łasku. Całkowita 
wartość projektu wynosi 54523002,82 zł, z cze-
go kwota 40892250 zł stanowi wspomniane do-
finansowanie unijne. Beneficjentem jest w tym 
przypadku Archidiecezja Łódzka.

Wykonano już sporo robót. Na części ze-
wnętrznych murów pojawiły się nowe tynki, 
trwa wymiana zmurszałych cegieł w najstarszej 
części świątyni, także wewnątrz sporo się dzieje: 
m.in. trwa usuwanie starych emaliowych lam-
perii, które uniemożliwiały zawilgoconym mu-
rom oddychanie i sprzyjały rozwojowi grzybów, 
specjaliści osuszają mury, jednocześnie ułożono 
nowe instalacje elektryczne i grzewcze. Ostatnio 
w sąsiedztwie głównego ołtarza pojawiło się rusz-
towanie, które ułatwi malowanie ścian i sufitu 
oraz konserwację ołtarza. U stóp tego ostatniego 
wylano już betonowy postument. Konserwatorzy 

bezustannie konsultują kolejne etapy robót i de-
cydują o stosowanych rozwiązaniach. Decyzje 
nie są łatwe i wymagają  specjalistycznych badań. 

Np. konserwato-
rzy zastanawiają 
się, czy nie zama-
lować malowideł 
w prezbiterium 
traktowanych 
jako mało war-
tościowe. Decyzja 
w tej sprawie jesz-
cze nie zapadła.

Za wyko-
nywanie po-
szczególnych 
robót w łaskiej 
świątyni odpo-
wiada majster 
z 18-letnim 
stażem na wie-
lu podobnych 
budowach - To-
masz Pniewski. 

Jego firma, choć mało znana na naszym terenie, 
ma na koncie roboty m.in. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie, teraz także buduje kaplicę w podłódz-
kich Brzezinach.

Zarówno Tomasz Pniewski jak i kier. budowy 
Kazimierz Gdaka nie ukrywają, że roboty w tak 

starym zabytkowym obiekcie nie są łatwe, gdyż 
wymagają nie tylko wielkiej wiedzy i doświadcze-
nia, ale i stosowania najlepszych rozwiązań budow-
lanych i konserwatorskich. Stąd specjalne mate-
riały budowlane, np. tynki. Dlatego nie można tu 
mówić o sztampie i pośpiechu. Gdy podczas robót 
ukazują się nagle stare malowidła, jak to się stało we 
wnętrzu świątyni, trzeba je zbadać, zastanowić się 
nad sposobem zachowania i konserwacji. A to wy-
maga indywidualnego podejścia, specjalistycznych 
konsultacji fachowców itp.

Ostatnie lata przyniosły jeszcze jedną sensa-
cję. Otóż dr Paweł Migasiewicz z Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego odkrył utalentowa-
nego rzeźbiarza z XVII-XVIII wieku Stanisława 
Wolnowicza, który wyposażył w cenne prace 
wiele  świątyń, m.in. w Łasku, Sieradzu, Wida-
wie i Warcie. Niestety, te w grodzie nad Grabią 
spłonęły podczas wielkiego pożaru w 1749 roku. 
Wolnowicz przez sporo lat mieszkał i tworzył 
w Łasku, gdzie zresztą zmarł w 1738 roku. W ła-
skiej świątyni przetrwała tegoż artysty grupa rzeźb 
„Ukrzyżowanie”, która ocalała z pożaru prawdo-
podobnie dlatego, że była wówczas w nieistnieją-
cym już kościele św. Anny (rozebranym w 1876 
roku. Dr Paweł Migasiewicz przyjeżdża do naszej 
świątyni, więc mam nadzieję, że niedługo dzięki 
rozmowie z nim będę mógł powiedzieć więcej 
na temat nieznanego dotąd bliżej rzeźbiarza.

                                        Stanisław Barcz
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

      lek. wet. Przemysław Rybiński
Łask, ul. Kościuszki 10 

tel. 043 675-22-86, 0 603-206-087
www.rybinski.prv.pl

SKWITOWALI BURMISTRZA ŁASKU
Budżet gminy Łask na �010 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z dnia �7 stycznia �010 roku  był budżetem  

niezrównoważonym. W pierwotnym planie dochody budżetu zakładano na poziomie 68.037.80�,80 zł, natomiast wydatki na  
poziomie 70.466.8�1,86 zł. Planowany deficyt wynosił więc �.4�9.019,06 zł  i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętego kredytu w takiej kwocie.

W toku wykonywania budżetu dochody 
i wydatki ulegały zwiększeniu i zmniejszeniu, 
aby w ostateczności osiągnąć wg planu kwo-
ty dochodów – 70.761.477,32 zł i wydatków 
79.179.088,36 zł. Planowany deficyt na ko-
niec 2010 roku stanowił kwotę 8.417.611,04 
zł. Pokrycie stanowiły: środki:  1.000.000,00 
zł z wolnych środków pozostałych z 2009 roku, 
896.800,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki 
w WFOŚiGW w Łodzi oraz 6.520.811,04 zł 
z tytułu zaciągniętych kredytów. 

Faktyczne wykonanie na koniec 2010 roku 
wyniosło:
Dochody 69.498.156,76 zł, w tym majątkowe                
                                            -  12.923.477,03 zł
Wydatki – 76.110.07278 zł, w tym majątkowe  
                                             - 19.819.900,34 zł
Deficyt                                   - 6.611.916,02 zł
Przychody                             - 11.425.820,21 zł 
Rozchody                               - 2.967.413,96 zł

DOCHODY
W toku realizacji budżetu zachodziły ko-

nieczności jego zmiany, spowodowane m.in. 
− pozyskaniem środków dotacji rozwojowej (UE)
− uzyskiwaniem dotacji na zadania zlecone gminie
− zmianami dotacji na zadania własne gminy
− uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych
− wprowadzaniem do budżetu wolnych środków 
z 2009 roku
− potrzebą wprowadzania w ciągu roku nowych 
zadań bądź zmiany zakresu rzeczowego zadań 
ujętych w budżecie początkowym.

Wykonanie dochodów w stosunku do do-
chodów planowanych wynosi 98,21 % . Jest to 
wynik bardzo dobry zważywszy na problemy ze 
zwrotem środków w ramach projektów unijnych. 

W większości poszczególnych działów do-
chody zostały wykonane w prawie 100% lub 
nawet więcej. Szczególnie na uwagę zasługuje 
wysokie wykonanie dochodów podatkowych, 
które są dochodami własnymi. Poczynione stara-
nia na rzecz egzekwowania podatków tam gdzie 
jest to możliwe przyniosło określone rezultaty. 
Udało się również wykonać wpływy z podatku 
dochodowego od osób prawnych w wysokości 
405.793,18 zł, co daje 109,67%  zakładanego 
planu. Świadczy to  o tym, że firmy pracujące 
na terenie miasta i gminy przetrwały lub wyszły 
z kryzysu. Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych zostały wykonane w 97,87 
%, co świadczy o tym, że nie zostały pozyska-
ne środki w stosunku do planu w wysokości 
283.826,00 zł, co jest wynikiem pozytywnym 
biorąc pod uwagę rosnące bezrobocie w  kraju, 
a szczególnie na terenie naszej gminy.

Niewykonanie dochodów w stosunku 
do planu z powodu nieotrzymania zaplanowa-
nych środków unijnych nastąpiło w dwóch dzia-
łach:
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– modernizacja Domu Ludowego w Kopyści - 
nie otrzymano zaplanowanych środków w wyso-
kości 137.851,00 zł (otrzymano w styczniu br.)
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask,  
nie otrzymano 1.365.736,15 zł
3. Oświata i wychowanie – „Wielka Szansa dla 
Wiejskich Dzieci” nie otrzymano zaplanowa-
nych środków w wysokości 42.942,21 zł

Wiele kłopotów w trakcie realizacji bu-
dżetu przyniosło niezrealizowanie dochodów 
w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie 
realizowane są dochody ze sprzedaży mienia. 
Ostatecznie plan został wykonany w 94,90%, 
co daje niewykonaną kwotę 142.785,05 zł, ale 
należy pamiętać, że pierwotny budżet zakładał 
uzyskanie dochodów w tym dziale w wysokości 
3.700.000,00 zł. W toku realizacji budżetu do-
chody z tego tytułu zmniejszono o 900.000,00 
zł, a bezpośrednią przyczyną było niemożność 
zrealizowania dochodów ze sprzedaży działek 
w Kolumnie, z powodu opóźnienia uchwalenia 
planu miejscowego dla tego terenu, w związku 
z oczekiwaniem na decyzje ministra rolnictwa 
w sprawie wyłączenia z produkcji leśnej terenów 
Skarbu Państwa. 

Gmina Łask w 2010 roku pozyskała do-
chody w ramach środków unijnych w wysokości 
10.751.507,63 zł, co stanowi 15,47% docho-
dów wykonanych ogółem.

Natomiast dochody  własne podatkowe sta-
nowią 15,45% dochodów wykonanych ogółem 
tj. kwotę 10.736.872,27 zł. 

WYDATKI
Wydatki zostały zrealizowane w stosunku 

do planu w wysokości 96,12%, co daje kwo-
tę 76.110.072,78 zł, w tym wydatki bieżące 
w kwocie 56.290.172,44 zł oraz wydatki mająt-
kowe 19.819.899,34 zł, co daje 26% i jest naj-
wyższą wartością od początku istnienia samorzą-
du łaskiego. Oczywiście zaznaczyć trzeba, że taki 
wynik można było osiągnąć dzięki wydatkom 
realizowanym w ramach środków unijnych, któ-
re w ramach wydatków majątkowych wynoszą 
12.816.569,31 zł, tj. 64,66% wydatków mająt-
kowych ogółem.

Gmina Łask w 2010 roku prowadziła 15 
projektów unijnych: 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w miejscowości Wronowice

2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekre-
acyjnego przy Domu Ludowym w Orchowie
3. Budowa przedszkola publicznego wraz z infra-
strukturą w Łasku przy ul. Łącznej 1
4. Modernizacja Domu Ludowego w Kopyści 
wraz z zagospodarowaniem terenu
5. Rekultywacja składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie
6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask
7. Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja 
Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przy-
rody i kształtowania postaw ekologicznych, etap 
I - odnowienie drzewostanu
8. Miasto przyjazne środowisku - rewaloryzacja 
Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przy-
rody i kształtowania postaw ekologicznych, etap 
II- ochrona parku przed nadmierną i niekontro-
lowaną presją turystów
9. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekrea-
cyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki 
przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Teodory
10. Działam, więc wiem więcej
11. Budowa zintegrowanego systemu e-usług 
publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota 
Regionu Łódzkiego)
12. „Wielka Szansa dla Wiejskich Dzieci”
13. Własnymi siłami
14. Organizacja Dożynek Gminnych w miejsco-
wości Wiewiórczyn 
15. Podniesienie poziomu jakości nauczania ję-
zyka angielskiego w szkołach podstawowych wo-
jewództwa łódzkiego.

Niektóre z projektów były realizowane 
w Urzędzie Miejskim w Łasku, inne w jednost-
kach gminnych.

Oprócz ww. realizowano rządowy projekt 
rozbudowy dróg lokalnych „Przebudowa uli-
cy Jodłowej wraz z odwodnieniem w Łasku” 
– 2.026.274,44 zł, dotacje  z FOGR – Przebu-
dowa drogi gminnej Wrzeszczewice – Wola Stry-
jewska – etap I Wrzeszczewice – Stryje Paskowe 
377.726,01 zł, program „Radosna szkoła”, „Mo-
dernizacja węzłów sanitarnych w Szkole Podsta-
wowej w Wiewiórczynie”, dotacje z Fundacji 
Współpracy Polsko – Niemieckiej (dofinanso-
wanie pobytu delegacji niemieckiej w gminie 
Łask), dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na „Pra-
ce pielęgnacyjne zieleni oraz nowe nasadzenia 
na terenie Ogródka Jordanowskiego w Łasku”, 
program „Łaskie Bociany”, program z Minister-
stwa Kultury  „Śpiewajaca Polska” oraz program 
Współpracy młodzieży polsko–niemieckiej.

Z budżetu udzielono również pomocy  powia-
towi łaskiemu w łącznej wysokości 53.500,00 zł

dokończenie na str. �5
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dokończenie ze str. �4
Wsparto jednostki OSP dotacjami w wyso-

kości 160.500,00 zł
Udzielono dotacji inwestycyjnej dla ZKM w Ła-

sku na zakup autobusów w wysokości 220.000,00 zł.
Największe wydatki poniesiono w dzia-

le 801 – Oświata i wychowanie + Edukacyjna 
Opieka wychowawcza 30.238.341,67 zł, tj. 
39,73% wszystkich wydatków.

Następna pozycja to „Gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska”  - 12.646.414,35 
zł oraz „Pomoc społeczna” - 11.244.085,74 zł, 
„Transport i łączność” -  5.825.900,04 zł, w tym 
drogi gminne – 3.297.706,32 zł

ZADŁUŻENIE GMINY 
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów:
• zadłużenie na dzień 1 stycznia 2010 roku  
                                             - 22.494.260,14 zł

SKWITOWALI BURMISTRZA ŁASKU
• spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów                                    – 2.967.413,96 zł
• umorzenia pożyczek                 – 91.791,98 zł
• zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2010 roku 
                                            – 10.396.800,00 zł
• stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 
                                            – 29.831.854,20 zł 

Zadłużenie gminy Łask na dzień 31 grud-
nia 2010  roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów stanowi 42,92%  wykonanych do-
chodów gminy na rok 2010. 

Budżet gminy w  2010 roku był trudny 
do realizacji. Ze względu na zmieniające się warun-
ki ekonomiczne w kraju, nowe obciążenia które na-
kładano na gminy, nowe możliwości w pozyskaniu 
środków, trudności w sprzedaży zaplanowanych 
do sprzedaży działek i pozyskania w ten sposób do-
chodów. Wyrazem tego była wielość i wielorakość  
zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej. 

W imieniu burmistrza  Łasku –  Gabriela 
Szkudlarka oraz swoim składam serdeczne po-
dziękowanie radnym Rady Miejskiej w Łasku 
poprzedniej i obecnej kadencji za zrozumienie 
konieczności ciągłych zmian budżetowych, za za-
angażowanie i troskę o sprawy finasowe gminy.
Podziękowanie za realizację budżetu, zaangażo-
wanie i  pracę składam wszystkim kierownikom 
jednostek gminy, naczelnikom wydziałów Urzę-
du Miejskiego, a za ich pośrednictwem wszyst-
kim pracownikom.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca br. 
burmistrz  Łasku otrzymał jednogłośnie absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące Sprawo-
zdania z wykonania budżetu za 2010 rok znaj-
dują się na stronie www.bip.lask.pl  

                                    Anna Głowińska
                             skarbnik gminy Łask

W Warszawie i w Płocku rozegrano finał Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna 
do Wiednia”, zorganizowanego pod patronatem  Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Jak już pisaliśmy, ogromny  sukces odniósł w nim uczeń klasy  
III a Gimnazjum nr 3 w Kolumnie – Jakub Oleszczak, który w kategorii szkół  
gimnazjalnych zajął w finale drugą  lokatę.

SZCZĘŚLIWY 
BERDYSZ

W tym roku była to już szesnasta edycja tego 
prestiżowego konkursu i olimpiady z zakresu 
historii wojskowości. W kategorii szkół gimna-
zjalnych konkurowało ze sobą 40 laureatów eta-
pu wojewódzkiego z całej Polski. W Warszawie 
uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną  
- nie tylko historyczną, ale także muzealną, to-

pograficzną - znajomością militariów, literatury, 
malarstwa, barwy okresu XVI/XVII w. Poszcze-
gólne konkurencje rozgrywane były w obiektach 
historycznych i muzealnych Warszawy, co było 
dodatkowym utrudnieniem dla konkursowi-
czów spoza stolicy. Nasz uczeń okazał się najlep-
szy w rozgrywce „eksponat muzealny”, w której 

to należało wylosować, rozpoznać i scharakte-
ryzować elementy uzbrojenia dawnych wojsk 
Rzeczpospolitej przed ekspertami Muzeum Woj-
ska Polskiego. Jakub trafił na berdysz - ciekawy 
przykład broni białej XVII-wiecznej piechoty. 
Okazało się, że ten eksponat nie kryje żadnych 
tajemnic przed naszym młodym historykiem.     

 Gimnazjalista uzyskał również bardzo wy-
soką notę  w konkurencji „obiekt historyczny”. 
Tu natomiast należało wcielić się w rolę kustosza 
losowo przydzielonego zabytku Warszawy. Ja-
kub zaprezentował kościół  św. Jacka i klasztor 
Dominikanów na Nowym Mieście. Wypada 
w tym momencie dodać, że uczeń widział zaby-
tek pierwszy raz w życiu, mimo to nie dał się 
tremie i wskazał przed komisją wszystkie walory 
historyczne miejsca.
- Historią  interesuję się już od dłuższego czasu – 
przyznaje gimnazjalista – już trzeci raz doszedłem 
do finału ogólnopolskiego, a moim tegorocznym 
sukcesem jest  również tytuł laureata w kurato-
ryjnym, wojewódzkim konkursie historycznym. 
W ostatnim roku szkolnym moją uwagę zajmo-
wała też  historia muzyki  i z tego przedmiotu 
także otrzymałem  tytuł laureata w wojewódzkim 
konkursie z zakresu historii sztuki. Szczególnie 
cieszę się z nagród  w ogólnopolskim konkursie 
– licznych książek i  przenośnego komputera, któ-
re posłużą  mi w dalszej edukacji w Liceum w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w  Kolumnie.

Uroczyste ogłoszenie wyników  odbyło się 
na deskach Teatru Dramatycznego w Płocku, 
w mieście w którym odbywały się pierwsze edycje 
i tu gdzie mieszka pomysłodawca konkursu pan 
Marek Gajewski - przewodniczący tamtejszych 
organizacji kombatanckich, żołnierz Armii Krajo-
wej, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wśród 
wręczających  nagrody był również Krzysztof Ja-
raczewski, wnuk marszałka Piłsudskiego. 

                               Dorota Janiszewska 
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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)

Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
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 14, tel. 676-83-00

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych, 

sportowych i turystycznych planowanych  w sierpniu 2011 r.

Uwaga, głosujemy dla Łasku!

 NIVEA – 100 
placów zabaw

Gmina Łask jest uczestnikiem Kon-
kursu ogłoszonego przez Firmę NIVEA 
Polska Sp. z o.o., która z okazji swego 
jubileuszu 100 lat marki Nivea finansu-
je i buduje 100 placów zabaw na terenie 
całej Polski. Do konkursu gmina zgłosiła 
dwie lokalizacje pod budowę placu zabaw:  
na planowanym „Orliku” w Kolumnie przy 
ul. Lipowej oraz na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1. 

    W konkursie zwyciężą te lokalizacje, które 
otrzymają największą ilość głosów od internau-
tów. Głosowanie internetowe trwać będzie od   
6 czerwca do 31 października 2011 roku. W gło-
sowaniu może wziąć udział każdy, kto zarejestru-
je się na stronie www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu 
się każdego dnia w w/w terminie możesz oddać 
swój głos na naszą lokalizację (1 raz/dobę). 
ZACHĘCAMY WSZYTSKICH 
DO GŁOSOWANIA !                              PB

NAŚLADOWNICTWO 
WSKAZANE

Chciałoby się, by w naszym mieście zacho-
wano i eksponowano więcej takich detali jak te 
na starym domu przy ulicy 9 Maja. Niektóre  
z kamieniczek w rynku miały oryginalne drzwi, 
a nawet kamieniarkę, nie wspominając o kra-
tach, także domy przy ulicach wokół centrum 
były niegdyś ciekawie zdobione, po czym nie 
ma już śladu. A może warto zapoczątkować 
nową tradycję, umieszczając na kamieniczkach 
np. zegary czy jakieś charakterystyczne kamien-
ne rzeźby? 

                                                          (RY)

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.

Wakacje z biblioteką – zajęcia dla dzieci 

1-31 – od 
poniedziałku do 
piątku w godz. 
10,00-12,00

Biblioteka Publiczna  
w Łasku - Filia dla dzieci 

BP w Łasku - Filia 
dla dzieci 

2.
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 1-5 ŁDK ŁDK 

3. Wystawa fotografii Eweliny Pniewskiej 1 - 31  ŁDK ŁDK, TPZŁ 
4.

Kino Letnie - seanse dla dzieci 3,10,17,24 
- godz. 11,00 ŁDK ŁDK

5. Kino Letnie - seanse 
dla młodzieży i dorosłych

2,4,9,11,16,18,23, 25 
- godz. 19,00 ŁDK ŁDK

6.
Otwarte zajęcia pn. „Bezpieczne 
dziecko” 22 - 26 SP nr 5 w Łasku 

KPP w Łasku, 
ŁKSW „Oyama 

Karate” 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Orlikowa liga piłki nożnej, siatkowej, 
streetballa sierpień boisko Orlik CSiR  w Łasku 

2. Wakacyjna Liga Tenisa Ziemnego 
- Puchar Ligi 12 - 15 CSiR - korty tenisowe CSiR w Łasku 

3. Zawody wędkarskie z okazji Święta 
Wojska Polskiego   13 Łopatki Koło PZW Grabia 

Łask

Ostatnio na łamach  „Życia Pabianic”  poja-
wiają się informacje o planowanych przez MZK 
Pabianice zmianach w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej. Zmiany te dotyczyć też mogą 
podmiejskiej  linii „D” Pabianice – Łask. Rozwa-
żane są różne warianty,  łącznie z rezygnacją przez 
MZK Pabianice z obsługiwania tej trasy. 

Jeśli doszłoby do takiej decyzji, to prag-
niemy  Państwa zapewnić, że nie spowoduje to 
utrudnień komunikacyjnych w tym kierunku. 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku jest 
przygotowany do pełnej realizacji tego zadania  
i w razie potrzeby podejmie się samodzielnej ob-
sługi linii „D” . 
       Dyrektor ZKM            Burmistrz Łasku
   Mirosław Szafrański     Gabriel Szkudlarek

Dojazdy Łask - Pabianice
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Pokaż mi swoje HbA1c…
W siedzibie  Oddziału Miejsko–Powiatowego w Łasku  (ul. Warszawska 14)  

Polskiego Towarzystwa Diabetyków, odbyły się badania kontrolne krwi, w celu okre-
ślenia wyrównania metabolicznego określonej grupy pacjentów. Koszty związane 
z zakupem stosownych odczynników pokryło polskie przedstawicielstwo duńskiej 
firmy Novo Nordisk A/S, produkującej na co dzień insuliny najwyższych gatunków 
oraz całą gamę  osprzętu diabetologicznego. 

Fachowe i sprawne wykonanie badań, po-
łączone  z instruktażem i krótkim wykładem, 
zapewniła współpracująca od lat z łaskim sto-
warzyszeniem, st. pielęgniarka dyplomowana 

Anna Będzichowska. Za logistyczne zabezpiecze-
nie spotkania odpowiedzialny był Zarząd Od-
działu PSD z Agnieszką Łukaszewską na czele. 
Badano hemoglobinę glikowaną (skrócie HbA1c ), 

co w tłumaczeniu na język  zwykłego zjadacza 
chleba oznacza: średnią poziomów cukru we 
krwi z ostatnich 120. dni, wyrażaną w %. 

Każda badana osoba otrzymała oprócz 
wyników stosowny pakiet edukacyjny, drobne 
gadżety oraz wg zapotrzebowania glukometry 
do badania poziomu cukru we krwi.

Dopełnieniem akcji były konsultacje z osoba-
mi wymagającymi zmiany sposobu leczenia, prze-
prowadzone w dn.  1.06.2011 r., również w siedzi-
bie stowarzyszenia, przez kierowniczkę Przychodni 
Diabetologicznej w Łasku,  dr Janinę Kijańską.
Powyższe badania wskazały na pilną potrzebę sy-
stematycznej edukacji i nabywania stosownych na-
wyków, mających na celu dążenie do wyrównania 
metabolicznego (skuteczna  ochrona przed groź-
nymi powikłaniami cukrzycy). Taką możliwość 
daje PSD, które jest otwarte na systematyczną 
współpracę z chorymi na cukrzycę. Członkowie 
zarządu pełnią stałe dyżury w każdą środę tygo-
dnia (z wyjątkiem świąt i przerwy wakacyjnej), 
w godz. 15-17. Jak wynika z badań, pacjenci nie 
zrzeszeni w PSD uzyskali znacznie wyższe średnie 
wyniki (o 1,46 %) od tych, którzy chcą korzystać 
z edukacji, wymiany doświadczeń i wspólnych 
konsultacji, dających niejednokrotnie dużo więcej 
od „sztywnych” i trochę „wyreżyserowanych” wizyt 
w gabinecie lekarza. Tą ostatnią tezę potwierdzają 
prawie wszyscy, z którymi spotykam się w swojej 
społecznej pracy od prawie 30 lat.    

                           Bogusław Stachowski
                       Foto: Mieczysław Zalasa

JAK DAWNIEJ WYPOCZYWANO
Do wód – jak to wtedy mawiano – jeździli tylko nieliczni, bo wyprawa do zagranicznych kurortów najzwyczajniej kosztowa-

ła fortunę. Biedota musiała zadawalać się wypoczynkiem na łonie natury w pobliżu domu. Łaskowianie nie mieli wówczas ani  
zalewu, ani krytego basenu, więc kąpali się w Grabi lub innych strumieniach, najlepiej pobliżu młynów, gdzie woda była  
czyściejsza i dało się nawet nurkować.

Na prezentowanej niżej pocztówce widać 
młyn na Utracie, po którym do dziś przetrwały 
ledwie widoczne ślady. Jeszcze po ostatniej wojnie, 
jak wspomina związany  z tą niegdyś oddzielną 
miejscowością a dziś dzielnicą Łasku,  znany pisarz 
E. Iwanicki, rzeka w tym miejscu była nieuregulo-
wana i rozlewała się niemal pod drogę. Latem przy-
jeżdżali nie tylko łaskowianie, ale i letnicy z Łodzi 

czy Pabianic. W pobliżu młyna, na płyciźnie, gdzie 
w upały było chłodno,  bawiła się dzieciarnia…

Na pocztówce pochodzącej z 1909 roku, 
znajdującej się wyżej, jest napis poświadczają-
cy, że już wówczas Utrata traktowana była jako 
miejscowość letniskowa.

W latach dwudziestych i trzydziestych 
ubiegłego wieku zaczęła się letniskowa karie-
ra Kolumny, która aspirowała do prawdziwego 
kurortu. I z pewnością miała spore szanse, które 
przekreślił wybuch wojny.

                                                         (PE)  
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