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 ŚWIĘTO FLAGI  
PO RAZ CZWARTY

Już po raz czwarty w dniu 2 maja ob-
chodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 
Uroczyste obchody na  Placu 11 Listopada 
rozpoczęły się od podniesienia flagi państwo-
wej na maszt. Następnie burmistrz Łasku  
Gabriel Szkudlarek wygłosił przemówienie 
okolicznościowe, potem zaś uczestnicy, wśród 
których byli m.in. harcerze, przemaszerowali 
przez Plac 11 Listopada niosąc olbrzymich 
rozmiarów biało-czerwoną flagę. Została 
ona zawieszona na podnośniku strażackim. 
Na zakończenie burmistrz grodu nad Grabią 
zaprosił wszystkich uczestników uroczystości 
do pamiątkowego zdjęcia.                      ES

JASTRZĘBIE 
W HISZPANII

Pięć łaskich Jastrzębi wyleciało 2 bm. 
na ćwiczenia TLP (Tactical Leadership Pro-
gramme)  do Albacete (Hiszpania). Już po raz 
drugi (poprzednio w ubiegłym roku) piloci 
z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
zostali zaproszeni do udziału w tych ćwicze-
niach. W międzynarodowym towarzystwie 
nasi piloci spotkają swoich kolegów z 23. 
BLT, albowiem MIG-i 29 z Mińska również 
wezmą udział w tym przedsięwzięciu.  
    por. Marek Kwiatek

                       oficer prasowy 3� BLT

Nagroda dla Ewy Skorek
W ubiegłym roku wydawnictwo Nowa Era ogłosiło konkurs dla nauczycieli klas I-III,  

polegający na przygotowaniu ciekawego scenariusza zajęć wykorzystującego atuty multibooka.

Multibook to elektroniczny podręcznik, 
który w procesie nauczania wykorzystuje no-
woczesny sprzęt elektroniczny, tj.: komputer, 
rzutnik i tablicę interaktywną.

Jury brało pod uwagę kreatywność i inno-
wacyjność przesłanej pracy, trafność zastosowa-
nych metod  i środków dydaktycznych w od-
niesieniu do omawianego zagadnienia i tematu 
oraz atrakcyjność zajęć z punktu widzenia dzieci.

Pierwsze miejsce zajęła nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Łasku Ewa Skorek, która przy-
gotowała najlepszy scenariusz. Szkoła otrzymała na-
grodę główną w postaci tablicy interaktywnej.

Wręczenie nagrody odbyło się 11 marca br. w SP 

nr 1 w Łasku, w obecności burmistrza Gabriela Szkud-
larka, dyrektor Jolanty Wilczyńskiej, przedstawicieli wy-
dawnictwa Nowa Era oraz firmy Agraf.             (eska)
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NABÓR 
DO PRZEDSZKOLI

Nabór do 5 przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Łask na rok 
�011/�01� został zakończony. W tym roku 
liczba zgłoszonych dzieci przewyższała licz-
bę miejsc w przedszkolach, zatem dyrekto-
rzy powołali komisje rekrutacyjne.

Wyniki naboru są następujące; łącznie do 
przedszkoli złożono 1.028 kart zgłoszeniowych 
dzieci (w tym 64 do grupy żłobkowej w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Łasku). Liczba ta jest 
większa niż w roku ubiegłym o 82 ze względu 
na objęcie w tym roku obowiązkiem przedszkol-
nym dzieci 5-letnich.

Przyjęto 660 dzieci, w tym 25 w grupie 
żłobkowej. Nie przyjęto do przedszkoli według 
zgłoszonych kart 368 dzieci, w tym 39 z grupy 
żłobkowej.

Z uwagi na to, że niektórzy rodzice składa-
li karty do dwóch, a nawet i trzech przedszkoli, 
to karty te się powielały. Zatem faktycznie nie 
przyjęto do przedszkoli 271 dzieci,  w tym 39 
zakwalifikowanych do grupy żłobkowej.

W następnym roku zwiększy się ilość miejsc 
w przedszkolach dla dzieci młodszych, ponieważ  
6-latki odejdą z przedszkoli do szkół podstawowych.

                                             Jan Cybułka
                  naczelnik Wydziału Oświaty,
         Kultury i Spraw Społecznych UM

 Tym razem aura okazała się mało łaskawa i obchody Święta 3 Maja odbywały się 
w deszczu oraz chłodzie. Zainaugurowała je msza w intencji ojczyzny odprawiona w koś-
ciele garnizonowym. Potem w asyście wojska, pocztów sztandarowych i orkiestry ŁDK  
przemaszerowano na Plac 11 Listopada, gdzie odbyły się główne uroczystości rocznicowe.

Wzięli w nich udział przedstawiciele wojska, policji, organizacji kombatanckich i młodzieżo-
wych. Władze miasta reprezentowali m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik, bur-
mistrz Gabriel Szkudlarek i jego zastępczyni Janina Kosman, gospodarze powiatu: przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk i starosta Cezary Gabryjączyk.

Oficjalna część obchodów rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy garnizonu płk. dypl. 
pil. Dariuszowi Malinowskiemu, następnie przy dźwiękach hymnu narodowego odbyło się pod-
niesienie flagi państwowej na maszt. Z kolei starosta łaski C. Gabryjączyk przypomniał dorobek 
i znaczenie Konstytucji 3 Maja, która choć nie uchroniła Polski przez 123-letnią niewolą, stanowiła 
wielki krok ku postępowi.

Uroczystą salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 32 BLT i złożeniem kwiatów pod Pomni-
kiem Niepodległości zakończono oficjalne obchody Święta 3 Maja. W godzinach popołudniowych 
w Łaskim Domu Kultury grupa teatralna „Pospolite Ruszenie zaprezentowała okolicznościowy spek-
takl pt. „Pierwsza lepsza” Aleksandra Fredry.                                                                           (Pe)

Rośnie nowy blok spółdzielczy
Trzeba było czekać ponad dziesięć lat, by Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa wzno-
wiła wznoszenie nowych bloków (ostatni powstał w �000 roku przy ul. Jodłowej 
9).  Pierwszy z dwóch powstaje właśnie na osiedlu „Przylesie”. Jeśli nic nie stanie  
na przeszkodzie, do trzypiętrowego budynku pierwsze z �� rodzin powinny się  
wprowadzić w końcu bieżącego roku. 

Jak widać na zdjęciu, budowa bloku jest 
już zaawansowana. Znajdować się w nim będą 
mieszkania o powierzchni od 43 do 82 metrów 
kwadratowych. Na uwagę zasługują obszerne 
balkony, a także garaże znajdujące się w części 
parterowej budynku. To w Łasku novum, choć 
np. w Łodzi tego typu budynków wznosi się 
teraz wiele. To ważne, bo na „Przylesiu” gara-
ży brakuje, szczególnie takich zlokalizowanych  
w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania.
- Tak długa przerwa w inwestowaniu wynika-
ła przede wszystkim z braku chętnych na tego 
typu budownictwo – wyjaśnia prezes spółdzielni 
Ireneusz Nowakowski. – Decydowały też inne 
czynniki, takie chociażby jak konkurencyjna 
cena mieszkań na rynku wtórnym. Teraz sytua-
cja stałą się korzystna i wznosimy pierwszy blok, 
a być może niedługo i kolejny, zlokalizowany w są-
siedztwie tego budowanego. W dalszej perspektywie 

przymierzamy się do budownictwa szeregowego.
Jaka jest cena mieszkań w nowym bloku 

przy ulicy Jodłowej? Stosunkowo niska, bo śred-
nio za 1 metr kwadratowy lokator będzie musiał 
zapłacić jedynie 2,7 tys. zł.                         (P) 

PÓŁ WIEKU 
SZKOŁY W KOLUMNIE

28   kwietnia br. obchodzono 50-lecie istnie-
nia  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kolumnie,a właś-
ciwie budynku przy ulicy Toruńskiej 1, w której 
„Czwórka” funkcjonuje wspólnie z gimnazjum 
i liceum ogólnokształcącym.  

Z okazji jubileuszu ogłoszono ciekawe konkur-
sy, przeprowadzano wywiady z dawnymi uczniami 
i nauczycielami, zbierano stare fotografie i doku-
menty, często o archiwalnej wręcz wartości, aby za-
prezentować je na specjalnej wystawie. Na podstawie 
szkolnych kronik przygotowano folder „50 lat Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Łasku-Kolumnie”. 

Wiele trudu i wysiłku kosztowało zrealizowa-
nie marzeń o budowie nowej szkoły przy ulicy To-
ruńskiej i oddanie jej do użytku w 1961 r. czyli pół 
wieku temu. A po pięćdziesięciu latach 28 kwietnia 
o godzinie 10.30 zaproszeni goście, dyrekcja, byli 
i obecni nauczyciele przyjaciele szkoły, rodzice, 
którzy zawsze ją aktywnie wspierali, oraz młodzież 
w galowych strojach zebrali się w kościele na specjal-
nej uroczystej mszy. Ksiądz Piotr Mieloszyński po-
święcił nowy sztandar. W „starej” sali gimnastycznej 
dyr. Halina Wawrzyniak-Licha przywitała wszyst-
kich przybyłych przedstawicieli władz samorządo-
wych, kuratorium, delegację zaprzyjaźnionej gminy 
i szkoły z Dannenbergu oraz szkół lokalnych. Krót-
ko przypomniała historię szkoły. Głos zabrali m.in. 
burmistrz G.Szkudlarek i starosta łaski C. Gabryją-
czyk życząc szkole dalszych sukcesów. 

A 3 czerwca - piknik rodzinny, a na następne-
go dnia - bal absolwentów.            A. Dziedzic

Pamiętaliśmy o 3 Maja
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Zdaniem burmistrza
Dziś podejmuję dwa trudne zagadnienia wynikające z braku odpowiedzialności 

niektórych naszych mieszkańców, a także braku skuteczności w egzekwowaniu 
przestrzegania prawa przez powołane do tego organy.

WANDALE SĄ WŚRÓD NAS
Czytam w lokalnej gazecie opinie o wiacie 

przystankowej na ulicy Jana Pawła II. Przystanek 
„Jest taki jakiś bury, a do tego z blachy falistej. 
W centrum miasta, a przede wszystkim przy uli-
cy mającej takiego patrona jak nasz Ojciec Świę-
ty powinien być przystanek w jasnych kolorach 
i z pleksy – uważa około 60-letnia kobieta czeka-
jąca na miejski autobus. - A mnie tam wszystko 
jedno czy jest z blachy, czy z pleksy. Ważne, by 
w deszcz na głowę nie kapało i żeby autobusy 
jeździły zgodnie z rozkładem - skomentował 
uwagę łaskowianki 40-letni Paweł.” Ja w pełni 
podzielam pierwszą opinię, ale musimy uwzględ-
nić realia. Jakiś czas temu podjąłem decyzję, aby 
w mieście wszystkie przystanki były nowoczesne, 
estetyczne, z hartowanymi szybami. I co z tego. 
Po dwóch tygodniach znaczna część szyb zosta-
ła potłuczona, a zaznaczyć trzeba, że zwykłym 
uderzeniem czy kopnięciem takiej szyby się nie 
rozbije. Jeżeli nawet nie potłuką to zabrudzą róż-
nymi paskudnymi gryzmołami czy wulgarnymi 
napisami. Gminy nie stać na to, aby „dawać zaję-
cie” wandalom i chuliganom. Z żalem trzeba stwier-
dzić, że są to efekty tzw. bezstresowego wychowania, 
niszczenia wszelkich autorytetów czy braku poczucia 
odpowiedzialności za dobro wspólne. 

Słyszymy w mediach, co się ostatnio dzia-
ło na stadionie w Bydgoszczy. W karaniu prze-
stępców musi zwyciężyć zdrowy rozsądek. Każ-
da zdecydowana akcja służb porządkowych nie 
może być krytykowana przez pseudouczonych 
i niektóre media - roniące krokodyle łzy nad 
krzywdą przestępcy. Z inicjatywy przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady 
Powiatu i mojej, przy udziale wicestarosty, od-
było się spotkanie z kierownictwem Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku, dotyczące bezpie-
czeństwa w naszym mieście. Otrzymaliśmy za-
pewnienie, że nie będzie tolerancji dla łamania 
prawa. W szczególności policja będzie reagować 
na picie alkoholu w miejscach publicznych. 

CO Z PRZYŁĄCZAMI 
DO KANALIZACJI SANITARNEJ
        Kończymy wielki projekt rozbudowy 

sieci kanalizacji sanitarnej. Przy wsparciu pie-
niędzmi unijnymi, w ostatnich czterech latach 
wybudowaliśmy 30 km tej kanalizacji. Średnio 
w ostatnich dziesiątkach lat gmina nie budowała 
1 km kanalizacji rocznie. Zatem bez fałszywej 
skromności możemy powiedzieć, że dzięki pie-
niądzom unijnym pchnęliśmy gminę Łask w tym 
zakresie co najmniej 30 lat do przodu. Wyko-
naliśmy przy tym tak skomplikowane i trudne 
zadanie jak budowa kanalizacji w ulicy Kiliń-
skiego, faktycznie odbudowując także jezdnię. 
Oczywiście nie zostały spełnione oczekiwania 
wszystkich mieszkańców pragnących kanalizacji 

sanitarnej dla swoich posesji, to jednak dzięki 
prowadzonym inwestycjom kanalizacja ta dziś 
jest znacznie bliżej kolejnych obszarów gminy. 

Wydawać by się mogło, że realizacja oczeki-
wań mieszkańców, presja na budowę kolejnych 
odcinków kanalizacji przełoży się na niezwłocz-
ne korzystanie z tego dobrodziejstwa, jakim 
niewątpliwie jest kanalizacja sanitarna. Niestety 
około 40% właścicieli nieruchomości zwleka 
z przyłączeniem swoich posesji do sieci. Są ulice, 
np. w Kolumnie, gdzie na kilkadziesiąt posesji 
przyłączonych do kanalizacji jest tylko kilka. Tak 
być nie może. Kanalizacja sanitarna budowana 
jest wielkim wysiłkiem finansowym gminy. Pa-
miętajmy że nadal mamy obszary na których 
nie ma wodociągów. W tej sytuacji nie możemy 
dopuścić aby wyłożone na inwestycje pieniądze 
nie były właściwie wykorzystane i w utrzymaniu 
kanalizacji partycypowali tylko ci mieszkańcy 
gminy którzy mają poczucie odpowiedzialności. 

Ustawodawca rozstrzygnął to jednoznacz-
nie. Właściciele nieruchomości mają obowiązek 
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Przyłą-
czenie nie jest wymagane, gdy posesja posiada 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wszystkie wymagane prawem normy – art.5 

ust.1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Posesje mogą 
być wyposażone w zbiorniki bezodpływowe 
(chodzi o szamba) tylko wówczas, gdy nie ma 
możliwości przyłączenia posesji do kanalizacji 
sanitarnej. 

Jeżeli właściciel nieruchomości dobrowol-
nie nie przyłączy się do kanalizacji mimo takiego 
obowiązku, wójt (burmistrz, prezydent) wyda-
ją decyzję administracyjną. Szanowni Państwo 
władze gminy nie mogą być obojętne na narze-
kania mieszkańców którzy obowiązki wykonują 
właściwie, a jednocześnie mają utrudnione ko-
rzystanie ze swojej działki w wyniku fetoru wy-
woływanego wylewaniem nieczystości płynnych 
do różnego rodzaju cieków. Takich zachowań 
po prostu tolerować nie możemy Dlatego zo-
bowiązałem Zarząd i Radę Nadzorczą MPWiK 
do podjęcia działań na rzecz zwiększania liczby 
przyłączy, a jeżeli to nie poskutkuje - będą wy-
dawane przewidziane prawem decyzje admini-
stracyjne. Kwestie te rozstrzygnięte są nie tylko 
prawem ale potwierdzone wyrokami sądów ad-
ministracyjnych.

11.05.�011.    
          Gabriel Szkudlarek

NAJLEPSI  MŁODZI  INFORMATYCY
Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie była 

organizatorem IV Międzyszkolnego Konkur-
su Informatycznego dla Szkół Podstawowych 
z miasta i gminy Łask. W konkursie udział 
wzięli uczniowie  klas IV – VI ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i nr 5, Wrzeszczewic, Łopatek  
i Wiewiórczyna. Konkurs przygotowała Mo-
nika Dąbrowska natomiast pytania i zadania 
konkursowe - Elżbieta Dawicka – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Czestkowie. Do kon-
kursu zaproszono również Damiana Mikłę,  
informatyka z Urzędu Miejskiego w Łasku.   
Konkurs przebiegał dwuetapowo. Oto zwy-
cięzcy rywalizacji:

PCK POMÓGŁ 
DZIECIOM

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy  
w Łasku z udziałem tutejszych wolontariuszy ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych  przeprowadził przedświąteczną akcję pod 
hasłem „Wielkanoc z PCK”. Jej celem było pozyska-
nie darów i funduszy na przygotowanie paczek świątecz-
nych dla dzieci z najuboższych rodzin naszego rejonu. 

Łaskowianie okazali się niezwykle życzliwi 
i otwarci na potrzeby innych, bowiem udało 
się nam pozyskać artykuły i środki finansowe 
na łączną kwotę 1.872,22 złotych. Dzięki temu 
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Łasku mógł obdarować 60 uczniów z rodzin 
biednych paczkami świątecznymi. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim współorganizatorom na-
szego przedsięwzięcia, ludziom dobrej woli za 
życzliwość i ofiarność. 

                                     Joanna Cyganek 
                                       prezes Zarządu 

kl. IV –   I  miejsce Bartłomiej Dymny (Łopatki)
 II  miejsce Dominika Kubiak (Wiewiórczyn)
III  miejsce Piotr Sztengiert  (nr 4)
kl. V  -   I  miejsce Maryla  Ciszewska  (nr 5)
II  miejsce Jakub Król (nr 4)
III  miejsce Julia Mrowińska  (Łopatki)
kl. VI -  I  miejsce Natalia Kopczyńska (Szkoła 
Podstawowa w Łopatkach)
II  miejsce Weronika Rędzikowska  (nr 5)
III  miejsce  Agnieszka Perka  (nr 5)

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, 
a nauczyciele przygotowujący uczniów do kon-
kursu -  dyplomy uznania.

       Monika Dąbrowska
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KRÓTKOWybierzemy ławników
 Z końcem br. upływa czteroletnia kadencja ławników, 

czyli niezawodowych członków składu orzekającego sądu,  
stanowiących czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. 

W zakresie orzekania ławnik posiada większość prerogatyw 
sędziego: jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, 

a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego 
zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej. 

Rada Miejska w Łasku w październiku 2007 roku wybrała 4 ławników do Sądu Okręgowego 
w Sieradzu i 15 ławników do Sądu Rejonowego w Łasku. Ich kadencja upływa właśnie z końcem 2011 r. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sadów powszechnych,  do końca maja br. prezesi sądów okrę-
gowych określą liczbę wybieranych ławników na nową kadencję, do 30 czerwca br.  rady gmin będą 
przyjmować zgłoszenia kandydatów na ławników, zaś wybory ławników muszą się odbyć najpóźniej 
w październiku br. 

Z uwagi na zbliżający się termin zgłaszania kandydatów, temat w zasadzie tylko sygnalizuję, gdyż 
dziś nie jesteśmy w stanie podać Czytelnikom zasad, według których na pewno odbywać się będzie 
przyjmowanie zgłoszeń. W procesie legislacyjnym znajduje się bowiem ustawa o zmianie ustawy - 
Prawo o ustroju sadów powszechnych, która  może wprowadzić zmiany regulujące status ławników. 
Ustawa została przyjęta przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br., następnie 12 maja Senat 
przyjął ją bez poprawek. Do wejścia w życie konieczny jest podpis prezydenta.  

Zainteresowanych tematem, a szczególnie kandydowaniem na ławników zapraszam do bieżące-
go śledzenia informacji w tym zakresie na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce WYBORY 
ŁAWNIKÓW.   Zamieściliśmy tam obecnie obowiązujące zasady w procedurze zgłaszania kandyda-
tów na ławników, które będziemy aktualizować po uchwaleniu ewentualnych zmian.  

Poniżej przedstawiam dotychczasowe zasady dla kandydatów na ławników z niektórymi propo-
nowanymi zmianami. 

Ławnikiem może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
2. jest nieskazitelnego charakteru
3. ukończyła 30 lat  a nie przekroczyła 70 lat
4. jest zatrudniona  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku 
(w nowelizacji ustawy proponuje się przyznać prawo kandydowania także w miejscu  

       prowadzenia działalności gospodarczej)
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie
6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, zarejestrowane stowarzy-

szenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje, z wyłączeniem partii 
politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy dokonującej wyboru  (proponuje się zwiększyć liczebność grupy osób upraw-
nionych do zgłaszania kandydata na ławnika z 25 do 50). Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz 
kandydowania przez radnych wszystkich rad oraz przywraca obowiązek zasięgania informacji o kan-
dydatach od policji.

Szczegółowych informacji udzielać oraz zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmować  
będzie Biuro Rady Miejskiej w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. 19, tel. 43 6768319. 

                                                                                                                        Beata Mielczarek
                                                                                                                 sekretarz gminy Łask

53 LATA 
W RZYMIANACH

Podczas tegorocznych Świąt Wielkanoc-
nych kapitan Rzymian Łaskich Włodzimierz 
Pałuszyński pełnił swoją ostatnią wartę w Od-
dziale. Za pośrednictwem „Panoramy” składa 
podziękowania za wieloletnią pomoc i współ-
pracę: „Na łamach Panoramy Łaskiej pragnę po-
dziękować wszystkim, którzy wspierali działal-
ność Oddziału. Szczególne podziękowania skła-
dam parafianom, sponsorom, przedsiębiorcom, 
księżom i władzom miasta za wszelką pomoc 
finansową, życzliwość i dobre słowo. Dziękuje 
również wszystkim Wam, Koledzy Rzymianie, 
za wspólne lata służby”.

SESJA, na której radni zajmą się absolutorium 
dla burmistrza Łasku zaplanowana została na  
29 czerwca br.
DYREKTORZY szkół do wymiany - 23 bm. upły-
nął termin zgłaszania kandydatów na drektorów  
4 szkół i 1 przedszkola z gminy Łask, którym  
kończy się 5-letnia kadencja.
BIBLIOTEKI zawsze po drodze – nie mijam 
– wchodzę – to hasło majowego VIII Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek (9-15 bm.). Z tej okazji 
w książnicy odbyło się sporo imprez, m.in. otwar-
to wystawę zdjęć z azjatyckich wojaży „Witajcie  
w Nepalu” Jerzego Szewczyka, warsztaty plastycz-
ne „Lepimy, rysujemy, malujemy”. Wiele imprez 
przybliżających książkę zorganizowały także inne 
biblioteki ziemi łaskiej.
SUPERKUNDEL – ten zaszczytny tytuł przypadł 
w tym roku psu Bruno, którego właścicielką jest 
Gosia Walczak. Tak zadecydowało jury XVIII Wy-
stawy Psów Wielorasowych KUNDEL 2011 zor-
ganizowanej  w ogrodzie ŁDK.
JAZZOWA WIOSNA – to kolejna majowa impreza 
w ŁDK zorganizowana wspólnie z Łaskim Towarzy-
stwem Kulturalnym w ramach cyklu „Różne barwy 
muzyki”, prezentująca utwory od Ellingtona do 
Stinga, w wyk. Aleksandry Lipińskiej, Wojciecha Li-
pińskiego, Dariusza Bińka i Włodka Kozłowskiego.
BĄBEL �011 0 to XVII Festiwal Artystyczny 
Przedszkolaków, czyli prezentacja teatralnych i ta-
neczno-muzycznych talentów łaskich przedszkola-
ków na scenie ŁDK, 2 czerwca, godz. 10.

NAJTAŃSZY 
wywóz 

nieczystości 
płynnych 

NA TERENIE 
ŁASKU

Pabianice 
nr telefonu
�13 95 66 

kom. 
506 078 939
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WYRÓŻNIENIA DLA
 ŁASKIEJ BIBLIOTEKI

�8 kwietnia br. podczas konferen-
cji podsumowującej I edycję progra-
mu edukacyjnego CAL zrealizowanego 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 
w województwie łódzkim,  w siedzibie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi  łaska 
książnica  otrzymała wyróżnienie specjal-
ne Stowarzyszenia Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL. 

Wyróżnienie to przyznano „za pasję i za-
angażowanie w edukacyjny proces planowania 
strategicznego Biblioteka – Miejsce aktywne 
realizowany w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek”. Wszyscy bibliotekarze biorący udział w 
szkoleniach otrzymali stosowne certyfikaty. 

Informujemy jednocześnie naszych Czytel-
ników, że kolejną książnicą z naszego regionu, 
która skorzysta z Programu Rozwoju Bibliotek, 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowi-
cach. Została ona zakwalifikowana jako biblio-
teka partnerska do II tury programu. Serdecznie 
gratulujemy wyróżnionej książnicy i jednocześnie 
zachęcamy inne gminne biblioteki do udziału we 
wszystkich tego typu programach, dzięki którym 
znacznie podnosi się jakość usług, oferowanych 
przez biblioteki dla lokalnej społeczności. 

                                                           BD

ZŁOTY RYDZ
29 kwietnia br. Kabaret Seniora „Rydz”  

z Łaskiego Domu Kultury uzyskał Złoty Talent za 
prezentację swojej twórczości artystycznej podczas 
„Rewii Talentów - Mikrofon dla Seniora” organi-
zowanej przez Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”. 

„Rydz” zaprezentował program pt. „Fajny chłop 
z niego był”. Kolejnym sukcesem jest zajęcie  
I miejsca w XII Przeglądzie Twórczości Seniorów 
w Sieradzu w kategorii kabarety z programem 
„Słodkie pobudki”, którym „Rydz” pokonał 6 
konkurencyjnych zespołów. Opiekunem zespołu 
jest Krzysztof Straburzyński. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.          E.W-Ś

3�. spektakl „Pospolitego Ruszenia”
W ramach obchodów 

3 Maja, na scenie Łaskiego 
Domu Kultury grupa tea-
tralna Pospolite Ruszenie 
zaprezentowała widzom 
sztukę Aleksandra Fredry pt. 
„Pierwsza lepsza”. Wystąpi-
li w niej: Ania Biernacka, 
Natalia Bierońska, Klaudia 
Kociołek, Kamila Mielcza-
rek, Marta Nowak, Dominik 
Bartosik, Janek Boroń i Ma-
teusz Walczak. Intensywne 
próby do spektaklu trwały 
dwa miesiące, a obejrzało 
go w sumie ponad tysiąc wi-
dzów. Był to już 34. spektakl 
przygotowany przez Pospo-
lite Ruszenie dla uczczenia 
świąt państwowych.    MK

DZIKIE WINO ROZKWITŁO…
Ziemia łaska staje się powoli miejscem wypoczynku, rekreacji i wielkich konferencji. Po kompleksie „Kolumnapark”, który 

pojawił się tuż za granicami Kolumny (już na terenie gminy Dobroń) przybył tu jeszcze jeden obiekt konferencyjno-hotelowy 
z prawdziwego zdarzenia - Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino”. Powstało ono w podłaskim Wiewiórczynie, 
na terenie dawnej jednostki wojskowej, której los przypieczętowała przed laty restrukturyzacja naszej armii. 

W dawnych wojskowych budynkach biu-
rowych i administracyjnych znajduje się dziś 
kompleks szkoleniowy (4 sale konferencyjne) 
i hotelowy (restauracja, kawiarnia i 34 pokoje, 
z których może skorzystać ok. 70 osób) o wyso-
kim standardzie. Właścicielem „Dzikiego Wina” 
jest znany łódzki przedsiębiorca Janusz Nastaro-
wicz (firma „Nastapol”), zaś obiekt znakomicie 
prowadzi jego żona i córka.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum 
w dniu 14 bm. nie zabrakło wielu gości i przy-
jaciół właściciela. Wszyscy byli pod wrażeniem  
adaptacji dawnych obiektów koszarowych i dosto-
sowania ich do nowych potrzeb. Jak dowiedzie-
liśmy się, prawdopodobnie obiekt wzbogaci się 
jeszcze o zaplecze sportowo-rekreacyjne. By trady-
cji stało się zadość, Janusz Nastarowicz wspólnie 
z burmistrzem Łasku Gabrielem Szkudlarkiem 
i starostą Cezarym Gabryjączykiem uroczyście 
przecięli wstęgę, otwierając tym samym kolejny 
piękny nabytek ziemi łaskiej. Miłym akcentem 
uroczystości inaugurującej funkcjonowanie Cen-
trum był występ Samokhin Band.

Fotoreportaż z „Dzikiego Wina” prezen-
tujemy na str. �8, patrz również str. 1.
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ŁASKIE BOCIANY   
„Edukacyjny program ekologiczny „Łaskie bociany” dla uczniów szkół z gminy Łask realizowany w �011 r. – druga edycja” 

to kolejna odsłona tej pożytecznej akcji. Wspomniane zadanie jest kontynuacją programu pn. „Edukacyjny program ekologiczny 
„Łaskie bociany” zrealizowanego w �010 r. 

Tegoroczne zadanie polega na: przeprowa-
dzeniu cyklu (7 spotkań) zajęć edukacyjnych dla 
40 uczniów ze szkół podstawowych; zorganizo-
waniu dwóch wycieczek edukacyjnych do Rogo-
wa (arboretum i Muzeum Lasu) oraz do obszaru 
Natura 2000 zbiornik Jeziorsko dla 40 uczniów 
ze szkół podstawowych; wydaniu kalendarza 
na 2012 r. oraz ulotki informacyjnej o zadaniu;  
przeprowadzeniu konkursu plastycznego i foto-
graficznego; prowadzeniu strony internetowej 
www.bociany.lask.pl, na której znajdować się 
będą informacje na temat bociana białego oraz 
prowadzeniu transmisji obrazu z gniazda bocia-
niego.

Wielkim zainteresowaniem wśród internau-
tów cieszy się wspomniana strona internetowa. 
Od momentu uruchomienia przekazu z gniazda 
(tj. 15 marca) zanotowano blisko 250 tys. od-
słon. O  popularności strony www.bociany.lask.pl 
świadczy nie tylko  duża liczba odwiedzających, 
ale również  „wysoka temperatura” wypowiedzi 
dotyczących poszczególnych wątków na forum 
internetowym strony. Największym zainteresowa-
niem wśród forumowiczów cieszy się wątek pn. 
„Obserwacje”, w którym opisywane są perypetie 
bocianiej rodziny zamieszkującej monitorowane 
gniazdo. Największe kontrowersje wśród inter-
nautów wzbudził fakt wyrzucenia 3 jaj z gniazda 
przez jednego z bocianów. Różnego typu domy-

słom nad przyczynami takiego postępowania bo-
ciana nie było końca. Wszelkie spekulacje zakoń-
czyła dopiero wypowiedź ornitologa dr Radosława 
Włodarczyka, który stwierdził że: „Wyrzucaniem 
jaj z gniazda zajmuje się samiec. Ale jest to nowy 
partner samicy (…), który natychmiast przy-
stąpił do „porządkowania” spraw. Zachowanie 
to ma na celu wyeliminowanie z potomstwa 
dzieci poprzedniego samca i zapewnienie so-

bie 100 % pewności ojcostwa kolejnych jaj.”
W dniu, w którym powstawał ten tekst (9 

bm.) w gnieździe znajdowały się kolejne 3 jaja. 
Przyjście na świat bocianiego potomstwa spo-
dziewane jest za niespełna dwa tygodnie. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

                                       Adam Synowiec

HONORY DLA STRAŻAKÓW
Cały maj upływa pod znakiem troski o nasze mienie i ochrony przeciwpożaro-

wej. Tegoroczne Dni Ochrony Przeciwpożarowej zainaugurowane zostały 3 maja  
w siedzibie kolumnieńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, która za trzy lata obchodzić 
będzie jubileusz 100-lecia istnienia. 

Na inauguracyjne spotkanie przybyli go-
spodarze miasta i powiatu łaskiego, a także ci, 
którzy na co dzień współpracują z druhami. 
Władze miasta reprezentowali: przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Bartosik i jego zastępca, 
jednocześnie strażak OSP Kolumna Grzegorz 
Rosiak, a także burmistrz Gabriel Szkudlarek, 
powiatu: przewodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Banaszczyk i starosta Cezary Gabryjączyk, nie 
zabrakło także prezesa Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Michała Nowaka i prezesa Oddziału 
Powiatowego ZOSP – Wojciecha Pokory, a także 
komendanta powiatowego PSP – Piotra Rude-
ckiego i dyr. ZSO w Kolumnie  Haliny Wawrzy-
niak-Lichy. Honory gospodyni spotkania pełniła 
prezes OSP w Kolumnie Grażyna Krzesińska.

Choć w ostatnich latach w mieście i gminie 
nie odnotowano wyjątkowych zdarzeń pożaro-
wych, co jest efektem m.in. wytężonych działań 
profilaktycznych, nie brakowało pracy druhom 
ochotnikom. Uczestniczyli oni m.in. w akcjach 

przeciwpowodziowych, a także ratowniczych 
na drogach. Włączali się również do integracji 
lokalnego środowiska – jak przypomniała prezes 
G. Krzesińska - organizowali życie kulturalne, 
budując  na najniższym szczeblu drabiny spo-
łecznej społeczeństwo obywatelskie.

Tegoroczna inauguracja Dni Ochrony Prze-
ciwpożarowej odbyła się w Kolumnie, co było wy-
razem uznania dla aktywności tej jednostki OSP. 
Druhowie odnieśli już znaczące sukcesy w gminie 
i powiecie w strażackiej rywalizacji i w przyszłości 
być może odniosą sukces na szczeblu wojewódz-
kim. To znakomity dowód potwierdzający wy-
śmienite wyszkolenie strażaków, ale też i okazja 
do promocji gminy Łask i OSP. 

W uznaniu zasług Zarząd Wojewódz-
ki ZOSP RP przyznał medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Złoty Medal otrzymał Grzegorz 
Madej, Srebrne – Jerzy Kowalski i Dariusz Bor-
kiewicz, Brązowe – Grzegorz Rosiak, Mariusz 
Borkiewicz, Halina Grobelna i Danuta Borkie-
wicz.. Medalami „Wzorowy Strażak” uhonoro-

wano: Krzysztofa Karolczaka, Damiana Pawlaka, 
Marcina Jankowskiego, Dariusza Mackiewicza, 
Grzegorza Gardyanczyka, Mariusza Kuberę, Sła-
womira Kuberę i Huberta Kowalskiego.

Odznaki za długoletnią służbę otrzymali: 
Andrzej Baraniecki (45 lat), Józef Baraniecki 
(45), Dariusz Borkiewicz (20), Mariusz Borkie-
wicz (20), Włodzimierz Ciszewski (45), Wacław 
Grobelny (45), Mariusz Janiszewski (15), Mar-
cin Jankowski (5), Stanisław Kasprzak (25), Hu-
bert Kowalski (5), Jerzy Kowalski (10), Grażyna 
Krzesińska (20), Mariusz Kubera (5), Tomasz 
Lipowski (10), Grzegorz Madej (25), Stefan 
Radzbanek (50), Tomasz Wlazło (25).  

                                                           (pe)
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ZWERYFIKUJ  DANE ...  
Przedsiębiorco, posiadasz nieaktualny 

wpis w zakresie klasyfikacji przedmiotu dzia-
łalności gospodarczej,  jeżeli po 1 stycznia 
�008 roku nie dokonywałeś żadnych zmian 
w ewidencji działalności gospodarczej. 

Z danych znajdujących się w ewidencji dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza 
Łasku wynika, że figurują w niej wpisy zawierające 
określenie przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej niezgodnie z aktualną Polską Klasyfi-
kacją Działalności Gospodarczej (PKD 2007) oraz 
niezawierające  numeru PESEL i  NIP.

Istnieją także wpisy niezgodne z rzeczy-
wistym stanem rzeczy (np.: nieaktualny adres 
zamieszkania bądź wykonywanej działalności, 
zaprzestanie prowadzenia działalności gospo-
darczej i niepowiadomienie o tym fakcie organu 
ewidencyjnego, zgłoszenie działalności faktycz-
nie nigdy nie rozpoczętej), które należy zmienić 
lub wykreślić  z ewidencji.

Od 1 lipca 2011 roku funkcjonować będzie Cen-
tralna Ewidencja  i Informacja Działalności Gospodar-
czej ( CEIDG) prowadzona już nie przez organ gminy, 
ale przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Obecne organy ewidencyjne (wójt, bur-
mistrz, prezydent) obowiązane są do przeniesie-
nia, w terminie do 31 grudnia 2011 roku, danych 
przedsiębiorców znajdujących się w ich ewidencji, 
do systemu teleinformatycznego CEIDG.

Zgodnie z art.33 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U.   z 2010 r.   nr 220, poz. 
1447 z późniejszymi zmianami) domniemywa się, 
że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe, a osoba 
wpisana do tej ewidencji nie będzie mogła zasłaniać 
się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wie-
rze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli 
zaniedbała dokonania ich weryfikacji. 

W obrocie gospodarczym to właśnie przedsiębiorca 
będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Wobec wagi problemu, prosimy przedsiębior-
ców o weryfikację swoich danych ewidencyjnych 
oraz  zgłoszenie się do Biura Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Łasku (parter): w poniedział-
ki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku w godz.: 
7.30  do 15.30 , celem ich uaktualnienia.

Szczegółowych informacji udzielimy bezpo-
średnio w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, pok. 64, III 
piętro (od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 
- 15.30  lub telefonicznie: 43  676 83 64.                   

SOŁTYSI WYBRANI
W związku z upływem czteroletniej kadencji sołtysów i rad sołeckich, w marcu  

w gminie Łask odbyło się 31 zebrań wiejskich. Ze względu na niską frekwencję większość 
wyborów przeprowadzono w drugim terminie. Wybory sołtysów i członków do rad so-
łeckich przebiegały jednak sprawnie. Z reguły zgłaszano dwóch lub trzech kandydatów 
na sołtysów, kilkakrotnie zgłoszono tylko jednego, ale zdarzyło się również że nikt nie 
wyraził zgody na kandydowanie i trzeba było długo namawiać, żeby wybrać sołtysa.  

Do obowiązków sołtysa należy reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,  przewodniczenie ra-
dzie sołeckiej, wykonywanie wielu czynności administracyjnych, zwoływanie, organizowanie i prze-
wodniczenie zebraniu wiejskiemu, opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie pomocy oraz 
wniosków o ulgi lub umorzenia podatkowe, informowanie mieszkańców o ważniejszych sprawach 
sołectwa oraz w miarę możliwości uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej. Ponadto, sołtys jest inka-
sentem podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

Natomiast rada sołecka powinna wspierać i pomagać sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu 
spraw sołectwa.  W niektórych sołectwach powołano komisję rewizyjną,  która sprawuje nadzór 
m.in. nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej oraz nad posiadanym majątkiem, tj. świetlicami i do-
mami ludowymi.

Problemy omawiane na zebraniach w poszczególnych sołectwach dotyczyły przede wszystkim 
budowy i remontu dróg, budowy kanalizacji, spraw związanych z odnowieniem rowów przydroż-
nych, oświetlenia ulicznego i innych spraw ważnych dla wsi. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w dys-
kusji mając nadzieję, że omawiane postulaty zostaną zrealizowane z korzyścią dla całej społeczności 
wiejskiej.

Oto sołtysi gminy Łask wybrani na kolejną kadencję:
Lp. Imię i Nazwisko Sołectwo Telefon 
1. Iwona Ratajczyk Aleksandrówek 675 00 26

0-694 439 473
2. Ewa Komincz Anielin 0-661 269 103
3. Zygmunt Gromada Bałucz 0-606 704 987
4. Honorata Warszawska Budy Stryjewskie 675 53 22
5. Ryszard Osiński Gorczyn 675 29 87
6. Jan Klimczak Kopyść 675 11 32
7. Michał Wałęska Łopatki 675 88 03
8. Janusz Malinowski Mauryca 675 36 58
9. Zbigniew Sowała Okup Wielki 675 19 70

0-607 739 493
10. Grzegorz Groblewski Orchów 676 24 97
11. Andrzej Szczepaniak Ostrów 675 92 03
12. Barbara Kamińska Rembów 0-609 846 879
13. Stanisław Bordowicz Rokitnica 675 20 85
14. Jacek Bartczak Sięganów 676 25 36
15. Ireneusz Łaguniak Stryje Paskowe 675 59 46
16. Genowefa Olejnik Teodory 676 12 69
17. Jan Wartalski Wiewiórczyn 675 28 40
18. Mirosław Klimczak Wola Bałucka 0-600 326 402
19. Danuta Rychlik Wola Stryjewska 675 11 53
20. Wojciech Marianowski Wrzeszczewice 675 14 76
21. Hilary Gamoń Wrzeszczewice Nowe 675 15 09
22. Stanisław Smolarek Wydrzyn 675 92 25
23. Aleksandra Dębkowska Zielęcice 0-691 869 598

Sołtysi wybrani po raz pierwszy:
Lp. Imię i Nazwisko Sołectwo Telefon 
1. Honorata Owczarek Borszewice 675 13 20

0-663 432 995
2. Barbara Gułycz Karszew 665 534 870
3. Grzegorz Krawczyk   Krzucz 675 81 28

0-602 785 916
4. Grażyna Rygielska Okup Mały 517 571 795
5. Dariusz Michalak Remiszew 675 15 15

0-601 152 389
6. Marcin Binas Stryje Księże 0-661 227 183
7. Przemysław Księski Wola Łaska 0-792 577 992
8. Wanda Kubera Wronowice 0-604 065 494

12 kwietnia br.  w  Szkole Podstawowej w Wie-
wiórczynie  odbyło się  kolejne  spotkanie  z cyklu „Cała  
Polska  czyta  dzieciom”.   Tym  razem  zaproszenie 
przyjął  absolwent szkoły  mjr Marek Madeja. Prze-

czytał dzieciom bajki pt. „Dwie siostrzyczki”    Braci 
Grimm  i    „Wszystko  dobre,  co  się  dobrze  kończy”   
H. Ch. Andersena.      Dzieci   jak   zawsze z  ogromnym  
zainteresowaniem  słuchały  czytanych  bajek. 

Na  koniec  spotkania  pan major  dokonał  
pamiątkowego  wpisu  do  kroniki  biblioteki.

                                     Jolanta Kowalczyk

Czytał dzieciom

ODPUST
 W ŁASKU
Ksiądz prałat Marian Ciupiński oraz bur-

mistrz Łasku Gabriel Szkudlarek zapraszają na od-
pust ku czci Matki Bożej Łaskiej, który odbędzie 
się w dniu 31 maja br. przy kolegiacie łaskiej. 

Na godzinę 18 planowana jest msza  pod 
przewodnictwem biskupa Adama Lepy, zaś 
o godz. 20 koncert zespołu młodzieżowego z ko-
legiaty łaskiej, a o godz. 20.30 -    koncert zespo-
łu PIN wraz z Andrzejem Lampertem. 
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Starosta łaski w Zarządzie ZPP
W nowej kadencji władz samorządowych starosta łaski Cezary Gabryjączyk wszedł w skład Zarządu Związku Powiatów  

Polskich. Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, 
obrony wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. 

Celem Związku jest również prowadze-
nie oraz wspieranie prowadzonej przez swych 
członków działalności naukowej, naukowo-
technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 
a także wspieranie inicjatyw społecznych na 
rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwa-
lidów. 

Ponadto starosta łaski wchodzi w skład 
Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego.

20 kwietnia 2011 r. w Pałacu Kultury i Na-
uki w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, w którym starosta 
łaski uczestniczył. Po posiedzeniu, na zaprosze-
nie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego, samorządowcy  udali 
się do Belwederu, gdzie zostały przedstawione 
głowie państwa nowo wybrane władze Związ-
ku. Prezes Związku przedstawił prezydentowi 
osiągnięcia powiatów skupiając swoją uwagę na 
ostatnich czterech latach. Mówiono również o 
tym, co zdaniem Zarządu ZPP należy naprawić 
oraz o kwestiach, co do których ZPP chciałby 
prosić  prezydenta o wsparcie. 

Ponieważ spotkanie odbyło się w okresie 
przedświątecznym, jego uczestnicy złożyli sobie 
świąteczne życzenia i przekazali okolicznościo-
we upominki. Starosta łaski Cezary Gabryjączyk  podczas spotkania z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

MOIM ZDANIEM…
Z dużym zdziwieniem przeczytałem artykuł w „Dzienniku Łódzkim” o największej inwestycji 

na drogach powiatowych „Północ-Południe”, w którą zaangażowało się sześć j.s.t. uzyskując 70 % do-
finansowanie z Unii Europejskiej. Po zakończeniu inwestycja ta poprawi stan dróg, chodników i całej 
infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Przebudowa ulicy Batorego w Łasku
W odpowiedzi na pismo mieszkańców 

Łasku z dnia 7 marca 2011 r. dotyczące prze-
budowy ul. Batorego, Powiatowy Zarząd Dróg 
informuje, że 30 września 2010 r. został zło-
żony wniosek o dofinansowanie w/w zadania  
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Naro-

Bo oto pieszy ma chodnik, samochód, 
szerszą i nową drogę, a rowerzysta swoją ścieżkę 
rowerową. Wszystko to spowodowało, że na od-
danych już do użytku odcinkach, w statystykach 
policji znacząco spadła liczba wypadków. Wi-
zualnie poprawiła się też estetyka całego 38 km 
odcinka a szczególnie na terenie gminy Wida-
wa, przez którą przebiega ta droga. Wszystko to 
Wójt Gminy Widawa nazwał „kichą drogową” - 
co słowa te oznaczają w słownictwie Pana Wójta 

nie wiem, ale bardziej dziwi mnie stwierdzenie, 
że musiał zapłacić za tę „kichę” 2 mln zł.

To szósty miesiąc urzędowania Pana Wójta 
i jak dobrze pamiętam, w tym czasie nie doko-
nywał w imieniu gminy żadnej płatności na tę 
inwestycję, a na czas ukazania się artykułu gmi-
na zalegała powiatowi pół miliona zł, nie do-
trzymując wcześniej przyjętego harmonogramu 
finansowego. Warto tutaj nadmienić, że w roz-
mowie ze mną jeden z wójtów sąsiedniej gminy 

stwierdził, że chciałby mieć taką drogę na swoim 
terenie. Gdyby był to dywan, który można zwi-
nąć i przenieść w inne miejsce, to pewnie nale-
żałoby tak zrobić, skoro włodarzowi Widawy żal 
wydanych pieniędzy.

Moim zdaniem zanim skrytykuje się innych, 
może warto byłoby pokazać, co samemu się po-
trafi i jakie sukcesy odniosło się do tej pory... 

                        Cezary Gabryjączyk
                                          Starosta Łaski

dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011”. Wartość zadania wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 3 998 000,00 zł, z czego 
dofinansowanie z NPPDL wynosi 1 994 000,00 
zł, co stanowi 50 % wartości zadania. Pomoc fi-
nansową w wysokości 300000 zł zadeklarowała 

również gmina Łask. Wkład własny powiatu wy-
nosi 1694000 zł. 

Po weryfikacji wniosku powiat łaski znaj-
duje się na czwartej pozycji na liście wniosków, 
rezerwowych, które otrzymały pozytywną ocenę 
formalną i merytoryczną, a nie znalazły się na li-
ście rankingowej z powodu ograniczonych środ-
ków.                           dokończenie na str. 10
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PRZYPOMINAMY 
O  ZMIANACH 

W PRZEPISACH!

dokończenie ze str. 9
Sytuacja ta może ulec zmianie po rozstrzyg-

niętych postępowaniach przetargowych na zada-
nia z listy rankingowej. Około miesiąca czerwca 
powinna być znana kwota pozostała do rozdyspo-
nowania przez Łódzki Urząd Wojewódzki wyni-
kająca z różnicy wartości wnioskowanych a war-
tości po przetargach. 

Informujemy, że w momencie ogłoszenia 
nowej listy z zakwalifikowaniem ul. Batorego na-
tychmiast przystępujemy do uruchamiania postę-
powania przetargowego i realizacji zadania. 

                      Krzysztof Mikołajczyk
             kierownik Powiatowego
                     Zarządu Dróg w Łasku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
W POWIECIE ŁASKIM �011

W dniach �3.05-10.06.�011 r. w  powiecie łaskim zostanie przeprowadzona kwali-
fikacja wojskowa, obejmująca kobiety i mężczyzn urodzonych w 199� r. oraz roczników 
starszych 1987-1991r. wzywanych do stawiennictwa przez wójtów lub burmistrza. 

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się obywa-
tela  w określonym terminie przed  Powiatową 
Komisją Lekarską  oraz Wojskowym Komen-
dantem Uzupełnień. Obejmuje ona bowiem 
czynności mające na celu określenie stopnia 
zdolności obywateli do czynnej służby wojskowej 
i ujęcie ich w ewidencji wojskowej. Stawianie się 
do kwalifikacji wojskowej  jest obowiązkowe. 

Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją sie-
dzibę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
Łasku przy ul. Warszawskiej 13 (I piętro). Komi-
sja pracuje w dniach od 23 maja  do 10 czerwca 
2011 r. w godz. od 9 do 15 (od poniedziałku 
do piątku).

Obywatele  z poszczególnych gmin przyjmo-
wani będą do rejestracji na podstawie imiennych 
wezwań według następującego harmonogramu:
1) Gmina Łask – 31 maj – 8 czerwieca
2) Gmina Wodzierady – 23 maja
3) Gmina Buczek – 26 maja

4) Gmina Widawa – 27 - 31 maja
5) Gmina Sędziejowice – 24 i 25 maja 
6) Kobiety – 9 czerwca
7) Osoby powracające z badań specjalistycznych 
– 10 czerwca
Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej 
zobowiązane są przedstawić:
1) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dowód oso-
bisty, a w uzasadnionych przypadkach inny   do-
kument pozwalający na ustalenie tożsamości oraz 
posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu 
zdrowia,
2) Dla potrzeb ewidencji wojskowej – aktualną 
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez  nakrycia 
głowy), dokument stwierdzający wykształcenie 
lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia 
się do rejestracji.

                                      Henryk Szlawski
                         koordynator powiatowy   

  pełnomocnik ds. kryzysowych, obronnych  
                   i ochrony informacji niejawnych 

Przebudowa ulicy 
Batorego w Łasku

Wszyscy właściciele motorowerów powinni pamię-
tać, że zmieniły się przepisy dotyczące przeprowadza-
nia badań technicznych tych jednośladów. Dotychczas 
wystarczało jednorazowe badanie techniczne w stacji 
diagnostycznej wymagane przy pierwszej rejestracji, 
okresowych badań nie przeprowadzano.

Uregulowania porządku prawnego w tym zakresie weszły w życie 
z dniem 22 września 2009 r. Zgodnie z treścią tej nowelizacji właści-
ciel motoroweru ma obowiązek przeprowadzania okresowych badań 
technicznych przed upływem pierwszych 3 lat od dnia jego pierwszej 
rejestracji, następne badania powinny być wykonywane co 2 lata.

Nowelizacja przepisów dotyczy również działań przedsiębior-
ców wykonujących transport drogowy. Nadal mają oni obowiązek 
zgłaszania na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich 
zmian danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, 
jak również zwrotu licencji i wypisów w przypadku cofnięcia licen-
cji w terminie 14 dni. W  związku z nowelizacją ustawy o trans-
porcie drogowym, która weszła w życie w dniu 1.03.2011 r., zanie-
dbanie przez przedsiębiorcę powyższego skutkuje nałożeniem przez 
organ udzielający licencji kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Proponujemy więc użytkownikom motorowerów sprawdzić do-
wody rejestracyjne swoich jednośladów, a przedsiębiorcom wykonują-
cym transport drogowy - monitorować stan faktyczny danych doty-
czących prowadzenia działalności gospodarczej z udzieloną licencją.

                                                              Zbigniew Frasiak
                                   naczelnik Wydziału Komunikacji 
               i Transportu Starostwa Powiatowego w Łasku
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Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok �010

Budżet gminy Buczek na �010 rok została przyjęty przez Radę Gminy Buczek uchwałą nr XXXVII/�3�/�010 
z dnia 6 stycznia �009 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:
- dochody                                  11.87�.8�0 zł
- wydatki                                   15.109.�86 zł

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu 
budżetowego w wysokości 3.236.666 zł były 
kredyty i pożyczki.
Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwo-
ty dochodów i wydatków, na koniec 2010 roku 
po stronie planu, kształtowały się następująco:
- dochody                   19.145.054,42 zł 
- wydatki                    18.453.720,42 zł
Rozchody w postaci spłat pożyczki w wysokości 691.334 
zł. pokryte zostały dochodami budżetu. Budżet gminy 
Buczek - na koniec 2010 roku był budżetem nadwyż-
kowym, a nie jak planowano, deficytowym. 
W ciągu roku sprawozdawczego gmina otrzyma-
ła dotacje celowe na realizację zadań własnych 
i zleconych, subwencję oświatową, wyrównaw-
czą, pozyskiwała środki zewnętrzne w postaci 
dotacji celowych i rozwojowych. Na koniec roku 
2010 po zmianach planu wykonanie przedsta-
wiało się następująco:
1.Na plan dochodów w kwocie 19.145.054,42 
zł wykonanie wyniosło 21.479.724,85 zł, co sta-
nowi 112,19 % planu. Z tego:
a) dochody bieżące: plan 18.202.579,42 zł, wykona-
nie 20.538.997,92 zł, co stanowi 122,84 % planu
b) dochody majątkowe: plan 942.475,00 zł, wyko-
nanie 940.726,93 zł, co stanowi 99,81 % planu.
2.Struktura dochodów majątkowych gminy 
przedstawia się następująco:
a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych 
na dofinansowanie inwestycji klasyfikowa-
ne w §6260: plan 635.000,00 zł, wykonanie 
634.715,29 zł, co stanowi 67,47 % kwoty wy-
konania dochodów majątkowych ogółem 
b) dotacje celowe otrzymywane z budżetu 
państwa na realizacje inwestycji klasyfikowa-
ne w §6330: plan 269.389,00 zł, wykonanie 
269.388,88 zł, co stanowi 28,64 % kwoty wy-
konania dochodów majątkowych ogółem 
c) pozostałe dochody majątkowe klasyfikowane 
w §6680 oraz §0770: plan 38.086,00 zł, wyko-
nanie 36.622,76 zł, co stanowi 3,89 % kwoty 
wykonania dochodów bieżących ogółem. 
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszcze-
gólnych działach, rozdziałach i paragrafach 
przedstawia zestawienie tabelaryczne wykonania 
dochodów za 2010 rok stanowiące załącznik  
nr 1 do sprawozdania. 
3. Na plan wydatków w kwocie 18.453.720,42 
zł wykonanie wyniosło 17.172.028,70 zł, co sta-
nowi 93,05 % planu. Z tego:
a) wydatki bieżące: plan 13.448.872,42 zł, wykona-
nie 12.799.262,73 zł, co stanowi 95,17 % planu
b) wydatki majątkowe: plan 5.004.848,00 zł, wyko-
nanie 4.372.765,97 zł, co stanowi 87,38 % planu
4. Struktura wydatków bieżących gminy przed-
stawia się następująco:
a) płace i pochodne: plan 4.607.590,05 zł, wy-
konanie 4.554.660,52 zł, co stanowi 35,59 % 
kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem

b) zadania statutowe jednostek budżetowych: 
plan 5.918.413,78 zł, wykonanie 5.375.430,62 
zł, co stanowi 42,00 % kwoty wykonania wydat-
ków bieżących ogółem 
c) dotacje na zadania bieżące:  plan 908.300,00 
zł,  wykonanie 898.312,08 zł,  co stanowi 7,02 % 
kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem 
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 
1.761.286,94 zł,  wykonanie 1.718.261,97 zł,  
co stanowi 13,42% kwoty wykonania wydatków 
bieżących ogółem 
e) obsługa długu publicznego: plan 43.840,00 
zł,  wykonanie 43.835,32 zł,  co stanowi 0,34 % 
kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem 
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan 
209.441,65 zł,  wykonanie 208.432,22 zł,  co stanowi 
1,63 % kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem 
5. Struktura wydatków majątkowych gminy 
przedstawia się następująco:
a) na plan wydatków majątkowych w wyso-
kości 5.004.848,00 zł wykonanie wyniosło 
4.373.095,97 zł, co stanowi 25,47 % wydatków 
budżetu ogółem.  Oznacza to, że co czwarta zło-
tówka wydatkowana w gminie Buczek w 2010 
roku kierowana była na inwestycje. 
b) w kwocie 4.373.095,97 zł  zawiera się kwota 
1.905.291,51 zł, która stanowi nakłady inwe-
stycyjne poniesione na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
Oznacza to, że 43,57 % kosztów inwestycji współ-
finansowanych było ze środków budżetu UE.

Przy realizacji budżetu gminy Buczek zwróco-
no szczególnie uwagę na to, aby był on realizowany 
prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem 
hierarchii potrzeb, pilności i celowości. W załączni-
ku nr 4 przestawiono kwoty udzielonych z budżetu 
gminy Buczek dotacji podmiotowych i celowych 
dla jednostek należących i nienależących do sekto-
ra finansów publicznych. W dziale 921 – Kultura 
i dziedzictwa narodowego udzielono dotacji pod-
miotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w wysokości 221.600,00 zł. oraz Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Buczku w wysokości 97.000,00 
zł. na działalność bieżącą tych jednostek. Jednostki 
te są osobami prawnymi, a szczegółowe opisy re-
alizacji planu finansowego stanowią odpowiednio 
załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszego sprawozdania.  
W dziale 600 – Transport i łączność udzielono do-
tacji celowych w ramach pomocy finansowej dla: 
1. Gminy Łask w wysokości 15.000,00 zł na utrzyma-
nie linii autobusowej na trasie Łask-Buczek-Luciejów. 
Gmina Łask rozliczyła dotację zgodnie z umową.
2. Powiatu łaskiego w wysokości 22.000,00 zł. 
na remont drogi powiatowej przebiegającej przez 
gminę Buczek w miejscowości Malenia.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie udzielono dotacji 
celowych i podmiotowych na zadania z zakresu oświaty:

1. dla gminy Zelów w wysokości 1.649,70 zł. 
w związku z uczęszczaniem dziecka zamieszku-
jącego na terenie naszej gminy, a uczęszczającego 
do przedszkola niepublicznego działającego na te-
renie gminy Zelów. Dotacje rozliczano na bieżąco.
2. dla gminy Łask w wysokości 44.859,84 zł. w for-
mie pomocy finansowej przeznaczonej na zadania 
przedszkolne w związku z uczęszczaniem dzieci za-
mieszkujących na terenie naszej gminy, a uczęszcza-
jących do przedszkoli publicznych na terenie gminy 
Łask. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową.
3. dla Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Maleni” 
w wysokości 283.613,09 zł. ogółem w formie 
dotacji podmiotowej na zadania oświatowe 
szkolne. Dotacja rozliczona zgodnie z umową.
4. dla Niepublicznego Przedszkola Monika Mi-
kołajewska w wysokości 161.028,15 zł. w formie 
dotacji podmiotowej na zadania przedszkolne. 
Dotacja rozliczona zgodnie z umową.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 
udzielono dotacji celowej dla klubów sportowych 
działających na terenie gminy Buczek na realizację 
zadań z zakresu sportu kwalifikowanego. Dotację 
rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2010 podejmowane były starania 
mające na celu pozyskania dodatkowych środ-
ków z zewnątrz. Są to następujące środki:
1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
o przyznanie środków w wysokości 194.000,00 
zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na budowę/modernizację dróg rolni-
czych. Środki zostały przyznane. Udało się zmo-
dernizować drogi rolnicze w obrębie wsi Bacho-
rzyn-Czarny Las oraz Brodnia. Ostateczna kwota 
dotacji na ten cel wyniosła 193.715,29  zł.
2. W 2010 roku zakończono realizację projektu 
finansowanego ze środków Programu  Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 9 Działanie 
9.1. Program pod nazwą „Podnoszenie poziomu 
jakości nauczania języka angielskiego w szkołach 
podstawowych województwa łódzkiego” obej-
mował dzieci z klas 6 ze Szkół z terenu gminy.  
W 2010 roku wpłynęła do budżetu gminy na 
ten cel kwota 7.896,06 zł.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku 
otrzymał środki z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w wysokości 102.420,45 zł na realizacje 
projektu współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 7 
działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej
4. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację za-
dania „Warsztaty dla szkół na terenie gminy Buczek 
pn. Sposoby ochrony przyrody poprzez oszczędzanie 
energii i wody oraz formy i cele ochrony przyrody” . 
Pozyskano kwotę 37.260,00 zł.                                   
                                       dokończenie na str. 11



1�

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok �010
dokończenie ze str. 11

5.  Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
który został rozpatrzony pozytywnie, na realizację za-
dania „Szkolenia dla mieszkańców gminy nt. Segrega-
cji odpadów i prawidłowego gospodarowania w tym 
zakresie” . Pozyskano kwotę 26.600,00 zł.
6. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego. Pozyskana kwota to 289.000,00 zł. 
7. Zakończono realizacje wniosku z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Łodzi i otrzymano środki 
w wysokości 36.628,34 zł. na realizacje projektu 
finansowanego ze środków Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytetu 7 Działanie 7.3 
– „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integra-
cji”. Program pod nazwą „Truskawkowe żniwa” 
przyczynił się do integracji lokalnej społeczności.
8. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi na realizacje projektu finansowa-
nego ze środków Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytetu 7 Działanie 7.3 – „Inicja-
tywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Pro-
gram pod nazwą „Obrazy sercem haftowane”. 
Otrzymana kwota to 15.991,84 zł. 
9. Otrzymano środki w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wyso-
kości 269.388,88 zł na zadanie inwestycyjne „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 103104E Gucin Rokitnica”
10. W dniu 15 czerwca 2010 roku podpisano 
umowę o przyznanie pomocy w ramach Osi 3 
– „Jakość życia na obszarach wiejskich i różni-
cowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313, 
322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”, na realizację 
zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miej-
scowości Malenia, gm. Buczek”. Kwota plano-
wanego dofinansowania to 392.589,00 zł  
11. Złożono wniosek pn. „Promocja obszarów 
doliny rzeki Grabi – przybliżenie walorów tury-
stycznych, historycznych i kulturowych gminy 
Buczek poprzez wydanie publikacji „Pod niebem 
Buczku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – Poddziałanie 4.1.3 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla małych projektów” 
Wnioskowana kwota to 30.451,20 zł. Zakończe-
nie realizacji tego zadania to czerwiec 2011 roku.
12. Złożono również wniosek pn. „Podniesienie 
jakości życia mieszkańców oraz poziomu integra-
cji społeczności lokalnej poprzez zakup wyposa-
żenia świetlicy wiejskiej w Sycanowie” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pod-
działanie 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów”. Wnioskowana 
kwota to 20.855,90 zł. Zakończenie realizacji 
tego zadania to marzec 2011 roku.
W roku 2010 wójt gminy nie skorzystał z upoważ-
nienia udzielonego przez Radę Gminy w §15 pkt. 
1 Uchwały nr XXXVII/234/2010 z dnia 6 stycznia 
2010 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejściowego deficytu. 
W roku 2010 realizowano następujące zadania 
wieloletnie:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Buczek i Bachorzyn
2. Budowa Przedszkola w Buczku

3. Przebudowa drogi gminnej nr 103104 Gucin-
Rokitnica od km 0+010 do km 1+383
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w miejscowości Czestków B i F gmina Buczek
5. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjne-
go(2009-2010) budowa zespołu dwóch boisk 
– piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z infra-
strukturą techniczną
6. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejsco-
wości Malenia, gm. Buczek
7. Wodociągowanie gminy Buczek, ul. Zielona i Brodnia
8. Przebudowa i rozbudowa budynku usługo-
wego na Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku
9. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Brodni Górnej
10.  Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Grzeszynie
11. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Gucinie
12. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Luciejowie.
W roku 2010 zakończono realizacje następują-
cych zadań wieloletnich:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 103104 Gucin-
Rokitnica od km 0+010 do km 1+383. Zadanie 
to współfinansowane było ze środków Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 w wysokości 269.388,88 zł. Całko-
wity koszt zadania realizowanego na przestrzeni 
lat 2008-2010 wyniósł  567.088,79 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w miejscowości Czestków B i F gmina Buczek. Za-
danie to współfinansowane było ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Całkowity koszt zadania to kwota 
1.124.033,35 zł z czego kwota około 500.000,00 
zł. pochodzi ze środków UE, a kwota 152.000,00 zł 
to dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
3. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego 
(2009-2010) budowa zespołu dwóch boisk – pił-
karskiego i wielofunkcyjnego wraz z infrastruktu-
rą techniczną. Całkowity koszt zadania realizowa-
nego w latach 2009-2010 to kwota 909.440,22 zł. 
Zadanie to współfinansowane było ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysoko-
ści 500.000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa 
Sportu w wysokości 289.000,00 zł.
W roku 2010 rozpoczęto realizacje następują-
cych zadań wieloletnich:
1. Wodociągowanie gminy Buczek, ul. Zielona 
i Brodnia. Zadanie wprowadzono do realizacji 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zada-
nie zaplanowano do realizacji na lata 2010-2012. 
Wartość kosztorysowa zadania to 260.000,00 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa budynku usługo-
wego na Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. 
Wartość kosztorysowa zadania to 3.452.000,00 

zł. W związku z dużymi kosztami, jakie niesie 
za sobą ta inwestycja, planuje się jej realizację  
z chwilą uzyskania dofinansowania zewnętrzne-
go  na lata 2010-2018
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Buczek i Bachorzyn. Wartość kosztorysowa za-
dania to około 2.900.000 zł. W chwili obecnej 
przygotowywany jest wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi o wsparcie finansowe 
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Mamy 
nadzieje, że uda nam się pozyskać środki z bu-
dżetu UE na tę inwestycję. Zakończenie realiza-
cji tego zadania planuje się w 2011 roku. 
4. Budowa Przedszkola w Buczku. Wartość kosz-
torysowa tego zadania to prawie 4.000.000,00 
zł. Budowa przedszkola powinien zakończyć się 
do końca sierpnia 2013 r.
5. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze świet-
licą środowiskową w Brodni Górnej. Wartość koszto-
rysowa zadania to kwota 671.000,00 zł. Planuje się jej 
realizację na lata 2010-2014. Będziemy również starać 
się o środki zewnętrzne (Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich z rozdania 2012). Wówczas możliwe 
będzie przyśpieszenie realizacji tej inwestycji.
6. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Grzeszynie. Wartość 
kosztorysowa zadania to kwota 665.000,00 
zł. Planuje się jej realizację na lata 2010-2014. 
W tym przypadku również starać się będziemy 
o środki zewnętrzne. Wówczas możliwe będzie 
przyśpieszenie realizacji tej inwestycji.
7. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Gucinie. Wartość kosz-
torysowa zadania to kwota 656.000,00 zł. Planuje 
się jej realizację na lata 2010-2014. Przyśpieszenie 
realizacji tej inwestycji możliwe będzie w przypad-
ku pozyskania środków zewnętrznych.
8. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze 
świetlicą środowiskową w Luciejowie. W chwi-
li obecnej ogłoszono już przetarg na realizacje 
tego zadania. Jednocześnie złożono wniosek 
o przyznanie pomocy w ramach działania 413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 
operacji, które odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania Odnowa i Roz-
wój Wsi” do Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Rzeki Grabi”. Realizacja tej inwestycji planowa-
na jest do zakończenia w  2011-2012 roku.  

Rok 2010 był rokiem kontynuacji realizacji 
inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbu-
dowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miej-
scowości Malenia, gm. Buczek”. Zadanie to współ-
finansowane było ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w wysokości 250.000,00 zł. W chwili 
obecnej inwestycja ta jest już zakończona. 

W 2010 roku udało mam się zrealizować duże 
inwestycje jak również pozyskać duże środki poza-
budżetowe na ich realizacje. Mam nadzieje, że rok 
2011 będzie podobny, a może nawet i lepszy i uda 
mam się zrealizować plan w pełni. 

                             Bronisław Węglewski
                                 wójt gminy Buczek 
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KONKURS WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie 
działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególno-
ści ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych  
gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

W konkursie mogą brać udział miesz-
kańcy województwa łódzkiego, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej. Do konkursu mogą być 
zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie 
miejsc gniazdowania ptaków, ochrona muraw 
ciepłolubnych z cenną florą poprzez eksten-
sywny wypas lub wykaszanie, ochrona miejsc 
lęgowych płazów, zachowanie miejsc występo-
wania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochrona 
mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwie-
rząt. Mogą to także być prace podejmowane na 
rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian 
drzew owocowych (starych sadów), ochrony  
i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz 
zachowania gatunków i odmian roślin ozdob-
nych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Do konkursu można przystąpić jeśli  np. 

na swojej posesji uczestnik prowadzi działania 
na rzecz ochrony przyrody i nie są one związane  
w wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej. Działania 
takie nie mogą mieć charakteru komercyjnego  
i muszą być realizowane na terenie województwa 
łódzkiego. Do wygrania cenne nagrody finanso-
we! Pula nagród w konkursie to 35 tys. zł.

Karty zgłoszeniowe można składać do sie-
dziby Funduszu do 31.05.2011 r. (ul. Łąkowa 11,  
90 -562 Łódź). Regulamin Konkursu wraz ze 
wzorem zgłoszenia można pobrać ze strony 
www.wfosigw.lodz.pl  -  zakładka „Dla benefi-
cjentów – konkursy”. 

Zachęcamy do udziału w Konkursie!
                       Małgorzata Skupińska

                             główny specjalista
 Zespół Obsługi i Oceny Wniosków 

NIE MA TYLKO 
MŁODYCH ŚWIERKÓW…

Dla cwaniaków wywożących śmieci do lasu nadchodzi zły czas. Leśnicy instalują 
wśród drzew ukryte kamery, przyglądają się dokładnie także temu wszystkiemu, co 
trafia na dzikie wysypiska. I coraz częściej jak po nitce trafiają do kłębka, czyli do 
winowajców. I sypią się mandaty!

Z Mariuszem Milewskim z Nadleśnictwa 
Kolumna jedziemy do podłaskich lasów. W rejo-
nie Gucina zjeżdżamy w leśną drogę i już po chwili 
oglądamy sceny, jakich nie powinno się widzieć ani 
w tym miejscu, ani w innym. Stare telewizory z po-
tłuczonymi kineskopami, wysłużone fotele, zdarte 
opony, tony opakowań po jakiś chemikaliach, stare 
szmaty, do tego potłuczone szkło. Natura będzie 
potrzebowała stuleci, by zneutralizować te odpady  
i śmieci. Ludzie bez wyobraźni przywieźli to wszyst-
ko do tego pięknego lasu zamiast na wysypisko.  

- A bywa jeszcze gorzej, bo do lasu trafiają odpa-
dy chemiczne, niebezpieczne zarówno dla czło-
wieka jak i zwierzyny – mówi mój przewodnik, 
rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kolumna  Ma-
riusz Milewski, niegdyś leśniczy, a więc człowiek 
znakomicie znający las. – Jeśli nie uda nam się 
wykryć sprawcy, musimy te odpady usunąć. Tyl-
ko w ubiegłym roku na samo porządkowanie 
lasu wydaliśmy 60 tysięcy złotych.

Służby leśne są wyczulone na „śmieciarzy”. Co 
prawda rzadko udaje się kogoś złapać na gorącym 
uczynku, bo przecież wywożący śmieci do lasu ro-
bią wszystko, by uniknąć świadków, ale niejedno-
krotnie pozostają czytelne ślady. Tak, tak – leśnicy 
grzebią w śmieciach i znajdują… PIT. Zdumiony 
winowajca jeszcze próbuje udowadniać, że ktoś to 
podrzucił, ale gdy usłyszy o 500-złotowym manda-
cie godzi się na zabranie wyrzuconych śmieci. Jeśli 
upiera się i twierdzi, że jest niewinny – sprawa trafia 
przed oblicze Temidy. Wtedy rachunek do zapłace-
nia jest z reguły kilkakrotnie wyższy.
- W grudniu 2006 roku odkryłem w lesie w rejonie 
Gucina kilka tysięcy litrów odpadów ropopochod-
nych – opowiada M. Milewski. - Niestety, w tym 
przypadku nie udało się zlokalizować winowajcy 
i Nadleśnictwo musiało zapłacić za utylizację. Tak 
naprawdę zapłaciliśmy za to my wszyscy.
                                     dokończenie na str. 1�
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NIE MA TYLKO MŁODYCH ŚWIERKÓW…
dokończenie ze str. 13
Prawdziwą plagą są też, o dziwo, dział-

kowicze. Mówi się zwykle, że kochają naturę, 
że chętnie wypoczywają na łonie przyrody. Gdy 
nadchodzi wiosna i zaczynają porządkować swo-
je działki, do lasu trafiają tony różnorodnych 
odpadów: stare meble, niepotrzebne naczynia 
kuchenne, makulatura, opony samochodowe. 
To wszystko podrzucane jest innym. Ale także 
w lesie. Czasami do rowów, na pobliskie pola 
i łąki. I nie chce się wierzyć, że robią tak ludzie, 
którzy szczególnie powinni troszczyć się o las, bo 
przecież w nim żyją i wypoczywają.

Choć leśnicy podkreślają, że świadomość 
ludzi jest coraz większa, śmieci w lasach jakoś nie 
ubywa. Zapewne dlatego wzorem ze „wschodniej 
ściany” M. Milewski zbudował kiedyś POMNIK 
ŚMIECI. Stanął on w lesie przy drodze z Łasku 
do Piotrkowa. I szokuje do dziś. No bo kto wi-
dział pomnik składający się ze starych opon, 
mebli, opakowań, potłuczonego szkła, szmat.  
M. Milewski przekonany jest, że przynajmniej 
niektórych podróżnych zmusza do zastanowie-
nia. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie 
chce wypoczywać w lesie zamienionym na śmiet-
nisko, jak to bywa teraz coraz częściej.

                                                          (RP)

11� t odpadów wielkogabarytowych
W dniach od �8 marca  do 6 kwietnia  br. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw 

domowych miasta i gminy Łask. Na zlecenie gospodarzy gminy zbiórkę przeprowadziła firma EKO-REGION z Bełchatowa. 

Mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów wielko-
gabarytowych, metali, zużytych urządzeń elektrycz-
nych  i elektronicznych, urządzeń zawierających fre-
ony, zużytych opon,  baterii i akumulatorów, a także 
elementów z tworzy sztucznych nie mieszczących się 
w pojemnikach do segregacji, opakowań po farbach, 
lakierach, olejach, rozpuszczalnikach, odpadowej 
papy  i odpadowego styropianu.

Celem zbiórki jest pozbycie się zbędnych 
rzeczy, które zalegają w piwnicach czy na stry-
chach, m.in. dlatego, by nie trafiały do lasów 
lub na nielegalne wysypiska.  

Zainteresowanie zbiórką,  jak zwykle było 
duże, zebrano łącznie 114,3 tony odpadów.
W tym  82,8 tony  różnego typu mebli: wersal-
ki, tapczany, łóżka, fotele,  elementy  stolarki, 

okna, 4,7 tony złomu, 0,2 tony  baterii i aku-
mulatorów,  0,4 tony  urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych: telewizory, monitory, pral-
ki, radia, drukarki, odkurzacze, lodówki oraz  
6,1 t. opon. 

                              Edwarda Szmigielska
         Wydział Gospodarki Komunalnej 
                                       i Inwestycji UM
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POLICZONO ZWIERZYNĘ
W lutym, jak każdego roku, na terenie Nadleśnictwa Kolumna odbyła się co-

roczna inwentaryzacja zwierzyny łownej. Liczenie zwierza najczęściej przeprowa-
dza się na podstawie całorocznej obserwacji terenu. Następnie przedstawiciele kół 
łowieckich spotykają się z terenową służbą leśną w celu dokonania niezbędnych 
ustaleń dotyczących faktycznego stanu ilościowego zwierzyny. 

Na terenie Nadleśnictwa Kolumna działają Koła Łowieckie: Żubr, Tur, Orzeł, Słowik, Pud-
larz, Złom, Rogacz,  Rolnik, Ponowa,  Leśnik, Dzik, Jeleń, Grabica, Kolejarz, Ryś, Orlik, Lis. 
Inwentaryzację przeprowadzono także w działającym na obszarze Nadleśnictwa Ośrodku Ho-
dowli Zwierzyny w Rydzynach. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, stanowiącym 1342 km2 
zinwentaryzowano między innymi ok. 4000 saren, 300 jeleni, 500 dzików, 3800 bażantów. In-
wentaryzacji podlegała także pozostała zwierzyna drobna i ptactwo.

 Bardzo cieszy fakt dotyczący odradzającej się populacji zająca, którego naliczono ok. 5000 
sztuk.  Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają prowadzić zrównoważoną gospodarkę ło-
wiecką, ustalić plany łowieckie na realnym i głęboko przemyślanym poziomie oraz przewidzieć 
wielkość ewentualnych szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.

                                                                                                                                           (M) 

PALI SIĘ LAS!
Gdy na jednym z monitorów Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa w Kolumnie dyżurujący pracownik Wiesław 

Balcerzak ujrzy dym lub płomienie w lesie, natychmiast zawiadamia odpowiednie służby. Dzięki kamerom umieszczonym na pra-
wie �0-metrowej wieży w rejonie Sędziejowic i na jednym z wieżowców Pabianic, może on dokładnie ocenić zagrożenie. Do akcji 
wkracza szybki specjalny pojazd gaśniczy Nadleśnictwa ze specjalną przyczepą z modułem gaśniczym, który może ugasić ogień 
w zarodku. Gdy pożar jest już zbyt duży,  walkę z ogniem muszą przejąć strażacy zawodowi lub ochotnicy dysponujący znacznie 
wydajniejszym i specjalistycznym sprzętem.

Wspomniana 37-metrowej wysokości wie-
ża obserwacyjna znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie siedziby sędziejowickiego leśniczego. 
Nie dość że jest wysoka, to jeszcze postawiono ją 
na wzniesieniu, dzięki czemu góruje nad okolicą. 
W pogodne dni, gdy jest znakomita widoczność, 
można z niej dostrzec nawet kominy bełchatow-
skiej elektrowni i maszt w Zygrach. Widać też jak 
na dłoni nawet niewielki ogień w lesie. Zdalnie 
sterowana kamera może przybliżyć obraz, dzię-
ki czemu dyżurny w Nadleśnictwie zobaczy nie 
tylko dym, ale i płomienie, jednocześnie szybko 
zawiadomi odpowiednie służby.

Niegdyś na wieży dyżurował leśnik, wypo-
sażony w lornetkę przez cały dzień obserwował 
lasy. Specjalne urządzenie pomiarowe umożli-
wiało mu szybkie zlokalizowanie źródła ognia. 
Wielogodzinna praca na wieży nie należała 
do przyjemnych, szczególnie podczas upałów 
i silnych wiatrów. Choć jej konstrukcja nie na-
leżała do zbyt delikatnych (dawniej drewniana, 
teraz metalowa), na silnym wietrze potrafiła nie-
źle bujać. Na szczęście człowieka zastąpiła kame-
ra, która wymaga jedynie okresowej konserwacji 
i nie przeszkadza jej ani wysoka temperatura, ani 
deszcz czy nawet huraganowy wiatr.

 Dzięki kamerom i doświadczeniu obser-
watora dyżurującego w Kolumnie,  udało się 
w porę zlokalizować wiele pożarów. Właśnie dla-
tego, że zareagowano błyskawicznie, nie doszło 
do wielkich pożarów i wielkich strat.
- Tylko w ubiegłym roku w lasach Nadleśnictwa 
Kolumna odnotowano 14 pożarów, podczas któ-
rych ogień strawił 2,51 ha – mówi rzecznik pra-
sowy NK –Mariusz Milewski. -  Straty były sto-
sunkowo niewielkie, bo szybkie działanie unie-
możliwiło rozprzestrzenienie się ognia. W tym 
roku odnotowano już kilka pożarów lasów.

Punkt alarmowy w przypadku pożaru lasu: 
608-120-082, 43 675-43-44.                 (Po)

Na ekranach widać pożar lasu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów

Niewielki Nissan szybko dojedzie do żródła ognia i ugasi las, gdy zaczyna płonąć…

Na tej wieży znajduje się jedna
 z kamer wykrywających leśne pożary
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Pamięci polskich leśników
II wojna światowa zebrała krwawe żniwo, także wśród polskich leśników. Dla uczczenia ich  pamięci leśnicy Koła Polskiego  

Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Kolumna zorganizowali konferencję, a szczególną okazją ku temu było wydanie drukiem  
książki napisanej przez Władysława Okasa pt. „Rodzina Trzebskich w służbie leśnej i w partyzanckich bojach w brygadzie „Łupaszki”  
na Wileńszczyźnie” . Opowiada ona głównie o dziejach leśnika i gorliwego patrioty pracującego w Leśnictwie Tuszyn Józefa Trzebskiego. 

Na początku konferencji zebrani goście oraz 
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Łodzi obejrzeli w ciszy i skupieniu 
prezentację multimedialną przygotowaną przez 
leśniczego Leśnictwa Tuszyn –  Marka Pawlaka. 
Niepotrzebne były słowa, komentarze, wystar-
czył podkład muzyczny i fotografie z tamtych 
lat, aby wprowadzić nastrój zadumy i wywołać 
wspomnienia. Patrząc na te zdjęcia dziś, zastana-
wiamy się, co kierowało tymi młodymi ludźmi, 
jakie mieli cele w swoim życiu.

Następnie uczestnicy konferencji wysłucha-
li  Władysława Okasa, który  przedstawił kulisy 
powstawania książki, przy okazji przywołując 
wspomnienia z tamtych lat i pamiętne rozmowy 
z Józefem Trzebskim. Opowiadał także historie, 
których nie znajdziemy w podręcznikach. 

 Szerszym zagadnieniem dotyczącym ofiary 
leśników złożonej na ołtarzu II wojny świato-
wej, zajął się  Artur Ossowski z łódzkiego IPN. 
Przedstawił on sytuację leśników na terenie wo-
jewództwa łódzkiego, przywołując wspomnienie 
o słynnym  mjr Henryku Dobrzańskim („Hu-
bal”). Przedstawił również, jak ścisłe były powią-
zania walczących żołnierzy i leśników. Ta część 
„braci leśnej”, która nie wzięła karabinu do ręki i 
nie stanęła na pierwszej linii frontu, wspomagała 
swoją wiedzą i niejednokrotnie dachem nad gło-
wą partyzantów walczących z nieprzyjacielem. 

Niestety, wielu leśników zapłaciło za to  najwyż-
szą cenę.  Niekiedy nawet po zakończeniu wojny 
leśnicy nie byli pozostawieni w spokoju - wciąż 
pod okiem SUB I SB, wciąż kontrolowani i ob-

serwowani. Wiemy przecież, że po zakończeniu  
wojny  nie wszyscy złożyli broń. 

Uczestnicy konferencji w Nadleśnictwie 
Kolumna obejrzeli też film dotyczący losu leśni-
ków, a po części oficjalnej Władysław Okas pod-
pisywał swoją książkę, natomiast wszyscy  mogli 
obejrzeć bezcenne pamiątki po Józefie Trzeb-
skim, przekazane przez jego rodzinę do Izby Pa-
mięci w Nadleśnictwie Kolumna.          (MM) 

Józef Trzebski

Autor książki – Władysław Okas

Konferencja w Nadleśnictwie Kolumna Spotkanie z autorem publikacji
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W hołdzie Janowi Pawłowi II
Kwiecień w roku bieżącym dla wielu z nas był czasem szczególnym, ponieważ 

cały chrześcijański świat przygotowywał się do beatyfikacji Jana Pawła II. 

O wewnętrznym przygotowaniu się do tej wspaniałej uroczystości pamiętało wielu 
mieszkańców naszej gminy, bowiem uczestniczyli oni w cyklu apelów, zorganizowanych ku czci 
polskiego następcy św. Piotra przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach. Występy 
pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wzruszający program muzyczno-
filmowy mogli podziwiać czytelnicy i mieszkańcy Marzenina, Pruszkowa, Sedziejowic, Siedlec, 
Korczysk i Grabna, miejscowe Koło Emerytów oraz pensjonariusze ŚDS.

 Podczas  prezentacji  przybyli goście uronili niejedną łzę, co świadczyć może o tym, że 
spuścizna Jana Pawła II jest wciąż żywa. Inicjatywa zorganizowania  tego  programu najciepłej  
została  przyjęta  przez mieszkańców Pruszkowa i Siedlec, najwięcej zaś widzów zgromadziła sala 
OSP w Siedlcach…                                                                                                             BM

Sołtysi na następne cztery lata
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sędziejowice, w okresie od 15 marca do 15 kwietnia  br. podczas 

wiejskich zebrań we wszystkich sołectwach wybrano sołtysów i członków rad sołeckich na czteroletnią 
kadencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów, w 1� sołectwach  pozostali dotychczasowi sołtysi, 
a nowych sołtysów wybrano w sołectwach: Brzeski, Dobra, Grabia, Grabno, Kozuby,  Marzenin, Osiny, 
Pruszków, Sędziejowice – Kolonia, Siedlce i Wrzesiny.

Działalność sołtysów, organów wykonaw-
czych sołectwa, wspomagać będą rady sołeckie 
działające w składach pięcioosobowych (Grabica, 
Grabno, Marzenin i Podule), czteroosobowych 
(Kamostek i Kozuby) oraz trzyosobowych w po-
zostałych sołectwach, z wyjątkiem Grabi Trzeciej 
(2 osoby). Frekwencja zebrań wyniosła od 39,9 % 
(Brzeski) do 10 % (Lichawa), a w Sędziejowi-
cach potrzebny był trzeci termin (5,2 %).

W czasie trwania zebrań wyborczych miesz-
kańcy zgłaszali wnioski o charakterze inwestycyj-
nym, organizacyjnym i porządkowym. Najwięcej 
spośród nich dotyczyło budowy i naprawy dróg 
gminnych i dojazdowych do pół, wykonania 
bądź  oczyszczenia rowów przydrożnych, założe-
nia oświetlenia ulicznego, utrzymania czystości 
i porządku w gminie, poprawy i rozszerzenia 
działalności służby zdrowia, wznowienia działal-
ności gminnej spółki wodnej.                   S.T.

NAZWA 
SOŁECTWA

WYBRANI

SOŁTYSI
CZŁONKOWIE RADY 

SOŁECKIEJ

BILEW Marta Sobala
1/ Andrzej Janiak
2/ Leon Kryczkowski
3/ Bernard Majchrzak 

BRZESKI
Jolanta 

Urbaniak

1/ Bogumiła Stachowiak
2/ Irena Staszczyk  
3/ Grzegorz Urbaniak

DOBRA 
Krzysztof 
Krysiak

1/ Krzysztof Knapik
2/ Michał Kondras
3/ Anna Kopeć

GRABIA 
Marian 

Dzierżawski 

1/ Bogdan Błoński 
2/ Bogdan Kornatka
3/ Leon Krzemień

GRABIA 
TRZECIA 

Krzysztof 
Przybylski

1/ Jerzy Malinowski 
2/ Mirosław Szczepański

GRABICA 
Anna 

Kowalczyk 

1/ Jan Ignaczak
2/ Zbigniew Kobiera 
3/ Andrzej Malinowski 
4/ Elżbieta Oleszczyk 
5/ Anastazja Pyrka

GRABNO Jolanta Siwek

1/ Sławomir Kopyciński 
2/ Katarzyna Nowak
3/ Teresa Stępień
4/ Stanisław 
Wiktorowski 
5/ Edward Wolaniak

KAMOSTEK 
Wiesław 

Łaczkowski

1/ Daniel Angerman 
2/ Adam Jakóbczak
3/ Marek Krawczyk 
4/ Krystyna Nowicka 

KORCZYSKA
Grzegorz 

Kozieł 

1/ Mariusz Fijałkowski
2/ Artur Liwiński
3/ Marek Stępień

KOZUBY
Mieczysław 
Sadziński 

1/ Krystyna Kobiera
2/ Sylwester Marlicki
3/ Emilia Mikołajczyk
4/ Zbigniew Zawadzki  

KUSTRZYCE
Waldemar 
Bartczak

1/ Dariusz Dąbrowski
2/ Grzanka Krzysztof
3/ Zbigniew Kostrzewa

LICHAWA

Dariusz 
Cieślak

1/ Jarosław Mirowski
2/ Arkadiusz Niezbecki
3/ Marianna Tokarek

Marianna 
Tokarek

1/ Jarosław Mirowski
2/ Arkadiusz Niezbecki
3/ Alina Piórek

MARZENIN
Elżbieta
Sagan 

1/ Ryszard Kałuża
2/ Andrzej Kochelak
3/ Paweł Kocobolski
4/ Kazimiera Saleta
5/ Roman Wdowiński   

NIECENIA
Edward 
Nowak

1/ Sylwester Ludwisiak
2/ Józef Nawrot
3/ Eugeniusz Sokołowski

OSINY 
Roman 
Masiera

1/ Edward Chołody
2/ Ewa Maciejewska 
3/ Zdzisław Sychniak 

PODULE Anna Biela 

1/ Stanisław Kijański
2/ Władysław Kraszewski
3/ Bożena Michalak
4/ Marian Zawadzki
5/ Aleksander Zemła

PRUSZKÓW
Marek 

Woźniak

1/ Piotr Michalak 
2/ Czesław Nowak
3/ Stanisław Wdowiński 

PRZYMIŁÓW 
Wiesław 
Szewczyk

1/ Jarosław Dzierżawski
2/ Henryk Ludwisiak 
3/ Czesław Nowak 

ROSOSZA
Tomasz 
Kopka 

1/ Tadeusz Kupajczyk
2/ Tomasz Pawłowski
3/ Adrian Wróblewski 

SĘDZIEJOWICE Jerzy Sztuka
1/ Wojciech Czajkowski 
2/ Danuta Kardas
3/ Krzysztof Pola

SĘDZIEJOWICE
-KOLONIA 

Teresa Ceran

1/ Krzysztof Hadrysiak
2/ Mirosława 
Malinowska 
3/ Marcin Strąk

SIEDLCE 
Małgorzata 

Dalecka 

1/ Dorota Burzyńska
2/ Tomasz Jurga
3/ Alojzy Sychlak 

SOBIEPANY 
Monika 
Porada

1/ Stanisław Ciapciński
2/ Magdalena Jędras
3/ Mariola Wawerka

WRZESINY 
Andrzej 
Zgagacz

1/ Zbigniew Cieślak
2/ Agnieszka Pietrzak
3/ Henryk Walicki 

ŻAGLINY 
Edmund 
Sobala

1/ Andrzej Jabłoński
2/ Aneta Tarka
3/ Tadeusz Streflik  

Z  perspektywy strażaka
Waldemar Krawczyk to  36-letni radny, żonaty, ojciec trzech córek w wieku  

szkolnym. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w tutejszym Zespole Szkół  
Rolniczych. Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo. Oprócz tego jest zatrudniony 
jako kierowca w gminnej jednostce usług komunalnych.

Ze względu na stan zdrowia nie udało mu 
się dostać do szkoły pożarniczej i rozpocząć 
pracy zawodowej w tej branży. Nie zniechęciło 
go to jednak, gdyż i tak związał się z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Sędziejowicach, gdzie 
od 2000 r. pełni funkcję sekretarza zarządu. 
Jego zadaniem jest  nie tylko organizowanie  
zawodów sportowo-pożarniczych w gminie, 
ale przede wszystkim pomaganie ludziom  
w każdym nieszczęściu. Stara się być wierny 

dewizie: „na każdym miejscu i o każdej dobie”.
Pan Waldemar zdecydował się kontynuo-

wać swą przygodę z polityką lokalną, ponieważ 
czuje, że ciągle jest wiele do zrobienia. Jest to 
już jego trzecia kadencja jako radnego. Praca na 
rzecz społeczności lokalnej rozpoczęła się wiele 
lat temu, kiedy to sąsiad zasugerował bardzo 
młodemu wówczas mężczyźnie, że powinien 
zastąpić go na miejscu sołtysa Sędziejowic. 

                           dokończenie na str. 18
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dokończenie ze str. 17
Pan Czajkowski, bo o nim tutaj mowa, zde-

cydował się  kandydować do rady gminy, więc 
pragnął znaleźć godnego zastępcę. W wyniku 
wyborów pan Krawczyk został najmłodszym 
sołtysem w gminie. Tę funkcję pełnił przez dwie 
kadencje. Z kolei postanowił spróbować swych 
sił w radzie gminy. Najwyraźniej społeczeństwo 
obdarzyło go pełnym zaufaniem, o czym świad-
czą wyniki wyborów.

Prawdziwą życiową pasją radnego jest sport 
i praca na rzecz OSP w Sędziejowicach. Naj-
większą  radość czuje po akcjach ratowniczych, 
które da się określić mianem „dobrze wykona-
nych”. Chodzi tutaj o fakt uratowania ludzkiego 
życia, zwycięstwa w walce z żywiołem czy bez-
pośrednią pomoc poszkodowanym. - Nie zawsze 
jednak się to udaje - mówi. – Czasem decydują 
minuty czy nawet sekundy.  Bezgłośnie protestu-
jemy przeciw takiemu stanowi rzeczy… Taka sy-
tuacja miała miejsce pod koniec sierpnia 2010 r.  
w Kamostku, gdy nie udało się pomóc młodemu 
chłopakowi, który zmarł na naszych oczach…

Jego zdaniem, jak najwięcej młodych po-
winno wstępować  ochotniczo w szeregi stra-
żaków. Temu zamierzeniu służą liczne zawody, 

Z  perspektywy strażaka
mające skupiać młodzież wokół OSP, a także 
turnieje piłki nożnej czy siatkówki. Najlepszym 
przykładem służą sami druhowie, chętnie  bio-
rący udział w rywalizacji sportowej. Regularnie 
ćwiczą, trenują, rozgrywają mecze. Nawet zi-
mową porą druhowie są aktywni w sali sporto-
wej, którą nieodpłatnie udostępnia im dyrektor 
ZSO, Barbara Gawor. Ogromną dumą napawają 
go osiągnięcia naszej orkiestry strażackiej, „perły na 
gminie”, jak mawia sam wójt, Jerzy Kotarski. Jej 
prezesem i sponsorem jest od wielu lat pan Włady-
sław Gabrysiak. Jest wspaniałą wizytówką „naszej 
małej ojczyzny”, powinniśmy dołożyć wszelkich 
starań, aby ta „perła zawsze tak lśniła”, jak dziś…

Wiele osiągnięć Rady Gminy z poprzed-
nich kadencji napawa go dumą. Do najważniej-
szych zalicza wyremontowanie ośrodka zdrowia 
w Sędziejowicach i Marzeninie, a także popra-
wienie infrastruktury wodociągowej, drogowej  
(ul. Kolejowa), kanalizacyjnej (Marzenin i Bi-
lew), powołanie orkiestry dętej, a także Ludo-
wego Zespołu Sportowego Protektor. W trzeciej 
kadencji za priorytet uważa przeniesienie przed-
szkola ze stadionu do nowej siedziby oraz prze-
budowę stadionu, być może budowę nowego, 
wielofunkcyjnego. Kilkakrotnie podkreśla, że 

Radny  Krzysztof  Domowicz
Po raz ostatni prezentujemy sylwetki  nowych samorządowców. Tym razem przybliżamy postać  Krzysztofa Domowicza. Jest 

on �5-letnim, żonatym  mieszkańcem Bilewa. Ma dwie nastoletnie córki. Na co dzień pracuje jako kierowca – ratownik medyczny 
w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Pan Krzysztof jest związany z Bilewem 
od zawsze. To stąd uczęszczał do szkoły podsta-
wowej w Karsznicach, następnie zdobywał zawód 
mechanika samochodowego, z kolei ukończył  
3-letnie Technikum Samochodowe w Łodzi

Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę 

w WKTS w Sieradzu Oddział w Łasku, skąd już 
po 3 miesiącach musiał odejść, aby odbyć służbę 
wojskową. Po powrocie w 1989 r.  związał się po-
nownie z WKTS, tym razem w Zduńskiej Woli, 
gdzie pracuje do dziś.

Od 2006 r.  jest prezesem OSP w Bilewie. 
Działalność społeczną uważa za kontynuację pra-
cy zawodowej: pomoc najbardziej potrzebującym 
ludziom. Daje mu ona satysfakcję i właśnie tutaj 
można upatrywać korzeni decyzji o startowaniu 
w wyborach samorządowych. Taką gotowość 
i chęć niesienia pomocy zaobserwował u swego 
ojca, również prezesa OSP. A przecież, jak sam 
przyznaje, najlepsze cechy wynosi się z domu.

Drugi powód rozpoczęcia przygody z sa-
morządem to niedawny jubileusz OSP w Bile-
wie. W związku z nim należało odnowić wszyst-
kie obiekty: salę, garaż. Bardzo dużą pomocą 
służył wójt gminy – Jerzy Kotarski oraz Marek 
Okupiński. Obecnie najważniejsze są konkretne 
problemy mieszkańców: bilewska droga, peł-
na dziur i nierówności, ukończenie kanalizacji. 
Jego marzeniem jest również zintegrowanie spo-
łeczności lokalnej, gdyż z roku na rok można 
zaobserwować, że ludzie oddalają się od siebie, 
zamykając się we własnych domach. Należy kon-
tynuować więc organizowanie takich imprez jak 
„Bilewskie lato”, loterie fantowe, bale sylwestro-
we czy inne. Jego zdaniem,  bardzo ważnym za-

daniem wydaje się być zaangażowanie młodzieży 
w prace na rzecz społeczeństwa czy wciągnięcie 
od szeregów OSP, bo to właśnie młodzi ludzie 
stanowią „nadzieję świata”. Chciałby, aby również 
młodzież, przykładem starszych, nauczyła się nieść 
pomoc. Los niesie różne niespodzianki, często 
w najmniej spodziewanej chwili, dlatego młodzi 
powinni być zawsze gotowi przeciwstawić się złu, 
pomóc w nieszczęściu, bo  czasem pomoc duchowa 
jest potrzebna równie mocno, jak rzeczowa. 

Jako strażak nie mógłby nie interesować 
się sportem, zwłaszcza piłką nożną i koszyków-
ką, a także motoryzacją. Chciałby, aby fundu-
sze gminne pozwoliły na budowę czy renowa-
cję obiektów sportowych, poprawę warunków 
funkcjonowania OSP, realizację innych marzeń 
okolicznych mieszkańców.

„Życie niesie nam różne, nie zawsze przyjem-
ne niespodzianki – mówi. – Dlatego zadaniem 
strażaków jest oczekiwanie także na przykre koleje 
losu, aby być gotowym do pomocy. Pomagamy 
w nieszczęściu - zgodnie z kodeksem moralnym i 
własnym sumieniem.

A pomagać zawsze warto. Lubi to, co robi. 
Będzie się starał robić wszystko, aby popra-
wić warunki życia mieszkańców, ale rozsądnie, 
w miarę możliwości budżetowych, bo życie czę-
sto weryfikuje ludzkie starania.

                                       Beata Magdziak

najważniejsze są zgodne działania zespołu, wspól-
nie można osiągnąć bardzo wiele. Z zadowoleniem 
przyznaje, że ostatnio współpraca dobrze się ukła-
da. Zebranie wiejskie przeznaczyło z funduszu so-
łeckiego 10.000 zł na zakup aparatów tlenowych, 
niezbędnych podczas akcji ratowniczych. Ludzie 
zjednoczyli się również podczas zbiórki zboża na 
rzecz powodzian ostatniej jesieni, której inicjatorem 
był również sołtys Sędziejowic.  – Taka współpra-
ca bardzo dobrze wróży na przyszłość  – przyznaje.   
A kadencja właśnie się rozpoczęła…

                                      Beata Magdziak
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INWESTYCJE W GMINIE

Trwają prace przy 
remoncie mostu na Wi-
dawce w miejscowo-
ści Klęcz, na drodze 
wojewódzkiej nr 480 
wiodącej z Sieradza 
do Szczercowa oraz 
przy realizacji projektu 
pn. „Poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej 
województwa łódzkiego 
poprzez przebudowę 
infrastruktury trans-
portowej Północ-Połu-
dnie w powiecie zduń-
skowolskim i łaskim” 
w ramach Indykatyw-
nego Planu Inwestycyj-
nego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Tutaj roboty prowadzone są na odcinku Widawa – Górki Grabińskie oraz  
w miejscowości Zborów. Kierowców jadących tymi trasami czekają utrudnienia, za które przepraszamy.  

Zakończyły się prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Podgórze.  Ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowębu-
dynku przychodni i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w miejscowości Brzyków.                                                                                       AK

SUKCES SZKOŁY W OCHLACH
Uczniowie kl. I SP w Ochlach znaleźli się na liście �0 laureatów konkursu plastyczno-technicznego pt. „Jestem pierwszakiem 

– odkrywcą przyrody”. Był to konkurs adresowany do wszystkich szkół w Polsce biorących udział w projekcie ,,Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”. SP w Ochlach była jedną z dwóch szkół w woj. łódzkim biorących udział w konkursie. 

Uczniowie pod kierunkiem wychowaw-
czyni Joanny Ratowskiej przygotowali prace 
przestrzenne ,,Świąteczne aniołki”, wykorzy-
stując do ich wykonania materiały odpadowe 
i surowce wtórne. Nagrodą w konkursie były 
dyplomy i ogromne pluszaki, które otrzy-
mał każdy z uczniów. Ponadto prace zostaną 

opublikowane w formie plansz edukacyj-
nych. 

Duży sukces i wspaniałe nagrody wywołały 
wielką radość dzieci i stały się zachętą do udziału 
w kolejnych konkursach. Wśród nagrodzonych 
uczniów są: Patryk Jastrząbek, Dawid Jędrasik, 
Oliwia Kapiczyńska, Martyna Marcinkowska, 

Patryk Olejniczak, Oskar Olejnik, Mirosław 
Stawicki, Patryk Wilczyński. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bene-
ficjentem projektu jest Grupa Edukacyjna SA 
z siedzibą w Kielcach.                              (SP)
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ZWIĘKSZYLI SWOJE SZANSE
Dobiegł końca trwający od września ubiegłego roku cykl szkoleń realizowanych przez gminę Widawa w ramach  

projektu „Zwiększyć swoje szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego, w ramach priorytetu VII „Promocja Integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej  
integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Szkolenia z zakresu języków: angielskiego 
i niemieckiego oraz z zakresu fakturzysta, pro-
wadzone przez firmę CNJA EDUKACJA z sie-
dzibą w Krakowie, odbywały się w pracowni 
komputerowej Zespołu Szkół w Widawie oraz 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie, 
gdzie 29 kwietnia br. miało miejsce ich uroczy-
ste zakończenie. Oprócz uczestników i koor-

dynatora projektu, w zakończeniu udział wziął 
wójt gminy – Jerzy Sylwester Woźniak, Krystyna 
Hibner – przedstawiciel firmy CNJA EDUKA-
CJA oraz osoby prowadzące szkolenia: Sylwia 
Rychlik, Iwona Wąs oraz Aleksandra Kamińska, 
z rąk których uczestnicy otrzymali certyfikaty 
ukończenia szkoleń.

W projekcie wzięło udział 30 kobiet i męż-
czyzn w wieku aktywności zawodowej, bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo oraz już za-
trudnionych. Uczestnicy podzieleni na 10-oso-
bowe grupy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę  
z zakresu języków obcych oraz fakturowania. 
Nie wszyscy jednak dotrwali do końca, bowiem 
4 osoby z różnych przyczyn już na półmetku za-
kończyły swój udział w projekcie. 

Osoby biorące udział w szkoleniach pozy-
tywnie oceniły zarówno tematykę i zakres szko-
leń jak i prowadzących, uznając czas spędzony 
na zdobywaniu oferowanej wiedzy za właściwie 
wykorzystany. 

Wręczając certyfikaty uczestnikom szkoleń, 
wójt J. S. Woźniak podkreślił, iż zdobyte dzięki 

tym szkoleniom umiejętności, z pewnością po-
mogą im w przyszłości zaistnieć na rynku pra-
cy, zwłaszcza, że w Niemczech otwiera się rynek 
pracy dla Polaków i znajomość języka będzie jak 
najbardziej wskazana. 

Podczas spotkania kończącego cykl szkoleń 
uczestnicy sugerowali również, aby w przyszłości 
postarać się o środki na rozszerzenie ich zakresu. 

Analizując całokształt, założone cele pro-
jektu, którymi było m.in. zwiększenie motywa-
cji beneficjentów do zmiany postaw z biernych 
na aktywne, podniesienie samooceny, wiedzy 
i kompetencji, zmiany nastawienia do posiada-
nych umiejętności poprzez uświadomienie ich 
atutów na rynku pracy, czy zapoczątkowanie 
u nich nawyków kształcenia ustawicznego, zo-
stały osiągnięte. Należy mieć również nadzieję, 
że realizacja programu w dużej mierze przyczyni się 
do zmniejszenia bezrobocia w gminie oraz zwięk-
szy się aktywność zawodowa jej mieszkańców. 

Gratulujemy kursantom i życzymy sukce-
sów na rynku pracy.                                 

                                                        AK

WSPOMNIENIE ŚWIĄT
Choć Wielkanoc już dawno minęła i wszyscy już o niej prawie zapomnieli, to jednak 

wypadałoby wspomnieć o kilku choćby wydarzeniach w naszej gminie związanych z tymi 
świętami, a mianowicie o konkursie na najładniejszą pisankę, śniadaniu wielkanocnym  
w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz wydarzeniu, które miało miejsce poza  
gminą, czyli o wielkanocnym spotkaniu samorządowców pn. „Jaja samorządowe”. 

Zacznijmy od tego ostatniego, które odbyło 
się 20 kwietnia br. w sieradzkiej restauracji „Ko-
neser”, gdzie spotkali się samorządowcy z byłego 
województwa sieradzkiego, po to, aby zmierzyć 
się z trudną sztuką malowania pisanek. Bezkon-
kurencyjny okazał się tam wójt - Jerzy Sylwester 
Woźniak, zdobywając dyplom za stworzenie naj-
ładniejszej pisanki oraz zajmując drugie miejsce 
w kategorii „wycinanka wielkanocna”. W nagro-
dę otrzymał dwa wielkanocne kosze obfitości  
i okolicznościowe dyplomy. 

 Następnego dnia, w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej 
odbyło się Śniadanie Wielkanocne zorganizo-
wane dla pensjonariuszy ośrodka, które swoją 
obecnością zaszczycili: sekretarz gminy - Marek 
Kowal, radna Rady Powiatu Łaskiego - Barba-
ra Karasińska i proboszcz widawskiej parafii -  
ks. Stefan Magiera. Na wielkanocnym stole 
oprócz świątecznego żurku, jajek, własnoręcznie 
pieczonych ciast, sałatek i innych potraw, zna-
lazły się świąteczne stroiki i pisanki wykonane  
w pracowni plastycznej. 

Dla niektórych pensjonariuszy, zwłaszcza 

tych samotnych, było to jedyne śniadanie wiel-
kanocne, w którym uczestniczyli, biorąc jedno-
cześnie czynny udział w jego przygotowaniu.

Ostatnie ze wspomnianych wyżej wydarzeń, 
to podsumowanie konkursu na najładniejszą pi-
sankę, ogłoszonego przez wójta, Radę Gminy 
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. W sumie na konkurs wpły-
nęło ponad 100 pięknych prac, wykonanych 
najróżniejszymi technikami, co spowodowało, 
że komisja oceniająca miała nie lada orzech do 
zgryzienia. Po długiej i żmudnej a zarazem trud-
nej ocenie, w czterech kategoriach nagrodzono 
łącznie 22 prace i wyróżniono 13 prac. Z uwagi 
na dużą liczbę osób nagrodzonych, wymienimy 
tylko te, które zdaniem komisji okazały się naj-
lepsze, a mianowicie: I miejsce w kategorii ucz-
niów klas I-III zajęli ex-equo Weronika Stępnik  
i Patryk Olejniczak, I miejsce w kategorii klas IV-
VI zajęła Paulina Jaworska, zaś I miejscem w ka-
tegorii gimnazjum poszczycić się mogą ex-equo 
Justyna Brożyńska i Aleksandra Wartałowicz. 
Ogromne zainteresowanie i zachwyt wzbudziła 
praca nagrodzona I miejscem w kategorii osób 

dorosłych. Był to bowiem duży kosz pięknych  
i kolorowych pisanek wykonanych najróżniej-
szymi technikami przez Koło Gospodyń wiej-
skich z Wielkiej Wsi. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Widawie, a wręczania dokonali: wójt – Jerzy 
Sylwester Woźniak, przewodniczący Rady Gmi-
ny – Ireneusz Płóciennik oraz przewodniczący 
GKRPA – Grzegorz Namirowski. Zarówno 
osoby nagrodzone jak i wyróżnione otrzymały 
ciekawe nagrody rzeczowe, zaś wszyscy biorący 
udział – okolicznościowe dyplomy.

Wszystkie prace można było oglądać do 
końca kwietnia, podczas wystawy zorganizowa-
nej w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

                                                        AK
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KAZIMIERZ ŚWIEGOCKI
Kiedy słyszę lub czytam, że: poeta, eseista, badacz literatury, filozof, wówczas zastanawiam się, czy aby na pewno owe określenia 

dotyczą młodziutkiego chłopca przynoszącego swoje wiersze na spotkania uczestników grupy poetyckiej „Grabia 59”. Kazika wyróżniały 
dwie cechy: uroda i talent.  Jego wiersze zawsze były „inne”, nie przystawały do panujących wówczas mód czy konwencji.

 Przedzierał się przez gęstwinę ścieżek wy-
deptanych przez poprzedników poszukując 
własnej drogi. Jan Janiszewski, kiedy latem 59 
roku siedzieliśmy u Irka Olszewskiego w jego 
pracowni na Wiewiórczynie dyskutując o wza-
jemnym przenikaniu poszczególnych gatunków 
tzw. „sztuk pięknych”, powiedział: „Poezja, 
muzyka, malarstwo… Tak, tak, weźmy wiersze 
Kazia Świegockiego, przecież to gotowe obrazy, 
intelektualne i plastycznie. Irek, to wyzwanie dla 
ciebie, skontaktuj się z nim, znajdziesz go w li-
ceum”. Niestety Irek tematu nie podjął, a szko-
da. Obok treści filozoficznych poezję Kazika 
wypełniają barwy i krajobrazy. To wpływ ziemi, 
na której się wychował, i z bogactwa, której tak 
szczodrze korzystał i korzysta. 

By w poezji nie szukać jedynie piękna, ale 
odczuć ją poprzez widzenie, Kazik trafił do zespo-
łu aktorskiego działającego przy Domu Kultury 
i brał udział w inscenizacjach teatralnych. Ryszard 
Sarosiek, dyrektor owej placówki, bardzo sobie 
cenił zaangażowanie Kazika w prace sceniczne. 

Żywot grupy poetyckiej „Grabia 59” był 
krótki, a kiedy powstała jej wersja kabaretowo-
estradowa i rozpoczęła swoją działalność w Ko-
lumnie, kontakty pomiędzy jej członkami ustały 
całkowicie. Każdy poszedł swoją drogą, szukał 
własnego miejsca w życiu. Dla niektórych udział 
w „Grabi 59” był jedynie przygodą młodzieńczą, 
o której szybko zapomnieli. Natomiast Kazik 
Świegocki pozostał wierny powołaniu. Spotka-
nia z nim stały się rzadsze, często traciliśmy się 

z oczu na długie lata. Przez osoby trzecie docie-
rały nieraz wiadomości, że studiuje, że zajął się 
filozofią, pisze wspaniałe wiersze.

Dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych  
ubiegłego wieku, zacząłem Kazika spotykać 
w Łasku: ja - emeryt spędzający letnie miesiące 
na mojej ukochanej Utracie, on – nieodrodny syn 

wiejskich krajobrazów powracający do kastalskiego 
źródła, jakim jest dlań wieś Czestków. Jednak nigdy 
nie doszło między nami do rozmowy „pa duszam”, 
zawsze w przelocie na krótko, niczym dwa pociągi 
mijające się na prowincjonalnej stacji.

Nieraz przeglądam fotografie, owe bar-
wne wehikuły przenoszące mnie w przeszłość. 

W większości utrwalone zostały jubileusze 
„Grabi 59” – 20-, 25-, 40-lecia jej powstania. 
Na tych najstarszych jest nas sporo, na bliższych 
współczesności – garstka. Na pierwszych jeste-
śmy młodzi, z bujnymi czuprynami, szczupli, 
rozdyskutowani. Na późniejszych (m.in. półwie-
cze Biblioteki Publicznej, 10. rocznica śmierci 
Ryszarda Sarosieka, 40-lecie „Grabi 59”) obiek-
tyw zatrzymał w kadrze starszych, posiwiałych, 
z przerzedzonymi włosami, przygarbionych, 
steranych życiem kochanków muzy Kaliope. Ale 
to obrazy mylące; nadal tworzymy, wydajemy 
drukiem książki. Kazik stał się sławny, zyskał 
uznanie w świecie naukowym dzięki badaniom 
literackim, rozprawom filozoficzno-antropolo-
gicznym. Dla mnie jednak pozostał na zawsze 
owym nieśmiałym młodzieńcem ze swoimi, 
wprowadzającymi grabian w zdumienie wier-
szami. Dziś mamy świadomość, że jego poezja 
osiągnęła wymiar ponadczasowy, uniwersalny. 
Mnie to nie dziwi, ponieważ zawsze szybował 
na najwyższym pułapie.

Cieszę się, że w swoim zagmatwanym, 
niespokojnym życiu spotkałem gdzieś w 1958 
roku na piętrze Łaskiego Domu Kultury Kazia 
Świegockiego, że nawiązana wówczas znajomość 
przerodziła się w trwałą przyjaźń. Od lat powta-
rzam, że wiek człowieka określają nie lata prze-
żyte, a lata przyjaźni z ludźmi.

Kalendarz mojego życia jest całkowicie wy-
pełniony takimi latami.

                                 Eugeniusz Iwanicki

KLIKNIJ I WIESZ….
Powstała pierwsza internetowa prezentacja okolic Bałucza. Możecie ją znaleźć 

pod adresem www.naszaokolica.webnode.com. Internauta może zobaczyć tu waż-
ne z punktu widzenia mieszkańca informacje dotyczące: miejscowości  Wola Stryjewska, 
Wola Bałucka, Bałucz i Borszewice. parafii w Borszewicach, Szkoły Podstawowej 
w Bałuczu oraz organizacji i stowarzyszeń takich jak OSP Bałucz, Koło Kobiet.  

             Działająca od niedawna strona została utwo-
rzona przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet 
Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska. Powstała, 
aby promować to, co w „naszych okolicach” naj-
cenniejsze, czyli historię, ludzi i ich działalność.  
Prezentacja podzielona jest na kilka podstron, 
na których można znaleźć wzmianki historycz-
ne, opisy miejscowości oraz aktualne informa-

cje z okolicy. Zamieszczane będą także wszelkie 
uchwały i rozporządzenia, które dotyczą miesz-
kańców, oraz zdjęcia ukazujące piękno okolicy.  
    Jest to pierwsza odsłona tego serwisu dlatego  pomy-
słodawczynie zachęcają do współpracy w jej tworzeniu 
- w końcu wszyscy tworzymy „nasza okolicę”.

                   Stowarzyszenie Kobiet Wsi 
           Wola Bałucka i Wola Stryjewska.

Ogłaszaj się 
w „Panoramie Łaskiej”

Autor artykułu z K. Świegockim (z prawej)

UWAGA, TALENT!
Sześcioletni Jakub Wolski, mieszkaniec 

Kolumny, zajął I miejsce na XX Festiwalu  
w Złoczewie, zdobył też wyróżnienie na Między-
narodowym Telewizyjnym Festiwalu na Łotwie. 
Okazał się też najlepszy na zduńskowolskim Fe-
stiwalu Przedszkolaków, a także Festiwalu Kolęd 
w Buczku. Chłopiec pracuje pod kierunkiem 
Mariana Strzelczyka z kolumieńskiego Domu 
Kultury. Wygląda na to, że obserwujemy eksplo-
zję talentu sześciolatka. 

Mamy nadzieję, że o Jakubie usłyszymy 
jeszcze nie raz.                                             (r) 
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Moje prywatne zaduszki (10)
To już ostatni  odcinek wspomnień pisarza, poety i publicysty związanego „od zawsze”  

z naszym regionem. Eugeniusz Iwanicki przez wiele lat był dziennikarzem łódzkich  
„Odgłosów”. Na łamach tego tygodnika prezentował interesujące reportaże, sporo podróżując 
po kraju i prezentując interesujących ludzi. 

Wracam raz jeszcze do Krakowa, do atmosfery 
lat osiemdziesiątych, tak innej od reszty kraju, tuż po 
zniesieniu stanu wojennego. Tu, w centrum miasta, 
można było spotkać rywalizujące ze sobą orkiestry: 
jedna grała „Szumi dokoła las”, druga: „My, Pierwsza 
Brygada”. Milicjanci udawali głuchych i niemych.

Lubiłem włóczyć się nocą po krętych, ciem-
nych uliczkach, zachodzić do kawiarenek, siady-
wać na Plantach. Nastroju, jaki wywołują stare 
zaułki, mury, potężny Wawel, Rynek z bryłą Su-
kiennic nie doświadczy się nigdzie.

W któryś ciemny, wilgotny wieczór wyłonił 
się nagle z mgły Piotr Skrzynecki, z dzwonkiem 
uwieszonym u pasa. Był widmowy, zarazem cie-
lesny, w rozmazanych światłach Rynku wyglądał 
jak kobold unoszący się nad ziemią. 
- Na początek wypijemy – powiedział.
- Poszliśmy do Hawełki. Za oknem dłużyła się 
noc tonąc w mroku, wilgoci, w szumach usypia-
jącego za oknami miasta
- Pan pierwszy raz?
- W Krakowie bywam często, ale w „Piwnicy 
pod Baranami” będę po raz pierwszy.
- Trzeba to koniecznie uczcić. Co pan pije?

Przed północą podziemnymi korytarzami 
niczym spiskowcy dostajemy się do „Piwnicy 
pod Baranami”. Program oceniam na dostatecz-
nie, więc gros czasu spędzam wędrując po tune-
lach lub tkwiąc przy barze, gdzie goście i artyści 
piją ostro, prawie bez zakąsek, pod papierosa. 
Piotr Skrzynecki przedstawia mi swoją aktualną 
dziewczynę: niska, ubrana na czarno, właściwie 
podlotek. Różnica wieku rzuca się w oczy. Piotr 
Skrzynecki traktuje ją dość ostro, jak niezbędny 
przedmiot uprzyjemniający mu egzystencję.
- Idziemy do mnie – mówi. – Noc jeszcze się nie 
skończyła.

- Wracam do hotelu „Pod Różą” – oświadczam 
stanowczo. – Pan Andrzej Panasiewicz mnie od-
prowadzi.
- Szkoda – Piotr Skrzynecki wyciąga dłoń.- To 
może jutro w Rynku?
- Chętnie.

Rozstajemy się. Noc wchłania sylwetki, 
zaciera kontury wież Kościoła Mariackiego, bu-
dynków, pomnika Adama Mickiewicza i gasi 
żółtawe światła latarń ulicznych.

W tych wypominkach nie może zabraknąć 
mego przyjaciela Rosjanina Wasi Kocznowa. Ab-
solwent Uniwersytetu im. Łomonosowa w Mos-
kwie, zakochany w Polce, trafił w 1959 r. do Ło-
dzi. Wykładał na rusycystyce Uniwersytetu Łódz-
kiego, nawiązywał przyjaźnie, pisał wiersze. Poezja 
była jego powołaniem, pasją, żywiołem. Język 
polski opanował w stopniu doskonałym, co skut-
kowało tomikami poezji. Mieszkał z żoną (Polką) 
i córką na Wrześnieńskiej (dziś ten odcinek uli-
cy nosi nazwę Powstańców Wielkopolskich), ale 
tęsknił za Rosją, był chory na Rosję. Na początku 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wyjechał do 
Iwanowa, na tamtejszy uniwersytet.

I tu zaczyna się najbardziej niezwykły życiorys 
Wasi Kocznowa, choć w czasie wojny, jako jede-
nastolatek trafił do oddziału partyzanckiego, pełnił 
funkcję zwiadowcy, był, jak się wówczas mówiło, 
„synem pułku”. Jednak w Iwanowie doświadczył  
w pełni tego, co określamy mianem „sowietyzmu”. 

W Polsce Wasia miał dostęp do literatury 
światowej i pilnie studiował historie powszechną. 
Zaowocowało to esejem na temat staroruskiego 
eposu z końca XII wieku „Słowo o pułku Igora”. 
Tekst został życzliwie omówiony w jednym z na-
ukowych czasopism szwajcarskich. Obejmując 
katedrę filologii na Uniwersytecie Iwanowskim, 

Wasia zaczął posiłkować się 
wiedzą nabytą w Polsce, lek-
ceważąc luminarzy slawisty-
ki radzieckiej. Na skutki nie 
czekał długo: któregoś dnia 
zabrano go z ulicy i zawie-
ziono do gmachu tamtejsze-
go KGB. To, o czym piszę, 
opowiadał mi Wasia, gdy  
w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku przyje-
chał do Łodzi. Siedzieliśmy  
u mnie w mieszkaniu i Wa-
sia bez zębów, z opadającą 
powieką na prawym oku, 
kosmykami rzadkich siwych 
włosów i starczą zadyszką, 
opowiadał przebieg swojej 
adaptacji w radzieckiej oj-
czyźnie. W KGB był prze-

słuchiwany przez kilka dni i nocy bez snu, je-
dzenia i picia.
- Ile zarabiałeś, jako wykładowa na uniwersyte-
cie? – pytam.
- 30 rubli. Na wyżywienie starczało, ale nie na 
kupno koszuli.
- Żywność była w sklepach?
- Rzadko. Ale wsiadałem w pociąg i jechałem do 
Moskwy po kiełbasę.
- Ile to kilometrów?

- 300 w jedną stronę
- W czasie przesłuchania byłeś bity? 
- Ani razu. Mdlałem z wycieńczenia, więc oble-
wano mnie wodą.
- W końcu cię zwolniono…
- Kiedy mnie wypuszczono, nie poznawałem mia-
sta, zapomniałem gdzie mieszkam, gdzie pracuję. 
Dzięki koleżance Belli Wender (tu dygresja - to 
tłumaczka moich opowiadań i książki „Kubuś 
i słowik”), jakoś przetrwałem i przyjęto mnie 
do Związku Pisarzy. Oczywiście musiałem za-
pomnieć, że oprócz historyków i pisarzy ra-
dzieckich, istnieją gdzieś jacyś inni. A teraz, po 
rozpadzie ZSSR, wróciłem w rodzinne strony, 
do obwodu kaliningradzkiego i zająłem się han-
dlem. Przyjeżdżam raz w miesiącu do Białego-
stoku, kupuję damską bieliznę i tym handluję. 
Owszem, mam emeryturę, której starcza zale-
dwie na opłatę komornego.

To było nasze ostatnie spotkanie. W swo-
im ostatnim zbiorku poetyckim „U rodzimych 
źródeł” Wasia dedykował mi piękny wiersz bez 
tytułu, zaczynający się słowami: „Moi przyjacie-
le, marząc o noclegu, nie spotkają mnie rano na 
cumowisku…”.

Co mogę jeszcze dodać do tych wspomi-
nek? Życie przemknęło z niebywałą szybkością. 
Wkrótce i ja stanę się czasem minionym. Przeto 
zamieszczam swoje epitafium, jakie chciałbym 
mieć na płycie nagrobnej:
Nie mieścił się w gorsecie nazywanym życiem,
Toteż raz był chwalony, raz bity dotkliwie.
Kochał się, coś tam pisał, aż umarł wpół drogi.
Przechodniu zamyślony, wspomnij go życzliwie.

                                 Eugeniusz Iwanicki
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Na pożółkłej fotografii

Tak było �� lata temu
     

Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tej części miasta niewiele się zmieni-
ło. Proszę jednak popatrzeć na ówczesny układ drogowy, uliczne lampy… To zdjęcie  
pochodzi z 1967 roku i ukazuje dzisiejszy Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Urząd 
Miejski przy ulicy Warszawskiej 1�. Wówczas mieściło się tu Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej i siedziba Komitetu  Powiatowego PZPR.

JESZCZE RAZ O LOCHACH

Pan Janusz z ulicy Narutowicza za-
dzwonił do mnie z żalem, że przez kilka 
lat opisywałem kamieniczki łaskiego ryn-
ku, ale nie przygotowałem dla łaskowian 
prezentu w postaci większego opracowa-
nia książkowego poświęconego tej części 
miasta. Pan Janusz chciałby się dowie-
dzieć też, czy prawdą jest, że w rynku były 
lochy, które łączyły nasz ratusz z kolegia-
tą, a może i dworem Łaskich. „Jeśli teraz 
opisuje pan ulicę Warszawską, to proszę 
przy okazji wspomnieć, że niegdyś była to 
jedna z najładniejszych arterii w mieście, 
do tego najważniejsza, bo przecież przez 
nią prowadził cały ruch tranzytowy.”

Panie Januszu, zacznę od sprawy ostatniej: 
właśnie dlatego, że Warszawska była tak ważna 
w grodzie nad Grabią, zająłem się nią ostatnio 
i poświęcam jej kolejne odcinki z tego cyklu. Zaś 
jeśli idzie o lochy, powiem tak: każde szanujące 
się stare miasto ma sporo legend, tajemniczych 
opowieści o ruinach zamczyska czy lochach. Nie 
inaczej jest w przypadku naszego miasta. 

Prawdę jednak trzeba oddzielić od tych 
opowieści, niekiedy mocno bałamutnych. No 
bo po co łaskowianie mieliby budować lochy? 
Przecież tutaj nie było żadnego zamku, murów 
obronnych, nie trzeba było wymykać się z miasta 
oblężonego przez wroga. A ponadto jest jeszcze je-
den prozaiczny, tak to nazwijmy, powód. Łask po-
wstał na terenie podmokłym, bagiennym i woda 
przez stulecia dawała się ludziom we znaki. Ra-
dzili sobie jak mogli – budowali rowy odprowa-
dzające wodę, podnosili bezustannie poziom ulic 
i głównych placów. Tak zresztą było i w innych 
miastach. W takim Piotrkowie Trybunalskim po-
ziom średniowiecznej ulicy w mieście otoczonym 
murami obronnymi był ponad cztery metry niżej 
w porównaniu do poziomu dzisiejszego.

Zbudowanie podziemnych przejść w tak 
bagiennym gruncie nawet dzisiaj byłoby nieła-
twym zadaniem. A przecież najważniejszą rze-
czą byłoby przeznaczenie takich podziemi, ich 
funkcja. Z nadpilicznego opactwa cysterskiego 
w Sulejowie lochy miały biec pod korytem Pi-
licy aż do Witowa, a może i Piotrkowa. Badania 
archeologiczne prowadzone przed laty w związ-
ku z odbudową murów cysterskiej fortalicji nie 
przyniosły nawet jakiegokolwiek śladu takich 
tajemnych przejść. A legenda mówi o lochach, 
którymi można było podróżować karocą…

Czy podziemia tego typu mogły mieć 
związek z łaskimi ratuszami? W dziejach miasta 
prawdopodobnie było ich kilka, ale poza skrom-
nymi wzmiankami niewiele wiemy na temat 
tych budowli. Pierwsza miała być wzniesiona 
z drewnianych bali. Czy taką skromną w gruncie 
rzeczy budowlę łączono by podziemnym koryta-
rzem z kolegiatą? W jakim celu? Kto finansowałby 

tak kosztowną kilkusetmetrowej długości inwestycję, 
gdy nie było stać mieszczan na zbudowanie z praw-
dziwego zdarzenia siedziby dla rajców? Łask przecież 
nie należał nigdy do krezusów i ceglana świątynia 
Łaskich bardzo długo była jedyną budowlą muro-
waną w mieście. Nawet w XIX stuleciu wielu miesz-
kańców w centrum miasta nie było stać na wznosze-
nie solidnych murowanych kamieniczek.  

Zatem opowieści o łaskich lochach należy 
włożyć miedzy bajki. Choć kategorycznie twier-
dzę, że tajemniczych podziemi w Łasku być nie 
mogło, musze jednak wspomnieć o piwnicach. 
Zbierając materiały do dziejów łaskiego rynku, 
odwiedzałem poszczególne kamieniczki i dzię-
ki uprzejmości ich właścicieli zaglądałem także 
do piwnic. Wiele z nich powstało prawdopodob-
nie w XVIII stuleciu. Widać, że dawni właścicie-
le przywiązywali wiele uwagi do fundamentów 
swoich domostw: są na ogół solidne, wykonane 

z kamienia i cegieł.  Nigdzie jednak nie natrafiłem 
na jakieś wyjścia poza obręb murów, tajemnicze 
połączenia itp., takie jak np. w Sandomierzu, Kra-
kowie czy choćby wspomnianym Piotrkowie.

Niedawno miałem możliwość wejścia 
do krypt pod łaską kolegiatą.  Tu także nie wi-
dać śladów lochów, choć należałoby z pewnością 
wyjaśnić pochodzenie wielu  tajemniczych prze-
murowań, otworów. Przypuszczam, że w ciągu 
wieków do podziemi kościoła wiodły odrębne 
wejścia, by w kryptach łatwiej było składać kolej-
ne trumny ze zwłokami dobrodziejów kościoła. 
Z czasem je zamurowano… Ot, cała zagadka!

Czy mógł powstać podziemny korytarz łą-
czący kolegiatę ze wspomnianym ratuszem czy 
dworem Łaskich? Nie, musiałby przechodzić 
pod przykościelnym cmentarzem, przez tereny 
podmokłe… A ponadto Łascy w swoim mieście 
rzadko przebywali.                 Stanisław Barcz 

MISTRZOWIE EUROPY Z ŁASKU
Otwarte Mistrzostwa Europy OYAMA International Karate Federation, Estonia, Johvi 14-15 maj 

2011 r. – w tej dwudniowej imprezie zawodnicy z całej Europy startowali w konkurencjach kata, kobu-
do oraz kumite. W  rywalizacji udział wzięło 11 reprezentacji. Z Łaskiego Klubu Sztuk Walki w kadrze 
Polski znalazło się 7 zawodników. W sumie zdobyli aż 7 medali w tym trzy tytuły mistrzów Europy. 

Mistrzem Europy został Dawid Kołodziejski, najlepiej spisała się Klaudia Malinowska wywal-
czyła dwa tytuły Mistrzyni Europy w konkurencji kata i kobudo. Brązowymi medalistami Mistrzostw 
Europy  zostali Karolina Kubiak, Paulina Michalska, Mateusz Harciarek oraz Karolina Lipowska. Po 
bardzo dobrych eliminacjach Dominika Michalska wywalczyła 4 miejsce w Europie. Jest to najwięk-
szy sukces zawodników Łaskiego Klubu Sztuk Walki Oyama Karate. Z postawy swoich zawodników 
bardzo zadowolony jest trener Stanisław Kołodziejski oraz prezes klubu Andrzej Banaszczyk. Łaski 
Klub Sztuk Walki wyraża podziękowania burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi oraz gminie 
Łask za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. 
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MUSZELKA �011
Już po raz ósmy w naszym mieście odbyły się wojewódzkie zawody pływackie 

„Muszelka �011” dla osób niepełnosprawnych z warsztatów terapii zajęciowej z wo-
jewództwa łódzkiego. Patronat nad imprezą objął marszałek województwa łódzkiego  
Witold Stępień. 

W konkurencjach „O Złotą Muszelkę”, „O Złoty Korab”, w „Sztafecie”, „Wyścigu z makaro-
nem” i „Indywidualnym torze przeszkód” udział brało 50 zawodników z 14 placówek m.in. z Łodzi, 
Pabianic, Zduńskiej Woli, Konstantynowa Łódzkiego, Zgierza, Wieruszowa, Bełchatowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Łasku. W ramach integracji zorganizowana była również konkurencja dla opie-
kunów i opiekunek z poszczególnych warsztatów.

Celem zawodów było przede wszystkim propagowanie aktywnego stylu życia, zdrowe współza-
wodnictwo w grupie, integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz miła zabawa 
i radość ze wspólnego spotkania.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał  burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, w obecności   
dyr. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  Anny Mroczek, starosty łaskiego Cezare-
go Gabryjączyka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  Grzegorza Czyżaka, kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku Mariana Przybylskiego  oraz kierownik MGOPS Tamary Szymko, 
która ufundowała wszystkim uczestnikom i opiekunom zawodów smaczny obiad. Obecna była również 
gospodyni Pływalni Krytej Elżbieta Krawczyk. Sędzią głównym zawodów był jak zawsze radny powiatu 
Marek Krawczyk. Natomiast nad bezpieczeństwem zawodów czuwał doktor Tomasz Misztalski. 

Najlepszymi zawodnikami okazali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Piotrkowa Try-
bunalskiego, którzy zajmowali miejsca na podium prawie w każdej konkurencji. 

Głównym sponsorem nagród zespołowych i indywidualnych było Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Podziękowania należą się również właścicielom 
sklepu “Vobiano” oraz firmie “Celpol” w Łasku. 

Zdjęcia i wyniki z zawodów pływackich można obejrzeć na naszej stronie   www.wtz-lask.pl
                                                                                                                                              (KC)

Wyniki zawodów 
W konkurencji „O Złoty Korab” kobiet –  
I miejsce Marta Kowalska WTZ Łask
W konkurencji „Sztafeta” – II miejsce Tade-
usz Tomczak, Jan Maciaszek, Paweł Maciaszek 
WTZ Łask
W konkurencji opiekunka – Arleta Mikołajczyk  
- I miejsce ŚDS Łask
W konkurencji opiekun – Sylwester Kalinowski 
– I miejsce ŚDS Łask
W konkurencji opiekun – Bartosz Kusiak –  
II miejsce WTZ Łask

PŁYWAJMY RAZEM
W tradycyjnych XIII Zawodach Pływackich zorganizowanych z okazji świąt  

majowych wzięło udział 95 pływaków w wieku od 6 do 13 lat i 5 rodzin, które  
startowały w sztafecie pływackiej. Emocjonujące zawody oglądały całe rodziny, które przybyły 
aby dopingować swoje dzieci.  Na  galerii  pływalni nie było ani jednego wolnego miejsca. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwyciężyli : 
1) CHŁOPCY rocznik 2004 i młodsi 
 I – Bartłomiej Kurbiel, II – Rafał Kaczmarek, 
III – Mateusz Oleszczak 
2) DZIEWCZĘTA rocznik 2004 i młodsze
I –  Małgorzata Jakubczak, II – Alicja Jaryszek, 
III – Zuzanna Kurbiel

3) CHŁOPCY rocznik 2003
I – Kajetan Woskresiński, II – Kuba Szczepański, 
III – Szymon Binek
4) DZIEWCZĘTA rocznik 2003
I –  Martyna Jasińska, II – Nicola Błażejewska, 
III – Hanna Kowalewska
5)CHŁOPCY rocznik 2002
I – Mikołaj Adamczyk, II – Jan Siwek, III 

– Mikołaj Czyżak
6) DZIEWCZĘTA rocznik 2002
I – Zuzia Woskresińska, II – Sara Szkilnik,  
III – Ola Janas
7) CHŁOPCY rocznik 2001
I – Mateusz Błaszczyk, II – Krystian Skibiński, 
III – Filip Wszelaki
8) DZIEWCZĘTA rocznik 2001
I – Julia Mosińska, II – Julita Gawrońska,  
III – Maja Szymańska
9) CHŁOPCY rocznik 2000
I – Filip Berliński, II – Mateusz Nowakowski,  
III – Bartosz Wszelaki
10 )DZIEWCZĘTA rocznik 2000
I – Iga Włodarczyk, II – Wiktoria Garncarek, 
III – Patrycja Krysiak
11) CHŁOPCY rocznik 1999 - 1998
I – Kacper Włodarczyk, II – Błażej Kozłowski, 
III – Piotr Stasiak
12) DZIEWCZĘTA rocznik 1999 - 1998
I –  Zuzia Świątek, II – Laura Szaroń, III – Maria 
Rajczak
W konkurencji „Rodzinna sztafeta pływacka”  
I miejsce wypływali: Krzysztof, Daniel i Filip 
Berlińscy, II miejsce:  Jarosław, Artur i Błażej 
Kozłowscy, III miejsce:  Rafał, Filip i Mikołaj 
Adamczyk

Zawody zorganizowane przez Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Łasku i MUKS „Wodnik” otworzył 
w imieniu burmistrza Łasku naczelnik Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Społecznych w Urzędzie 
Miejskim – Jan Cybułka.  Nagrody rzeczowe ufun-
dowała Hurtownia Elektryczna „ELEKTRYK”  
z Łasku należąca do Andrzeja Staniuchy.

                                  Elżbieta Krawczyk
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B U R M I S T R Z    Ł A S K U  
zawiadamia, iż został ogłoszony III i V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  8 działek 

położonych w Łasku, w obrębie 19, przy ul. Karpińskiego, przewidzianych pod zabudowę 
garażem, wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej.  

Przetarg odbędzie się 17 czerwca �011 r. o godz. 11 w siedzibie 
Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 1�, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We-
dług studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudo-
wy mieszkaniowo–usługowej o niskiej  intensywności”.  

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapo-
znać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania.

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr SR1L/00029231/5.
Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 1�,  
pok. �0 i 5�, lub telefonicznie tel. 0�3 67683�0 oraz 676835�.

Olimpiada w Łasku
Na 25 maja br. łódzkie Regionalne Centrum Polityki Społecznej zaplanowało w Łasku nie-

typową olimpiadę. Na tutejszym stadionie i krytym basenie w wielu dyscyplinach startować będą 
niepełnosprawni z całego województwa łódzkiego. Olimpiada osób niepełnosprawnych to jedna  
z ciekawszych i sympatyczniejszych tego typu imprez sportowych, która jest wielkim sprawdzianem 
dla ludzi upośledzonych przez los.                                                                                            (P)

Międzynarodowy Puchar Mieszanych 
Sztuk Walki Dzieci i Juniorów

Ponad 100 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Międzynarodowym Pucharze Mieszanych Sztuk Walki Dzieci  
i Juniorów, który odbył się w Łasku. Organizatorem turnieju było Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuki Walki. Do naszego miasta 
przybyły delegacje z klubów polskich i zagranicznych, m.in. z Białegostoku, Jeleniej Góry, Pułtuska, a także Litwy i Rosji.

W godzinach porannych odbywały się wal-
ki eliminacyjne. Na dwóch matach w hali spor-
towej „Elektryka” rozgrywano rundy w katego-
riach sumo-grappling i karate. Najlepsi zawod-
nicy stoczyli pojedynki w finale Międzynarodo-
wego Pucharu Mieszanych Sztuk Walki Dzieci  
i Juniorów. Podczas  przerwy widzom umilał czas 
występ zespołu Wena z Łasku.

Walki finałowe odbywały się na bardzo 
wysokim poziomie, a zawodnicy poczynili 
ogromne postępy w porównaniu z zawodami 
z lat poprzednich.  Również łascy zawodnicy 
rozwinęli swoje umiejętności, o czym świadczy 
zwycięstwo drużynowe. Dzięki zaangażowaniu 
i specjalnemu programowi szkolenia shindokai 
karate trener sensei Arkadiusz Stasiak, znako-
micie przygotował reprezentację najmłodszych 
zawodników Łaskiego Bractwa do tego turnieju. 

Jego podopieczni wręcz imponująco zaprezentowa-
li się również na oficjalnej części zawodów, gdzie w 
równych szeregach wykonywali  komendy DOJO.

Jak co roku, zawodom towarzyszył bardzo 
serdeczny sportowy klimat.    

                                   Kamila Dębińska
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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 1�, tel. 676-83-00

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych, 

sportowych i turystycznych planowanych  w czerwcu 2011r.

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. XVII Festiwal Artystyczny Przedszkolaków „BĄBEL 
2011” 2 ŁDK ŁDK 

2. Promocja tomiku wierszy Kasi Muszyńskiej
pt. „Drżę jak anioł”

3
 godz. 18 sala kameralna  ŁDK ŁDK

3. XXVIII Młodzieżowe Spotkania Taneczne  
im. J.R. Sarosieka

4 ŁDK ŁDK

4.

 Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Opowieść  o lesie – proekologiczna 
gospodarka leśna”- mgr inż. Jacek Wójtowicz
Zakończenie roku akademickiego: 
koncert muzyki kameralnej

 7

14

ŁDK

ŁDK

ŁDK

ŁDK

5. Czy pamiętasz taki Łask – wystawa fotografii  
i widokówek z lat 60-70-tych

Od 10 
czerwca 
- 22 lipca

Biblioteka Publiczna –
Galeria pod Korabiem

Biblioteka Publiczna  
w Łasku

6.

Pokaz filmu o bibliotece będący efektem 
„Warsztatów dla młodych filmowców”  
w ramach Programu grantowego  
„RÓWNAĆ SZANSE”

11 Sala widowiskowa ŁDK Biblioteka Publiczna  
w Łasku

8. XV Jarmark Łaski i imprezy towarzyszące 11 teren rekreacyjny przy 
ul. Narutowicza 28

burmistrz Łasku, ŁDK , 
CSiR          

9. Wystawa pn.  „Pachnie już latem” 2 0 . 0 6 -
26.08 

Biblioteka Pedagogiczna                    
w Sieradzu filia w Łasku 

Biblioteka Pedagogiczna                               
w Sieradzu filia   w Łasku

10. Wystawa fotografii grupy fotograficznej | 
z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku ŁDK ŁDK, Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Łasku

11. Wydanie zbioru pocztówek z widokami 
współczesnego Łasku* Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna 
w Łasku
TPZŁ

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Ogólnopolskie zawody karate połączone  
z zawodami  z okazji Dnia Dziecka *

sala gimnastyczna ZSP 
nr 2

ŁKSW „Oyama Karate” 
gmina Łask

2. Turniej piłki nożnej „Szukamy Talentów dla 
Rocznika 1998 - o Puchar Burmistrza Łasku*        1 boisko piłkarskie  

w Bałuczu
LUKS Bałucz,

gmina Łask

3. V Międzywojewódzki Turniej Żeńskiej 
Plażowej Piłki Siatkowej *       18 kąpielisko miejskie ŁMLKS, gmina Łask

4. Mecz o mistrzostwo rozgrywek klasy „B” grupy 
IV okręgu sieradzkiego      5

boisko przy Zespole 
Szkół Ogrodniczych  

w Ostrowie

Klub sportowy WKS 
Rokitnica

* impreza dofinansowana dotacją z gminy Łask

10 MEDALI
W Łodzi rozegrano mistrzostwa wo-

jewództwa juniorów (do lat 18) oraz ka-
detów (do lat 15). Duży sukces odnieśli 
tenisiści ŁTSR BroWęg Łask. Podopiecz-
ni trenera Longina Wróbla wywalczyli 
aż 10 medali. Mistrzem juniorów został 
Witold Uzarczyk, a wicemistrzem Daniel 
Król. Wśród kadetów brązowy medal 
wywalczył Michał Józefiak, a piąty był Ja-
kub Wąsicki. W deblu srebro przypadło 
Józefiakowi, który zagrał w parze z Łuka-
szem Oraczem, a brąz - dla pary Mateusz 
Kaflak-Wąsicki. 

Kolejne medale łaskim tenisistom przypad-
ły w grach mieszanych, którzy partnerki mieli 
z innych klubów naszego województwa. Wicemi-
strzostwo w tej konkurencji zdobył Wąsicki, a brąz 
- Józefiak w kadetach i Uzarczyk w juniorach.

Drużynowym wicemistrzem województwa 
kadetów została nasza drużyna w składzie: Józe-
fiak, Kaflak, Wąsicki, a zespół juniorów w skła-

dzie: Uzarczyk, Król i Przemysław Lewandowski 
zajął trzecie miejsce.

Dobiegły końca rozgrywki ligowe w tenisie 
stołowym mężczyzn. Zespół pod nazwą ŁTSR 
BroWęg Buczek Łask zajął piąte miejsce w dru-
giej lidze (na  12 drużyn). Z kolei rezerwy ŁTSR 
BroWęg zakończyły sezon 2010/11 na trzecim 
miejscu w czwartej lidze (na 16 zespołów).

Zespół drugoligowy występował w następującym 
składzie: Łukasz Posmyk, Witold i Michał Uzarczy-
kowie, Jarosław Trzcinka, Daniel Król i trener Longin 
Wróbel. W składzie rezerw grali: Michał Józefiak, Ma-
teusz kaflak, Jakub Wasicki, Przemysław Lewandowski, 
Damian Skibior oraz Waldemar Leśniewski.

                                     Paweł Mielczarek 
                                              prezes ŁTSR

AUSTRALIA 
W… OKUPIE

Australia była tematem tegorocznego 
ósmego finału  Gminnego Konkursu Pla-
stycznego zorganizowanego w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Okupie, 
zorganizowanego dla dzieci sześcioletnich 
z gminnych szkół i przedszkoli.  

Jury (w składzie: Urszula Szram - artysta-pla-
styk, Anna Szymczak - nauczyciel z łaskiego przed-
szkola oraz Agnieszka Sobczak - główny organiza-
tor) z czternastu prac wyłoniło pięć obrazów. Na 
pierwszym miejscu znalazła się praca dzieci z Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Łasku, Okupa, Teodo-
rów oraz z obu grup ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Łasku. Drugim miejscem uhonorowano  prace 
sześciolatków z Wiewiórczyna, Bałucza, Łopatek 
oraz Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku i nr 4 
w Kolumnie (grupa Misie). Trzecie miejsce zajęły 
prace z Wrzeszczewic, Przedszkola Publicznego nr 
3 i 6 oraz 4 w Kolumnie (grupa Kwiatuszki)

Wszystkie obrazy można oglądać w maju  
w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku, która obok 
wystawy organizuje zajęcia tematyczne dla sześ-
ciolatków, inspirowane konkursem o Austra-
lii. Zajęcia są pewną formą usystematyzowania 
wiedzy zdobytej przez dzieci podczas tworzenia 
małego dzieła, wiedzy niezwykle ciekawej i no-
wej, ponieważ wykraczającej znacznie poza treści 
programowe kształcenia przedszkolnego.

                                 Agnieszka Sobczak
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WIECZÓR POETYCKI
Katarzyna Muszyńska, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki w Łasku oraz studentka III roku filologii polskiej.  Przygodę 
z poezja rozpoczęła na warsztatach literackich na Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim pod okiem 
dr Danuty Muchy. Debiutowała w ogólnopolskim piśmie artystyczno-literackim 
„Horyzonty” (nr �5/ �011) wierszami Mglisty poranek i Sen o tobie. Dzięki 
wsparciu finansowemu burmistrza Łasku, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej 
oraz firmy „Bratek” mogła wydać swój debiutancki tom wierszy pt. „Drżę jak 
anioł”, w którym znajduje się sześćdziesiąt liryków o przesłaniu  filozoficznym.

Dr Danuta Mucha, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Filii UJK w Piotrkowie 
Trybunalskim, członek APAJTE Polskiego Stowarzyszenia Autorów Dziennikarzy i Tłumaczy 
w Europie, o tomie Katarzyny Muszyńskiej pisze:

Tom wierszy Katarzyny Muszyńskiej pt. „Drżę jak anioł” to kilkadziesiąt liryków, silnie 
zmetaforyzowanych. Autorka wykazała w nim dojrzałość warsztatową i intelektualną. Barwna 
metafora przeplata się u niej z rozmachem myśli, a środki artystycznego wyrazu zasługują na wysoką 
ocenę. Jest to dojrzały tom, zarówno artystycznie jak i warsztatowo. Autorka z wrażliwością koncentruje 
się na chwili, rejestruje ją, by nadać jej uniwersalny wymiar.   

W związku z debiutem książkowym, w Łaskim Domu Kultury 3 czerwca br. o godz. 18, 
odbędzie się debiutancki wieczór poetycki Katarzyny Muszyńskiej. 

NA SZKLE MALOWANE
Do odważnych świat należy – chciałoby się powiedzieć o Annie Sokalszczuk z Kolumny, która dość późno odkryła w sobie 

pasję artystyczną i konsekwentnie realizuje swoje marzenia. Wszystko zaczęło się dwa lata temu i wreszcie w końcu ubiegłego roku 
pani Anna odważyła się pokazać swoje prace w Łaskim Domu Kultury. Jak sama mówi, stało się to za namowa mamy, Aleksandry 
Tarnowskiej. Prace kolumnianki wzbudziły zachwyt.

- Zaczęło się od zabawy w witraże – opowiada 
pani Anna. - Zafascynowało mnie nie tylko samo 
malowanie i obraz na szkle, ale przede wszystkim 
światło. Samo malowanie to jakby namiastka. 
Gdy dzięki światłu ten nietypowy witraż zaczyna 
żyć, urzekają mnie wówczas zarówno wspaniałe 
kolory, jak i ciepło, różnorodne cienie. Szklany 
obraz właśnie dzięki światłu jest wiecznie żywy, 
bo przecież zmienia się niemal w każdej chwili, 
w zależności od pory dnia, oświetlenia. To jest 
wspaniałe i fascynujące.

Technika pracy nie jest tak skomplikowana 
jak przy prawdziwym witrażu, który powstaje  
z różnokolorowego szkła odpowiednio przyci-
nanego i łączonego ołowiem. Gdy pani Anna 
ma już pomysł na temat szklanego „witrażu”, 
zaznacza kontury przy pomocy specjalnej farby, 
czyli wykonuje tzw. relief. Potem szkło pokrywa 
różnokolorowymi farbami witrażowymi. 
- Najchętniej maluję kwiaty, motyle i różnorod-
ne bajkowe tematy, bo dzięki nim udaje mi się 
choć na jakiś czas uciec od zwariowanego współ-
czesnego świata – mówi A. Sokalszczuk. -  A te 
bajkowe reminiscencje są przecież wspaniałym 
światem nie tylko naszego dzieciństwa.

Na co dzień pani Anna jest 
protetykiem dentystycznym, czyli 
zajmuje się zupełnie czymś zupeł-
nie innym niż w wolnych chwilach, 
gdy zasiada do szklanej tafli i kolo-
rowych farb. Ale właśnie ta pasja do-
starcza jej najwięcej satysfakcji. Mąż  
i dwaj synowie dopingują ją do malo-
wania szklanych obrazów. Twierdzi, że 
dzięki tym zachętom i pracy rozwija 
swój warsztat. Jedynym mankamen-
tem tej „zabawy” jest kruchość szkła. 
Niestety, wystarczy chwila nieuwagi  
i szklany obraz pęka…

Po raz pierwszy swoje szklane 
obrazy zaprezentowała na wystawie 
w Zelowie w październiku ubie-
głego roku. W grudniu pokazała je 
łaskowianom w Galerii z Fortepia-
nem ŁDK. Bywalcy domu kultury, 
których niełatwo zaskoczyć i zadzi-
wić, przyglądali się jak urzeczeni 
wspaniałym kolorowym motylom  
i kwiatom. Dla wielu oglądanie tych 
nietypowych obrazów było swoi-
stym spektaklem, w którym główne 
role grało światło, szkło i kolor.

Anna Sokalszczuk urzekła nas 
swoim czarodziejskim światem po-
kazanym na szkle. Mamy nadzieję, 
że nie po raz pierwszy i ostatni…

                                       (Per)
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