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godz. 10.30  - KOLEGIATA ŁASKA 
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
godz. 11.45 - PLAC 11 LISTOPADA
-złożenie meldunku
-podniesienie flagi państwowej 
- przemówienie burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów

PROGRAM OBCHODÓW 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
11 LISTOPADA �011 r.

WYPRAWKA 
DLA ŻAKA
Zarząd Rejonowy PCK w Łasku z udzia-

łem wolontariuszy ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych we wrześniu br. prze-
prowadził akcję pod hasłem „Wyprawka dla 
żaka”. Jej celem było pozyskanie artykułów 
szkolnych i funduszy na przygotowanie wy-
prawek szkolnych dla dzieci z najbiedniej-
szych rodzin naszego rejonu.

Mieszkańcy Łasku okazali się niezwykle 
życzliwi i otwarci na potrzeby biednych dzieci, 
bowiem udało nam się pozyskać artykuły szkol-
ne i środki na kwotę 1.018,28 złotych.

Dzięki temu Zarząd Rejonowy PCK przy-
gotował 62 wyprawki szkolne, które trafiły do  
6 szkół. Serdecznie dziękujemy ludziom dobrej woli 
za życzliwość i wparcie naszego przedsięwzięcia.        

                                   Joanna Cyganek
                                      prezes Zarządu 

S-8 CORAZ BLIŻEJ
To jest znakomita wiadomość dla mieszkańców naszego regionu i tych wszyst-

kich, którzy jak na zbawienie czekają na lepsze drogi. 5 października br. w Generalnej 
Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi podpisano umowy na budowę 
czterech odcinków drogi ekspresowej S-8.

S-8 na tzw. łódzkim odcinku ominie 
od południa Pabianice, następnie Łask, Zduń-

ską Wolę i Sieradz. Dla tych miast arteria ta 
stanie się swoistą obwodnicą wyprowadzającą 

z zatłoczonych centrów ruch tranzytowy. Tra-
sa przetnie w sposób bezkolizyjny drogi wio-
dące m.in. z Pabianic do Bełchatowa i drogę 
krajową Łódź – Piotrków. W tym ostatnim 
przypadku wielki węzeł drogowy powstanie 
w rejonie Rzgowa, w pobliżu zakładu  Ke-
rakoll.

19-kilometrowy odcinek od węzła „Róża” 
do węzła „Łódź-Południe”, czyli skrzyżowa-
nia S-8 z przyszłą autostradą A-1, zbuduje 
Budimex (847 mln zł). Z kolei wspomniany  
węzeł zrealizuje firma Skanska (19,7 mln zł). 
Wszystkie roboty mają być wykonane do koń-
ca 2013 roku, a najpóźniej – stycznia 2014 r. 
Podpisane umowy obejmują również odcinek 
od Łasku do węzła „Róża”. W ten sposób sko-
munikowany zostanie znakomicie gród nad 
Grabią z lotniskiem znajdującym się na tere-
nie sąsiedniej gminy Buczek.

Zdaniem ministra infrastruktury Ceza-
rego Grabarczyka, który tuż przed wyborami 
uczestniczył w podpisywaniu umów na budo-
wę poszczególnych odcinków S-8, trasa popro-
wadzona została wręcz w sposób modelowy. 

                          dokończenie na str. 8

NA RATOWANIE 
KOLEGIATY

Trwa największy w dziejach łaskiej ko-
legiaty remont. Łaski samorząd postanowił 
przekazać 200 tys. zł. na ratowanie odkry-
tych niedawno polichromii i przywrócenie 
dawnego blasku kaplicy św. Anny. Wszystko 
wskazuje na to, że ta ostatnia, po wykonaniu 
wszystkich prac konserwatorskich, nie będzie 
wyglądała gorzej niż kaplica Matki Boskiej 
Łaskiej. 

Część pieniędzy ze wspomnianej dotacji 
samorządu przeznaczona zostanie na ratowa-
nie zabytkowych organów łaskiej kolegiaty. 

godz. 13.00 - ŁASKI DOM KULTURY
- spektakl teatralny 
pt. „Żołnierze wyklęci” 
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13 mln zł na łaską 
Starówkę

Aż 10,6 mln zł przeznaczy Unia Eu-
ropejska na modernizację placu 11 Listo-
pada w Łasku. Całość będzie kosztowała 
1�,8 mln zł. To potężny „zastrzyk” dla 
najstarszej części miasta, od lat zaniedba-
nej i czekającej na ratunek.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze? 
Przede wszystkim na uporządkowanie infra-
struktury technicznej podziemnej, czyli kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, której praktycznie 
nie ma w tej części miasta, a to oznacza likwi-
dację smrodu i nieczystości. Cały plac zyska też 
nowy kształt. Mieszkańcy otrzymają również wi-
zytówkę z prawdziwego zdarzenia, czyli muzeum 
zlokalizowane w jednej z kamieniczek.

Łącznie na zmianę wyglądu miast  w woj. łódz-
kim Unia Europejska za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego przeznacza aż 90 mln zł. Najwię-
cej, bo 21,2 mln zł trafi do Tomaszowa Mazowie-
ckiego (na przebudowę płyty pl. Kościuszki), 16,2 
mln zł otrzymają Skierniewice, na trzecim miejscu 
pod względem wielkości unijnej dotacji jest właśnie 
gród nad Grabią z kwotą 10,6 mln zł. Dodajmy jesz-
cze, że za unijne środki trwa już w naszym mieście 
rewaloryzacja kolegiaty, a wcześniej wykonano kil-
kanaście kilometrów nowej kanalizacji. 

Do tematu powrócimy w następnym nu-
merze „PŁ”.                                               (P)

W KRAINIE CIENIA

Co jakiś czas odprowadzamy kogoś z najbliższych czy przyjaciół na cmentarz. Dzieje się tak 
od wieków, tysiącleci…Do krainy cienia odchodzimy wszyscy – niezależnie od wieku, statusu 
materialnego, dorobku zawodowego. Pozostaje po nas pamięć, przemawiają kamienne płyty, 
wykute napisy.

   Człowiek jest tyle wart, ile trwa o nim pamięć. Jest w tym sporo prawdy, choć nie-
pełnej. Bo przecież o największych zbrodniarzach świat pamięta od tysiącleci. Ale jednak dłużej 
trwa pamięć o tych, którzy „siali” dobro. Warto o tym pamiętać w tych dniach, gdy zapala-
my znicze na mogiłach w Łasku, Sędziejowicach, Buczku, Borszewicach czy Widawie, a także 
na opuszczonych żołnierskich mogiłach znajdujących się gdzieś w lesie, przy drodze…

POŻEGNALNY LOT 
Nic nie trwa wiecznie… Po �1 latach spędzonych na ziemi łaskiej, ppłk dypl. 

pil. Jacek „Dice” Pszczoła wykonał swój pożegnalny lot kończąc służbę w 3� Bazie 
Lotnictwa Taktycznego. Ppłk Pszczoła z Łaskiem związany był od 1990 roku, gdy 
po promocji w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie trafił do służby w 10 
Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, zajmując kolejno stanowiska pilota, starszego pilota 
oraz nawigatora eskadry lotniczej. Po ukończeniu w 1999 roku Akademii Obrony 
Narodowej wyznaczony został na stanowisko dowódcy eskadry w 10 PLM, po jego 
rozformowaniu - kolejno szef rozpoznania powietrznego, szef sztabu oraz zastępca 
dowódcy eskadry w 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. 

W latach 2005-2007 przebywał w USA na kursie przeszkalającym na samolot F-16.  Po połą-
czeniu 10 ELT z 32 Bazą Lotniczą, został dowódcą grupy działań lotniczych w 32BLT. Ppłk Pszczoła 

posiada nalot ogólny ponad 1900 godzin z tego 
800 na samolocie F-16. 

Nam - żołnierzom, którzy mieli honor słu-
żyć z ppłk Pszczołą w 10 PLM, 10 ELTt i 32 
BLT trudno jest uwierzyć, że od 17 października 
jest on nie „łaskowski”, ale już „poznański”. Ppłk 
Pszczoła objął bowiem stanowisko dowódcy  
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. 
W imieniu Dowódcy 32 BLT oraz wszystkich 
żołnierzy i pracowników wojska serdecznie 
dziękujemy za wysiłek i lata spędzone na ziemi 
łaskiej oraz życzymy udanej i owocnej służby 
na nowym stanowisku służbowym.

                                 por. Marek Kwiatek
                             oficer prasowy 3� BLT
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Zdaniem burmistrza
Dziś chcę skupić uwagę i na trudnych decyzjach, których podjęcie przez samorząd łaski będzie ko-

nieczne, i na dobrych, a nawet bardzo dobrych informacjach, które obecnie tylko zasygnalizuję. Do tema-
tu dotyczącego rewitalizacji Placu 11 Listopada - bo jego dotyczy optymistyczna informacja - powrócimy 
w najbliższym numerze „Panoramy Łaskiej”.

Jeżeli chcemy aby nasza gmina nadal się 
rozwijała, musimy podjąć trudne, ale nie-
zbędne decyzje. Jak wiele jest do zrobienia 
wszyscy wiemy, bo niemal wszyscy chcieli-
byśmy aby w naszym najbliższym otoczeniu 
coś powstało: droga, kanalizacja, wodociąg, 
oświetlenie, chodnik, plac zabaw itp. itd. Ra-
chunek ekonomiczny jest jednak bezwzględ-
ny i nieubłagany. Nie da się wydawać więcej 
niż się zarobi (w przypadku gminy więcej niż 
osiąga dochodów). 

Musimy oszczędzać
Nieprzestrzeganie tej zasady prowadzi 

do bankructwa. Dziś już mówi się oficjalnie 
że Grecja zbankrutowała, a Irlandia, Hiszpa-
nia i Portugalia stoją w niechlubnej kolejce 
do bankructwa. Kilka tygodni temu polski 
minister finansów w Brukseli nie wykluczył 
wojny z powodu rysujących się wielkich trud-
ności ekonomicznych świata. W pierwszym 
odruchu – jak wielu – pomyślałem: zgłupiał! 
Chłodniejsza analiza zagadnienia zmieniła 
moją ocenę. Przecież demokratyczne dojście 
Hitlera do władzy było efektem wielkiego 
kryzysu ekonomicznego końca lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku.  

Zostawmy jednak wielki świat i przejdź-
my do spraw gminy.  W ubiegłym roku ponad 
26 % budżetu przeznaczyliśmy na inwestycje. 
Był to rekord w 21–letniej historii łaskiego 
samorządu. Skutecznie pozyskujemy pienią-
dze unijne i inwestujemy w infrastrukturę, 
bo takie są potrzeby, ale z takim też progra-
mem kandydowałem do funkcji burmistrza 
Łasku. I ten program Państwo wybrali. 

Inwestując musimy przeznaczać pienią-
dze na tzw. udział własny, który także idzie 
w miliony. Działania te prowadzimy w cza-
sie wyjątkowo niesprzyjających warunków 
zewnętrznych. Tak trudno jak obecnie jesz-
cze nigdy w samorządach nie było. Ta ciężka 
sytuacja spowodowana jest przekazywaniem 
przez państwo coraz to nowych kosztownych 
zadań czy obowiązków bez odpowiedniego 
uposażenia. Skrajnym przykładem jest oświata. 

Nie będę Państwa epatował dramatycz-
nymi tytułami, jakie wielokrotnie w ostatnim 
czasie ukazywały się na przykład w ,,Dzienni-
ku – Gazecie Prawnej”. Wyjaśnijmy - gminy 
prowadzą przedszkola finansowane ze swoich 
środków oraz szkoły podstawowe i gimnazja, 
na które otrzymują subwencję oświatową. 
Z założenia subwencja powinna wystarczyć 
na wynagrodzenia nauczycieli i koszty bieżą-
ce związane z utrzymaniem szkół. Remonty 
obiektów i dowóz dzieci gmina pokrywa ze 
swoich pieniędzy. 

 W gminie Łask założenia te zupełnie 

się nie spełniają. Otrzymana w tym roku 
subwencja w kwocie  14.039.085 zł nie po-
kryje nawet płac nauczycieli, na które gmi-
na według planu musi dołożyć 1.171.318 zł 
(w rzeczywistości będzie to znacznie większa 
kwota) nie mówiąc o pozostałych kosztach. 
Łącznie subwencja według planu nie pokry-
je kosztów na kwotę 4.255.193 zł. Powodem 
takich braków jest zła, a nawet bardzo zła 
struktura oświaty. Prowadzimy 9 szkół pod-
stawowych, 3 gimnazja i 1 liceum. W trzech 
najmniejszych szkołach podstawowych jeden 
nauczyciel przypada na 6, 7 i 8 uczniów. Są 
oddziały liczące 4 – 5 uczniów, stąd klasy łą-
czymy. Takie łączone klasy (2 roczniki) mają 
nieraz 11 uczniów. 

Dramatyczną sytuacje finansową oświaty 
pogłębiają wykorzystywane w coraz większym 
stopniu tzw. urlopy dla poratowania zdrowia. 
Otóż ,,Karta Nauczyciela” daje nauczycielowi 
zatrudnionemu na pełnym etacie praktycznie 
nieograniczoną możliwość skorzystania 3 
razy w karierze zawodowej z płatnego (100% 
wynagrodzenia) rocznego   urlopu dla pora-
towania zdrowia. Dotychczas w naszej gmi-
nie z takiego urlopu korzystało jednocześnie 
średnio 10 nauczycieli. W tym roku korzysta 
już 17 nauczycieli, a kolejnych 2 zapowie-
działo przejście na ten urlop. Przyrost urlo-
pów tylko od września do końca br. będzie 
kosztował gminę 200 tys. zł. 

W jednej ze szkół w ciągu 3 ostatnich 
lat było 10 urlopów, podczas gdy wcześniej 
nawet nauczyciele chorzy na raka z urlopów 
tych nie korzystali. Sam mam kolegę nauczy-
ciela, który przeszedł na emeryturę i nigdy 
z urlopu dla poratowania zdrowia nie ko-
rzystał. Podkreślmy, nauczyciele mają prawo 
korzystać z uprawnienia jakie dało im pań-
stwo, jednakże absurdem jest aby wszelkie 
koszty pokrywała gmina. Jakieś 2 lata temu 
w tej sprawie wzmogły się protesty samorzą-
dów, które domagały się, aby koszty urlopów 
ponosiło państwo. Minister pracy uznała 
że ZUS-u nie stać na taki wydatek, wobec 
czego koszty niech ponoszą samorządy.   

Kiedy na początku poprzedniej kadencji 
podjąłem trud racjonalizacji sieci szkół, zwy-
ciężyła demagogia. Obecnie zostałem zobo-
wiązany przez Radę Miejską do przedstawie-
nia programu oszczędnościowego. Program 
ten przedstawię wariantowo, aby radni suwe-
rennie, ale i odpowiedzialnie, mogli wybrać 
kierunki działania gminy. Musimy zdecydo-
wać czy będziemy działać gospodarnie, czy 
słuchać fałszywych proroków i demagogów 
uniemożliwiających jakiekolwiek racjonal-
ne gospodarowanie środkami finansowymi, 

a jednocześnie domagających wielkich inwe-
stycji w obszarach ich zainteresowania. 

W poprzedniej kadencji jeden z radnych 
wiele razy dawał mi przykład gminy Buczek, 
gdzie  istnieją doskonałe drogi. To prawda. 
Mój przyjaciel wójt B. Węglewski dba o to, 
aby przeznaczać duże pieniądze na drogi. 
Ale kiedy wzorem gminy Buczek chciałem 
tylko trochę zracjonalizować sieć szkół, ów 
radny odsądzał mnie od czci i wiary. Uczy-
nił wszystko, aby pozostało po staremu i aby 
nie było więcej pieniędzy właśnie na drogi. 
Dowód? Bardzo proszę. W albumie ,,Pod nie-
bem Buczku” na stronie 48 czytamy ,,W roku 
szkolnym 1967/1968 w siedmiu szkołach 
w gminie zdobywało wiedzę 995 uczniów”. 
Dziś w gminie Buczek są dwie szkoły – 
w Buczku i Czestkowie (szkoła w Maleni jest 
szkołą niepubliczną prowadzoną przez stowa-
rzyszenie). Zatem zostało zlikwidowanych 5 
szkół podstawowych. W tym  czasie w gminie 
Łask zlikwidowano tylko 1 szkołę (w Anieli-
nie). Efekt? Gmina Buczek szczyci się tym, 
że subwencja oświatowa pokrywa koszty 
funkcjonowania szkół. Gmina Łask według 
planu dopłaci 4.255.193 zł w br., a faktycz-
nie będzie to znacznie powyżej 5 milionów, 
które nie pójdą np. na tak potrzebne drogi, 
wodociągi itp.

 I tak proszę Państwa wygląda prawda. 
Jeżeli ktoś mówi o moralności - to winien 
uwzględniać w rozumowaniu i wnioskowaniu 
całą prawdę, a nie tylko wybrane wygodne 
dla siebie fragmenty. Ale o kierunkach dal-
szego działania gminy zdecyduje Rada Miej-
ska. Dodajmy, że szkoły mogą prowadzić sto-
warzyszenia i tak dzieje się w wielu gminach. 
To wymaga jednak aktywności środowisk 
lokalnych.

Mamy kolejne pieniądze unijne 
Z radością informuję Państwa, o czym 

zresztą dziś napisały gazety, że dzięki na-
szym zabiegom i staraniom otrzymujemy 
10.648.150 zł unijnych pieniędzy na rewita-
lizację placu 11 Listopada. Całkowita wartość 
zadania 12.823.396 zł. Zbudujemy wreszcie 
w tym obszarze kanalizację sanitarną i desz-
czową z prawdziwego zdarzenia, wymienimy 
nawierzchnię  oraz wyremontujemy kamie-
nicę z przeznaczeniem na muzeum miasta. 
Szczegóły w najbliższym numerze ,,Panora-
my”. Informuję tylko, że już docierają do mnie 
- pogłębione plotkami - obawy, że rynek zosta-
nie zamknięty na 2 lata. Nieprawda ! Utrud-
nień nie da się wykluczyć, jednak wszystkie 
drogi w rynku będą przejezdne. 

1� października �011 r.
                         Gabriel Szkudlarek
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Wyniki wyborów parlamentarnych w dniu 9 października

JAK GŁOSOWALIŚMY
Wybory parlamentarne mamy już za sobą. Polacy po raz drugi z rzędu obdarzyli zaufaniem aktualnie rządzących. To pierwszy 

taki przypadek w historii demokratycznych wyborów po roku 1989.  9 października br. wyborcy wskazali 460 posłów wybierając 
ich z grona 7035 kandydatów  i 100 senatorów spośród 500 kandydatów. Mieszkańcy naszej gminy wybierali 1� posłów w okręgu 
nr 11  i 1 senatora w okręgu �6. 

Oto wyniki wyborów w liczbach:
I . Frekwencja wyborcza :
• w Polsce                                             48,92 %   
• w okręgu nr 11                                  45,31 %  
• w powiecie łaskim                              44,28 %
• w gminie Łask                                   47,17 %
II. Preferencje wyborców  (mandaty w Sejmie)
• w Polsce 
KW Platforma Obywatelska RP    207 
KW Prawo i Sprawiedliwość     157 
KW Ruch Palikota        40
KW Polskie Stronnictwo Ludowe      28
KW  Sojusz Lewicy Demokratycznej       27
KW Mniejszość Niemiecka         1
• w okręgu nr 11
KW Prawo i Sprawiedliwość                              5 
32,13% głosów 
KW Platforma Obywatelska RP                       4 
31,36 % głosów
KW Ruch Palikota                                          1 
10,48 % głosów
KW Polskie Stronnictwo Ludowe        1 
12,55 % głosow 
KW  Sojusz Lewicy Demokratycznej        1 
8,81 % głosów                

Przedstawicielami wyborców w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu 11 zo-
stali:
KW Prawo i Sprawiedliwość: 
Schreiber Grzegorz Zenon          17 808 głosów, 
Matuszewski Marek                    16 207 głosów, 
Polak Piotr Stanisław                    9 022 głosów, 
Woźniak Tadeusz Jacek                 8 996 głosów,  
Mastalerek Marcin                        8 509 głosów 
KW Platforma Obywatelska RP:  
Biernat Andrzej                          25 721 głosów, 
Hanajczyk Agnieszka Małgorzata  16 484 głosów, 
Tomczyk Cezary Józef                12 748 głosów, 
Dunin Artur Jerzy                        9 595 głosów

KW Ruch Palikota:  
Pacholski Michał Tomasz            12 918 głosów 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe:  
Łuczak Mieczysław Marcin           9 373 głosów 
KW  Sojusz Lewicy Demokratycznej:  
Olejniczak Cezary Roman             7 082 głosów

A teraz słów kilka o tym, jak głosowaliśmy 
w gminie Łask. 

Do urn wyborczych poszło 10 923 osób, 
tj. 47,17 % spośród 23128 uprawnionych 
do głosowania.  Frekwencja wahała się od  
31,64 % w obwodzie nr 15 w Anielinie  do 56,35 
%   w obwodzie nr 1 w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 w Łasku. 

Wyborcy oddali 10 347 głosów ważnych, z tego 
poszczególne listy otrzymały następujące poparcie:
• 32, 63 % - 3 376 głosów 
  KW Platforma Obywatelska RP 
• 31,67 %  - 3 277 głosów 
  KW Prawo i Sprawiedliwość 
• 12,49 % -  1 292 głosy  
  KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 
• 11,81 % - 1 222 głosy 
  KW Ruch Palikota 
• 6,69 % - 692 głosy 
  KW Polskie Stronnictwo Ludowe 
• 1,87 % - 194 głosy  
  KW Nowa Prawica – Janusza Korwin–Mikke 
• 1,60 % - 166 głosów  
  KW Polska Jest Najważniejsza 
• 0,56 % - 58 głosów  
  KW Polska Partia Pracy – Sierpień 80 
• 0,34 %  - 35 głosów  
  KW Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja     
  Leppera 
• 0,34 % - 35 głosów 
  KW Prawica 

Na listach w/w komitetów wyborczych 
znajdowało się 200 kandydatów starających 

się o mandat poselski. Zwycięskie listy i 12 
kandydatów, którzy walkę wyborczą wygrali 
wskazałam wyżej. Warto zaznaczyć, że listy te 
wspierali także kandydaci miejscowi. A oto ile 
głosów uzyskali od wyborców gminy Łask:
KW Platforma Obywatelska  RP: 
Krawczyk Marek                                        811  
Marcin Sałagacki                                        649 
KW Prawo i Sprawiedliwość: 
Czyżak Grażyna Ewa                                  736 
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej: 
Sadziński Przemysław                                 343  
Warzocha Maryla                                       212

Do walki o fotel senatora w okręgu nr 26  
przystąpiło 4 kandydatów,  którzy otrzymali na-
stępujące poparcie:
• Ciebiada Krzysztof 
   KW Prawo i Sprawiedliwość, 31,60 %  
   (40.700 głosów, z tego w gm. Łask 3 152)
• Gabryjączyk Cezary 
  KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 10,77 %     
  (13 865 głosów, z tego w gm. Łask 1 486 )
• Owczarek Andrzej 
   KW Platforma Obywatelska RP,  42,78 %    
  (55 097 głosów, z tego w gm. Łask  4 384 ) 
• Piotrowski Bogdan 
  KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, 14,85 %    
  (19 124 głosów, z tego w gm. Łask 1 434)

Senatorem po raz trzeci z kolei - został wybra-
ny  Andrzej Owczarek. 
W 100-osobowym Senacie w najbliższej kaden-
cji zasiądzie: 
63 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, 
31 Prawa i Sprawiedliwości, 
2 Polskiego Stronnictwa Ludowego 
3 senatorów niezależnych 
1 senator - Ruch Obywatele do Senatu

                                      Beata Mielczarek
                                        sekretarz gminy 

Wybrano Radę Dzielnicy Kolumna
 1� października br.   odbyło się zebranie wyborcze  mieszkańców  dzielnicy Ko-

lumna, na którym wybrano  nową Radę Dzielnicy. Kadencja rady potrwa cztery lata. 

Członkami  Rady Dzielnicy  zostali:
1. Tarnowska Aleksandra 
2. Sadowska Teresa
3. Skrzyński Jacek
4. Pacholak Robert Witold
5. Raczyński Rafał
6. Piotrowski Tomasz
7. Rosiak Grzegorz

8. Szewczyk Marek
9. Sobczyk Janina
10. Mysur Małgorzata
11. Kolman Piotr
12. Pluta Maria
13. Błońska-Mustafa Beata
14. Wolska Agnieszka
15. Janiszewski Mariusz

W składzie nowej rady znalazło się trzech jego 
członków, którzy pracowali w poprzedniej radzie. 

Na I posiedzeniu, które odbyło się 18 bm. 
Rada wybrała ze swojego grona: przewodni-
czącym Rady został wybrany Marek Szewczyk, 
zastępcą przewodniczącego - Mariusz Jani-
szewski, przewodniczącą zarządu została wy-
brana Aleksandra Tarnowska, zastępcą - Teresa 
Sadowska, sekretarzem - Marta Pluta. 

                      Krystyna Wandachowicz
                     naczelnik Wydziału OOG
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Rehabilitacja na targach w Łodzi
XIX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi przeszły do historii, ale fachowcy jeszcze długo będą o nim 

rozprawiać, bo zaprezentowały sporo interesujących nowości. Właśnie one znaczą najwięcej dla „branży”, a szczególnie ludzi  
dotkniętych przez los różnymi schorzeniami.

Zatem to nie przypadek sprawił, że od lat 
na targach pojawiają się pensjonariusze z War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Łasku. – Podpatruje-
my nowości, śledzimy to, co może pomóc wielu 
ludziom chorym – mówi szefowa WTZ Katarzy-
na Cieślarczyk.

Trudno w krótkiej informacji zawrzeć opis 
ponad 200 wystawców i ich produktów, dlatego 
ograniczymy się - niejako symbolicznie – do te-
gorocznych laureatów targów. Złoty Medal Tar-
gów Sprzętu Rehabilitacyjnego zdobyła firma 
STLOTER za rewelacyjne lóżko „Vertica” – ste-
rowane pilotem, ułatwiające łagodne i płynne 
zmienianie pozycji oraz dostosowywanie do po-
trzeb chorego. Dodatkowo łóżko wyposażone 

jest w blat, który może służyć za stół. System 
„Vertica” pozwala pacjentowi na samodzielność 
i mobilność, co ma olbrzymie znaczenie w przy-
padku ludzi przykutych do łóżka. 

Wspomnijmy jeszcze o wyróżnionej kolek-
cji profilaktycznych skarpet zdrowotnych marki 
„DEOMED” wytwarzanych z najlepszych natu-
ralnych przędz (bambus, bawełna) łagodzących 
przebieg… cukrzycy, niewydolności tętniczej 
i żylnej kończyn dolnych, grzybicy stóp,  nad-
potliwości, a nawet otyłości.

Były też różnorodne urządzenia do tera-
pii, np. do wykonywania zabiegów laserotera-
pii z użyciem podczerwonego promieniowania 
laserowego, łóżka kąpielowe sterowane pilotem 

i wielofunkcyjne zestawy do ćwiczeń ruchowych, 
elektryczne wózki inwalidzkie  firmy IKA-R czy 
różnorodne wygodne wózki rowerowe rodem 
z Tych. Wiele z tych urządzeń wytwarzają z po-
wodzeniem firmy polskie. 

Na targach nie brakowało przedstawicieli 
instytucji i organizacji zajmujących się rehabi-
litacją ludzi chorych, były też  władze miasta 
i województwa, przedstawiciele świata medycz-
nego na czele z prof. Jolantą Kujawą, prezesem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Re-
habilitacji, a także PFRON. Byli też znakomici 
praktycy, ludzie zasłużeni dla polskiej rehabilita-
cji, np. dr Eugeniusz Rudczyk z Łodzi.

                                                          (PE) 

W KRAINIE ELFÓW
W dniach �3-�5 września br. w Szkole Podstawowej w Teodorach odbył się  

coroczny jesienny biwak Hufca ZHP Łask połączony z II Manewrami  
Ratowniczo-Obronnymi. A wszystko to w ramach obchodów 95-lecia pojawiania  
się harcerstwa na ziemi łaskiej.

W biwaku wzięło udział 86 zuchów, harce-
rzy i instruktorów. W programie uwzględniono 
potrzeby i stopień trudności dla poszczególnych 
grup wiekowych, dlatego też każdy znalazł coś dla 
siebie. W piątek wieczorem do Teodorów przyje-
chało 28 zuchów pod opieką instruktorów z:
* 3 Gromady Zuchowej „Leśne Duszki” z Kro-
banowa – drużynowa Małgorzata Adamczyk
* 8 Gromada Zuchowa „Smocza Ferajna” z Ła-
sku – drużynowy Mateusz Liśkiewicz.

Nad przebiegiem całej zabawy czuwała 
druhna Julita Gamoń, która sprawuje funkcję 
namiestnika zuchowego. 

Najmłodszymi uczestnikami zuchowego bi-
waku byli sześcioletnia  Basia Różańska z Łasku 
i pięcioletni Szymon Gibas z Woli Wiązowej.

Dzieciaki miały tym razem okazję przenieść 
się do tajemniczej krainy, po której oprowadzał 
je Elf-przewodnik. W tym świecie czekały na nie 
fascynujące przygody: pełna niebezpieczeństw, 
ale oczywiście zakończona szczęśliwie nocna wy-
prawa, spalanie swoich największych strachów 

i lęków w Czarze Ognia, magiczne potyczki ze 
złym Czarnoksiężnikiem, który dzięki czarom 
zniszczył piękną krainę Elfów. Zuchy musiały 
również przejść 
próbę dzielno-
ści i wykazać się 
znajomością taj-
ników przyrody, 
co było niezbęd-
nym elementem 
do odbudowania 
elfiego świata. 

J e d n y m 
z najciekawszych 
zadań przygo-
towanych przez 
zuchowych in-
struktorów było 
własnoręczne wy-
konanie lampio-
nów z dyń. Stano-
wiły one bowiem 

główny pokarm Elfów, jak i służyły im do wyrobu 
przedmiotów codziennego użytku.

Radość, jaką sprawiło dzieciom tworzenie, 
przerosła oczekiwania organizatorów, a uśmiech 
na twarzach najmłodszych był najwspanialszym 
podziękowanie za pracę.

Biwak zakończył się w niedzielę uroczystym przy-
znaniem sprawności „Elfa”. Pozwolił wykazać się samo-
dzielnością oraz zaowocował nowymi znajomościami.

                                          Julita Gamoń
                                   Weronika Świstek
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Z WIZYTĄ W DANNENBERGU
W  zaprzyjaźnionym Dannenbergu i zbiorczej gminie Elbtalaue w Niemczech przebywała pięciosobowa delegacja z Łasku  

(16-19 września br.). Podczas uroczystej kolacji zostaliśmy oficjalnie powitani przez burmistrza Jurgena Meyera oraz przedstawi-
cieli wszystkich gmin wchodzących w skład gminy zbiorczej Elbtalaue.                                     

Gospodarze zadbali o ciekawy i bardzo 
urozmaicony program naszego pobytu.   Pierw-
szego dnia odwiedziliśmy muzeum leśne „Natu-
rum” Göhrde, gdzie przekazano nam informacje   
nt. flory i fauny rezerwatu leśnego. Z zaciekawie-
niem obejrzeliśmy eksponaty oraz salę edukacyjną, 
w której prowadzone są zajęcia z dziećmi na tematy 
związane z ochroną zwierząt i roślin na danym tere-
nie. Bardzo  interesująca była przejażdżka bryczką, 
dzięki której z bliska mogliśmy przyjrzeć się walo-
rom rezerwatu, m.in. wspaniałym kilkusetletnim 
dębom i połaciom wrzosowisk. Następnym punk-
tem programu  był  udział w festynie lokalnym  
i  zabawie  polegającej  na ustanawianiu rekor-
du Guinessa w dziedzinie  tzw. koników na kiju. 
Na uwagę  i pochwałę zasługuje również fakt, 
że całe rodziny – zarówno dzieci jak i dorośli - 
brały czynny udział w tej rozrywce. Rekord został 
ustanowiony, a nasza delegacja miała w tym swój 
udział. 

Uczestniczyliśmy też w obchodach  
50-lecia zakładu Continental Contitech   w Dan-
nenbergu. Firma ta słynie głównie z produkcji 
opon, jej historia w Niemczech sięga roku 1871.  
Zakład  w Dannenbergu specjalizuje się w wy-
twarzaniu  elementów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych dla przemysłu samochodowego, 
a także pasów transmisyjnych  (m.in. do wind) 
oraz różnego rodzaju uszczelek itp. Wieczorem 
czekała na nas „długa noc sztuk pięknych”, czyli 
spotkania z artystami, mini koncerty i zabawa 
w centrum miasta.  

Bardzo interesujący był również drugi dzień 
wizyty. Zwiedziliśmy muzeum pożarnictwa, 
gdzie odbywały się zawody drużyn pożarni-
czych z poszczególnych gmin. W skład drużyn 
wchodziły dzieci, młodzież i dorośli. Drużyny 
konkurowały ze sobą w bardzo zaskakujących 

dyscyplinach, a głównym celem tej rywalizacji 
było zainteresowanie młodych osób  zawodem 
strażaka oraz pokazanie, że profesja ta może wią-
zać się również ze świetną zabawą. 

Po południu (w Dannenbergu odbywało 
się wówczas święto miasta w rodzaju naszego 
Jarmarku) odwiedzaliśmy stoiska poszczegól-
nych gmin. Każda gmina eksponowała swo-
je największe walory i atrakcje. Odwiedzając 
muzeum zlokalizowane w Wieży Waldemara, 
poznaliśmy historię miasta  i okręgu Elbtalaue 
związaną z powodziami, jakie nawiedzały okręg 
począwszy od XIX wieku. Z wieży mogliśmy też 
podziwiać malowniczą panoramę Dannenbergu. 

Program przygotowany przez stronę niemiecką 
był bardzo napięty, ale niezmiernie interesujący, 
dlatego czas wizyty minął bardzo szybko.                                         

Podsumowują, pobyt naszej delegacji 
upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. 
Oprócz wielu ciekawych informacji z zakresu 
historii i obecnej sytuacji miasta i okolic, wizyta 
okazała się niezwykle inspirująca. Wizyta stała się 
okazją do licznych konwersacji na temat dotych-
czasowej i dalszej współpracy polsko-niemieckiej. 
Mamy nadzieję, że przyczyni się także do rozsze-
rzenia kierunków współdziałania pomiędzy Ła-
skiem i nader gościnnym Dannenbergiem.

                        Bożena Trocka-Dąbrowa
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S-8 CORAZ BLIŻEJ
dokończenie ze str. �
Choć kilka lat temu toczył się spór 

o przebieg tej arterii i usiłowano ją zre-
alizować w innym kształcie (m.in. przez 
Piotrków i Bełchatów), ostatecznie na-
dano jej przebieg zgodny z oczekiwania-
mi mieszkańców Łodzi, Pabianic, Łasku, 
Zduńskiej Woli i Sieradza. Wybrany wa-
riant zyskał aprobatę m.in. dzięki silne-
mu wsparciu polityków i parlamentarzy-
stów ze wspomnianym min. Cezarym 
Grabarczykiem i senatorem Andrzejem 
Owczarkiem na czele. W ten sposób 
za dwa lata zarówno Łódź jak i wspo-
mniane mniejsze ośrodki regionu zyska-
ją nie tylko bardzo dobre połączenia ze 
stolicą i innymi ważnymi  aglomeracjami, 
ale i niezbędne wprost obwodnice. Choć 
wszystko trwało kilka lat, to według Gra-
barczyka i tak możemy mówić o bardzo do-
brym tempie, wręcz „mistrzostwie świata”.  

Tzw. łódzki odcinek drogi ekspre-
sowej S-8 liczy prawie 105 km i biegnie 
nowym śladem od węzła „Walichnowy” 
do projektowanej autostrady A-1 (w rejo-
nie Romanowa, gm. Rzgów). Cały frag-
ment drogi podzielony został na kilka 
odcinków. Jeden z nich obejmuje węzeł 
„Walichnowy” (ok. 2 km). Odcinki 6 i 7 
biegną od węzła „Łask” do węzła „Róża” 
(8,6 km) oraz  i od węzła „Róża” do wę-
zła „Dobroń” (3,3 km) – faktycznie frag-
ment S-14, czyli zachodniej obwodnicy 
Pabianic). Odcinek 8 to fragment arte-

rii od węzła „Róża” do węzła „Łódź Południe” 
(19,4 km bez węzła) zwanego jeszcze niedawno 
węzłem „Wrocław” (1,3 km), a przez niektórych 
także „Romanów”. Ten ostatni to skrzyżowanie 
drogi S-8 z autostradą A-1 biegnącą od Strykowa 
w kierunku Tuszyna.

Przyszli wykonawcy S-8 w naszym regio-
nie przygotowują się już do realizacji inwestycji. 
W gminach przyległych do przyszłej drogi eks-
presowej trwają poszukiwania terenów pod bazy 
wykonawców i eksploatację niezbędnych kru-
szyw.                                                      (P)S-14 w rejonie Chechła
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Przebudowa ulicy Batorego 
Powiat łaski w październiku br. ponownie złożył wniosek o dofinansowanie za-

dania inwestycyjnego „Przebudowa drogi ul. Batorego w Łasku” w ramach Programu 
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój”. Wartość kosztorysowa zadania do realizacji w �01� r. wynosi 
1.4�8.571,00 zł. 

Znaczący wpływ na ocenę formalną wniosku ma udział partnerów w realizacji zadań w ramach wspo-
mnianego programu. Należy podkreślić fakt, że w dniu 3 października br. Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu łaskiego w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację w/w zadania w przypadku zakwalifikowania go do realizacji w ramach programu.

Przebudowa ul. Batorego będzie realizowana na odcinku 630 m, tj. od budynku kościoła p.w. 
Św. Faustyny Kowalskiej do ul. Podleśnej. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa na-
wierzchnia jezdni, przebudowana kanalizacja deszczowa, wymienione oznakowanie pionowe oraz 
rozmalowane oznakowanie poziome, a także przebudowana nawierzchnia przejazdu kolejowego. 

Nowy chodnik na ul. Południowej
Zgodnie z założeniami planu inwestycyjnego na �011 r., 30 września br. powiat 

łaski  podpisał umowę na wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Południowej  
w Łasku. W ramach zadania o łącznej wartości 70.580,�4 zł zostanie przebudowane 
150 m� chodnika wraz z wymianą krawężników i obrzeży.

Kolejne etapy przebudowy chodników planowane są do realizacji w kolejnych latach:
2012 r., ul. 1 Maja - I etap o wartości kosztorysowej 466.734,00 zł
2013 r., ul. 1 Maja – II etap o wartości kosztorysowej 513.843,00 zł
2014 r.,  ul. 9 Maja – prawa strona o wartości kosztorysowej 176.841,00 zł
Należy podkreślić fakt, że przebudowa chodników w mieście znacząco wpływa na poprawę 

warunków bezpieczeństwa użytkowników jak również podnosi estetykę miasta. 

Odsłonięcie tablicy ku czci S. Rembeka
Na ścianie domu przy ul. Narutowicza 17, w którym pracował niegdyś pisarz Stanisław Rembek,  

odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową (30 września br.). Rodzina pisarza związana była z naszym  
regionem, a sam S. Rembek w latach 1906-09 oraz w 19�1 roku mieszkał w Łasku.

Organizatorami uroczystości byli: starosta 
łaski Cezary Gabryjączyk, Łaskie Koło Regiona-
listów oraz Zakład Kamieniarski Daniela Błoń-
skiego, który ufundował tablicę.

Pamiątkowa tablica umieszczona została na 
budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy 
ulicy Narutowicza 17. W budynku tym w 1921 
roku pracował Stanisław Rembek na stanowisku 

kreślarza w mającym wówczas tam siedzibę Za-
rządzie Drogowym Powiatu Łaskiego.

Odsłonięcia tablicy dokonali: starosta ła-
ski Cezary Gabryjączyk, Ryszard Wróbel z Ła-
skiego Koła Regionalistów oraz Anna Błońska, 
współwłaścicielka Zakładu Kamieniarskiego. Po 
uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy 
przez kapelana garnizonu Łask księdza podpuł-
kownika Krzysztofa Majsterka zaproszeni goście 
i mieszkańcy Łasku przeszli do Łaskiego Domu 
Kultury, gdzie wysłuchali wykładu Ryszarda 
Wróbla na temat życia i twórczości pisarza oraz 
fragmentów prozy Rembeka dotyczących jego 
życia w Łasku, w wykonaniu młodzieży z I Li-
ceum Ogólnokształcącego. Następnie obejrzano 
film Andrzeja Wajdy pt. „Wyrok na Franciszka 
Kłosa”, zrealizowany na podstawie powieści Sta-
nisława Rembeka pod tym samym tytułem.

Warto wspomnieć o podwójnym związku 
tego filmu z Łaskiem – powieść, na podstawie 
której powstał, została napisana przez pisarza 
mieszkającego dwukrotnie w Łasku, a w rolę 
żony Franciszka Kłosa wcieliła się łaskowianka 
Grażyna Błęcka-Kolska.

Zjazd  ŁSZS
3 października br. w sali konferen-

cyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku 
odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
Łaskiego Szkolnego Związku Sportowe-
go. Podczas spotkania dokonano podsu-
mowania działalności Związku i wybrano 
nowe władze. 

Na stanowisku prezesa pozostał Marian 
Przybylski, wiceprzewodniczącymi zostali Anna 
Gawlik, Andrzej Zieliński i Monika Zawiasa, 
sekretarzem – Ewa Gruszczyńska, skarbnikiem 
– Krystyna Jasiczek. W skład zarządu weszli 
ponadto: Łukasz Juszczak, Tomasz Matysiak, 
Justyna Miszczak, Krzysztof Miszczak, Joanna 
Młynarczyk,  Andrzej Orlewski, Kamil Sowała, 
Mirosław Szkudlarek i Jarosław Wełna. W skład 
komisji rewizyjnej weszli: Anna Kowalewska, 
Małgorzata Hoffman i Janusz Kopka.        M.L.
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Uproszczony 
plan urządzenia 

lasu dla 
miasta Łask

Trwale zrównoważoną gospodarkę 
leśną w lasach niestanowiących własno-
ści Skarbu Państwa prowadzi się według 
uproszczonego planu urządzenia lasu za-
twierdzanego przez starostę, natomiast dla 
lasów rozdrobnionych o powierzchni do 
10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty wydana na pod-
stawie inwentaryzacji stanu lasów. Doku-
mentacja sporządzana jest na okres 10 lat. 

W związku z tym, iż część dokumentacji 
straciła  ważność w 2003 r. oraz 2007 r., w latach 
2006 – 2008 podjęto działania w celu wykonania 
dokumentacji urządzeniowej. Powyższa doku-
mentacja objęła lasy należące do osób fizycznych 
i wspólnot gruntowych w gminach: Widawa, 
Łask, Buczek, Sędziejowice i Wodzierady. 

W sierpniu bieżącego roku stracił ważność 
uproszczony plan urządzenia lasu dla miasta 
Łask. Dlatego przeprowadzono postępowanie 
w celu wyboru firmy, która sporządzi  w/w plan 
(od 1 stycznia 2004 r., w związku z wejściem 
w życie ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego, na wykonanie wymienio-
nych dokumentacji środki zabezpiecza starosta 
z budżetu powiatu, natomiast sporządzają je 
specjalistyczne jednostki lub inne podmioty 
wykonawstwa urządzeniowego). Wybrana fir-
ma to Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
Oddział w Warszawie z siedzibą w Sękocinie 
Starym. Zgodnie z zawartą umową firma przed-
łożyła projekt uproszczonego planu urządzenia 
lasu dla lasów należących do osób fizycznych 
z terenu miasta Łask. Powyższy projekt został 
przekazany do wyłożenia  zgodnie z ustawą z 
dnia 28 września 1991 r. o lasach,  do publicz-
nego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Łasku. O wyłożeniu projektu 
uproszczonego planu urządzenia lasu burmistrz 
informuje właścicieli lasów. W terminie 30 dni 
od daty wyłożenia w/w projektu zainteresowa-
ni właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia 
i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje 
decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zło-
żonych zastrzeżeń lub wniosków. Następnie, 
po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie 
nadleśniczego, starosta zatwierdza uproszczony 
plan urządzenia lasu.  

Po zrealizowaniu powyższego zadania lasy 
należące do osób fizycznych i wspólnot grun-
towych z powiatu łaskiego będą objęte aktualną 
dokumentacją urządzeniową.

                                        Jolanta Wyruch
                Wydział Ochrony Środowiska,
                              Rolnictwa i Leśnictwa
                Starostwo Powiatowe w Łasku

INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU 
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W POWIECIE ŁASKIM

Starosta łaski zawiadamia, iż powiat łaski zakończył realizację projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Infrastruktura regio-
nalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pn.: „Infrastruktura 
regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego” w partnerstwie z 12 jednostkami 
samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego zakończy się w 2013 roku. Projekt wpłynie na pod-
niesienie konkurencyjności regionu poprzez zbudowanie spójnego systemu umożliwiającego przetwarzanie 
informacji przestrzennych z terenu województwa łódzkiego.  Obecnie brak dostępu szybkiej i pełnej in-
formacji o przestrzeni województwa stanowi ograniczenie w realizacji wielu przedsięwzięć gospodarczych 
i społecznych. Efekty projektu będą mogły być wykorzystywane w takich dziedzinach jak nawigacja lotnicza 
i lądowa, ratownictwo, będą służyły straży pożarnej, policji, straży granicznej czy bezpieczeństwu energe-
tycznemu, jak np. budowa linii przesyłowych prądu i gazu, a także w budownictwie dróg i autostrad. Cał-
kowita wartość projektu przekroczy 30 mln złotych, w tym 20 mln stanowić będzie dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.  Część inwestycji zrealizowana w powiecie łaskim kosztowała ponad 240 tys. zł., w tym ponad 
160 tys. zł.  to środki z Unii Europejskiej.

Realizacja projektu w Łasku objęła przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych pomieszczeń  
archiwum dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powia-
towego przy ul. Narutowicza 17 wraz z trwałą zabudową pomieszczeń archiwum służącą do przechowywa-
nia map geodezyjnych i innych specjalistycznych dokumentów Wydziału.

Wydział wyposażony został w sprzęt oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej, 2 zestawy kompu-
terowe, system backupu i archiwizacji oraz  serwer wraz z oprogramowaniem i systemem pamięci masowej.

Ponadto przeprowadzona została elektroniczna archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
tj. zeskanowanie operatów do celów prawnych i map analogowych  do postaci cyfrowej.

Dzięki systemowi archiwizacji  oraz serwerom przechowującym i zabezpieczającym przeniesione mapy 
i dokumenty geodezyjne, zwiększy się skuteczność, jakość i efektywność pracy co wpłynie na poziom obsłu-
gi interesantów, szczególnie geodetów. Podjęte działania umożliwią zainteresowanym podmiotom, instytu-
cjom, w tym firmom wykonującym opracowania geodezyjno-kartograficzne dostęp do danych znajdujących 
się w elektronicznym archiwum. Osiągnięty został tym samym główny cel projektu, jakim jest świadczenie 
najwyższej jakości usług przez pracowników Starostwa Powiatowego na rzecz lokalnej społeczności.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 7d, 20 ust.1, art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 z późn. zmianami.) oraz § 
56 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz.454)

Starosta Powiatu Łaskiego
zawiadamia, że w dniach 24 października – 15 listopada 2011 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17, pok.4 (II piętro), zostaną wyłożone projekty 
operatów opisowo – kartograficznych dla obrębów Aleksandrówek, Rokitnica, Teodory. Wiewiórczyn.

Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmuje:

1. Rejestr budynków i lokali

�. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz 
zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów 
i budynków oraz zgłoszone do nich zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokołu oraz  podpisane przez 
zainteresowane osoby.

Uwagi: Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do 
nieruchomości oraz dokumentami tożsamości  wraz z numerem  PESEL, NIP  i REGON.

POUCZENIE: Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody 
do kontynuowania postępowania w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków (zgodnie 
z art.24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

                                                                                                                                       Starosta Łaski
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Panie z Bachorzyna na Wybrzeżu
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, gmina Buczek, działające pod przewodnictwem 

Jadwigi Ratajczyk w swojej niespełna dwuletniej działalności (od 7 marca �010r ) kultywuje polską kul-
turę i tradycje. Powraca do historii i tradycyjnych potraw regionalnych. Przywraca dawne oblicze swojej 
miejscowości. 

W związku z tym, że gmina położona jest 
w zagłębiu truskawkowym i znana jest z doroczne-
go  Święta Truskawki, na początku swojej działal-
ności członkinie Stowarzyszenia wydały broszurkę 
z kulinarnymi przepisami pt. „Słodkie pyszności 
z truskawką w roli głównej”. Jednak największym  
sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń   jest pozy-
skiwanie środków unijnych.  W ubiegłym roku 
otrzymało ono środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji „ Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu pt. „Obrazy sercem haf-
towane” odbyły się warsztaty z zakresu i rękodzie-
ła artystycznego (haft krzyżykowy) oraz integra-
cyjna wycieczka do Władysławowa i spotkanie się 
z Miejskim Kołem Gospodyń z tej miejscowości.

W bieżącym roku Stowarzyszenie przygoto-

wało kolejną propozycję i poprzez Lokalną Grupę 
Działania „Dolna rzeki Grabi” złożyło wniosek  
na projekt pt. „Bliżej siebie – Baby – Babki – Ba-
beczki”. W ramach tego projektu odbywać się będą 
warsztaty pieczenia bab, babek i babeczek, a na-
stępnie wydana zostanie drukiem  kolejna broszura 
z przepisami na te wyśmienite smakołyki.

W ramach wspomnianego projektu w sierp-
niu br. odbyła się wycieczka integracyjna do Re-
wala w woj. zachodniopomorskim i spotkanie 
z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Śliwna, gmina Rewal. Spotkanie odbyło się na te-
renie naszego ośrodka, nie zabrakło wyśmienitej 
atmosfery, a także różnych potraw i smakołyków. 
Panie ze Śliwina przybyły na spotkanie z upie-
czonymi pysznymi ciastami.

Z kolei członkinie z Bachorzyna przekazały 
koleżankom ze Śliwina na pamiątkę wyhaftowa-
ny obraz z dedykacją oraz książkę pt. „ Pod nie-
bem Buczku”. Ponadto  każdej członkini prze-
kazano na pamiątkę broszurę „Słodkie pyszności 
z truskawką w roli głównej”

Podczas integracyjnego spotkania dysku-
towano na temat działalności w swoich Kołach, 
podzielono się swoimi doświadczeniami. Zarów-
no panie ze Śliwina, jak i ich koleżanki z Bacho-
rzyna promowały swoje regiony. Przewodnicząca 
KGW ze Śliwina Aleksandra Ginalska  mówiła  
o swojej miejscowości, a także gminie Rewal, 
o działalności  Koła. Z kolei Jadwiga Ratajczyk 
promowała nie tylko Bachorzyn, ale również 
gminę, powiat i województwo, mówiąc m.in. 
o lotnisku znajdującym się na terenie gminy 
i samolotach F-16, a także o 32 Bazie Lotnictwa 

Taktycznego. Koleżankom z Wybrzeża opowia-
dała również o Buczku, który leży w zagłębiu 
truskawkowym, a także najważniejszej imprezie 
wojewódzkiej - czerwcowym Święcie Truskawki. 
Sporo mówiła też o samym Bachorzynie, wsi są-
siadującej ze stolicą gminy, a także działalności 
Stowarzyszenia i planach na najbliższy okres. 

 W tym miłym spotkaniu uczestniczył rad-
ny gminy Rewal Ryszard Gutowski. Panie jed-
noznacznie stwierdziły, że nawiązana znajomość 
w przyszłości będzie kontynuowana. Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie już 
dziś planuje kolejny integracyjny wyjazd, tym 
razem w góry. Będzie okazja do nawiązania ko-
lejnych przyjacielskich kontaktów.

Sukcesy piłkarskie dziewcząt
We wrześniowym finale wojewódzkim II Turnieju „Orlika �011” o Puchar Premiera 

Donalda Tuska dziewczęta młodsze doskonalące swe umiejętności piłkarskie na boisku  
Orlika Czestków zajęły IV miejsce, a dziewczęta starsze - miejsce II, ustępując tylko nieznacz-
nie Gimnazjum z Zadzimia, to znaczy drużynie, którą pokonały wcześniej w eliminacjach.                                                                               

Drużyny przygotowywał i prowadził podczas rozgrywek Kamil Pietrzyk 
- animator „Orlika”   w Czestkowie.

Również nieco wcześniej (28.08.2011 r.) w Rawie Mazowieckiej 
na boisku „Orlik” odbył się finał wojewódzki „Orlikowej Ligi Mistrzów 
Województwa Łódzkiego” w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Znakomite 
wyniki uzyskały również młode zawodniczki z Czestkowa wygrywając tur-
niej w sposób nie  budzący wątpliwości, a oto wyniki kategorii wiekowej 
11-13 lat:
SP Czestków (Orlik Buczek) - UMKS Zgierz 4 : 2
FC Megamocne Maków - Orlik Wolbórz 2 : 3
o I miejsce: SP Czestków - Orlik Wolbórz 6 : 0
Kolejność końcowa:
Miejsce I - Szkoła Podstawowa Czestków, II - Orlik Wolbórz, III - FC Me-
gamocne Maków, III - UMKS Zgierz

Najlepszą zawodniczka została uznana: Justy-
na Kubik z Czestkowa (Puchar Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka). Również bardzo dobrze za-
prezentowały się dziewczęta z Gimnazjum Pub-
licznego w Buczku,  uczestnicząc w rozgrywkach  
w kategorii wiekowej 14 – 16 lat. Ustępując tylko 
1 bramką UMKS Zgierz zajęły II miejsce. 
                                 dokończenie na str. 1�
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dokończenie ze str. 11
Oto wyniki rozgrywek w tej kategorii:

GP Buczek - GP Strzyboga 2 : 1
GP nr 44 Łódź - UMKS Zgierz 1 : 3
o I miejsce
GP Buczek - UMKS Zgierz 3 : 4
Kolejność końcowa:
Miejsce I - UMKS Zgierz
II - Gimnazjum Buczek
III - Gimnazjum Strzyboga 
III - Gimnazjum nr 44 Łódź                        

Pierwszy raz na obiektach wybudowanych 
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 
2012” dziewczęta z Gimnazjum w Buczku za-
grały w siatkówkę na szeroką skalę, w turnieju 
„Orlik Volleymania”. Organizatorem przed-
sięwzięcia było Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, a partnerem – Polski Związek Piłki Siat-
kowej. Finał wojewódzki Turnieju „Orlik 
Volleymania” po eliminacjach gminnych 
i powiatowych odbył się w Łodzi. Gimnazjum  
z Buczku reprezentowały dziewczęta 14-15 lat 
(roczniki 1996-1997) zajmując IV miejsce.                 
     Jak więc widać, młodzież szkolna z naszej 
gminy dzięki wybudowanym „Orlikom” wspa-
niale realizuje swoje zainteresowania sportowe. 
Jest to kolejny dowód na to, że poprzez sport 
można wspaniale kształtować postawy młodzie-
ży szkolnej, realizującej swoje ambicje  i aspira-
cje na boiskach w zawodach sportowych, a także 
promować gminę. Dla nikogo chyba już nie jest 
tajemnicą, że zajęcia sportowe, to najlepszy pro-
gram profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.              
                                                     A. Zieliński

Sukcesy 
piłkarskie 
dziewcząt

   Z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczęto 
realizację zadania  z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Cykl wyjazdów szkoleniowych dla mieszkańców gminy Buczek 
dotyczących ochrony środowiska”

   W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl wyjazdów szkoleniowych do Karkonoskiego Parku Narodowego 
dla mieszkańców gminy Buczek połączonych ze szkoleniem nt. ochrony środowiska i konkursem z wiedzy. W ramach dru-
giego konkursu w każdym sołectwie zostanie wybrane jedno gospodarstwo dbające o ochronę środowiska w największym 
zakresie zgodnie  przeprowadzoną ankietą oraz regulaminem. Laureaci konkursów zostaną nagrodzeni sprzętem ogrodni-
czym, natomiast pozostali uczestnicy konkursów otrzymają drobne nagrody pocieszenia.

Dzieci poznają tajemnice lasu
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczęto realizację  

zadania z dziedziny edukacji ekologicznej  ,,Wyjazdowe warsztaty szkoleniowo-praktyczne dla dzieci ze szkół na terenie 
gminy Buczek pn. Tajemnice lasu”.

W ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowo-praktyczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Lasach Janowskich dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czestkowie, Szkoły Podstawowej w Maleni oraz ZSPiGP w Bucz-
ku połączone z konkursem fotograficznym „Las w moim obiektywie, konkursem z wiedzy „Odkrywanie i poznawania lasu” 
oraz plastycznym „Leśne pejzaże”. Konkursy  nagradzane  będą nagrodami  głównymi dla pierwszych 3 miejsc i nagrodami 
pocieszenia dla wszystkich uczestników. 

Projekt „Czas na zmiany” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.30

Szkolenia dla mieszkańców
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WODA DLA ŁASKU
Woda i ścieki w gminie Łask będą tematem cyklu artykułów poświęconych dzia-

łalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przyjrzy-
my się wodzie dostarczanej do sieci - od momentu jej wydobycia aż do  oczyszczenia  
i odprowadzenia do rzeki Grabi. W pierwszym artykule ukazujemy  wydobycie wody 
podziemnej przeznaczonej dla mieszkańców Łasku.

Ujęcie wód podziemnych i stacja wodocią-
gowa (stacja uzdatniania wody, zbiorniki zapa-
sowo – wyrównawcze, pompownia II stopnia) 
są zlokalizowane we wschodniej części miasta. 
Ujęcie wody w Łasku składa się z pięciu studni 
głębinowych ujmujących wodę z górnokredo-
wych pokładów wodonośnych. Studnie położo-
ne są na południe od drogi krajowej nr 14 Łódź 
– Sieradz – Wrocław. Stacja uzdatniania wody 
(SUW) znajduje się w Ostrowie. Położenie stacji 
wodociągowej jest bardzo korzystne pod wzglę-
dem hydraulicznym, ponieważ znajduje się ona 
w jednym z najwyższych punktów obszaru zasi-
lania, co pozwala na dostawę wody pod mniej-
szym ciśnieniem nawet w przypadku braku zasi-
lania  energią elektryczną.   

Stacja wodociągowa w Ostrowie została za-
projektowana w latach siedemdziesiątych ubie-

Studnia Lokalizacja Głębokość odwiertu 
(m)

Wydajność
( m3/h )

A1 ul. Batorego 148 100,2

A2 ul. Warszawska 100 91,8

A3 Ostrów Osiedle 100 100,9

A4
Ostrów  

(w pobliżu drogi 
krajowej nr 14 )

100 210,8

A5 Ostrów (nie 
eksploatowana) 95 123,9

głego wieku. Oddano ją do użytku na przełomie 
1984 i 1985 r. Wcześniej miasto obsługiwane 
było przez 11 lokalnych ujęć znajdujących się  
w różnych punktach Łasku. Ujęcia te ze wzglę-
du na rozwój miasta jak i zwiększające się zapo-
trzebowanie na wodę nie były w stanie zapewnić 
dostaw odpowiednich ilości życiodajnego płynu. 
Obecnie MPWiK Sp. z o.o. w Łasku eksploatuje 
cztery z pięciu studni głębinowych.

Podstawowe dane ujęć wody w Łasku poka-
zuje poniższa tabela

Pobór wody rozpoczyna się od studni głę-

binowych. Trafia ona do SUW dwoma nieza-
leżnymi rurociągami przesyłowymi żeliwnymi 
o łącznej długości 5,62 km. Jeden rurociąg ob-
sługuje studnię A-1 oraz A-2, drugi A-3 i A-4 
oraz w przyszłości A-5. Schemat rozmieszczenia 

studni głębinowych oraz rurociągi tranzytowe 
przedstawia ilustracja. 

W pozwoleniu wodnoprawnym na po-
bór wód podziemnych obowiązującym w ciągu 
najbliższych 10 lat (licząc od dnia 1.01.2010 r.)  
przyznano i zatwierdzono następujące limity po-
boru wody:

Qdśr = 4411 m3/d;  Qd.max = 5734 m3/d 
Qh.max = 311 m3/h; Qroczne.śr = 1 610 015 
m3/rok.

Obecnie prowadzone zabiegi eksploatacyj-
ne to bieżące utrzymanie w ruchu. W roku 2011 

dokonano wymiany pompy głębinowej oraz 
rury tłocznej na studni A1. Na ukończeniu jest 
modernizacja zasilania energetycznego studni 
głębinowych. Każda ze studni głębinowych jak 
i SUW w Ostrowie posiada niezależne zasilanie 
energetyczne z państwowej sieci dystrybucyj-
nej. Problemy eksploatacyjne (duża awaryjność) 
przysparzają rurociągi przesyłowe żeliwne trans-
portujące wydobytą wodę do SUW w Ostrowie. 
Właśnie tym awariom przyjrzymy się w jednym 
z najbliższych artykułów.

        Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łasku
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NASZE „ZIELONE PŁUCA”
Nasze lasy są inne niż te w wielu krajach rozwiniętego Zachodu. U nas zachowały się naturalne ekosystemy, żyją rzadkie zwie-

rzęta, spotkać można wspaniałe okazy drzew. Do tego są dostępne dla każdego, bo należą do nas wszystkich, a leśnicy jedynie nimi 
zarządzają. Jak przystało na dobro narodowe, służą naszemu zdrowiu.

Nasze lasy zajmują 9 milionów hektarów, czy-
li pokrywają ponad 28 proc powierzchni kraju. To 
dużo jeśli się weźmie pod uwagę uprzemysłowienie 
Polski, bezustanny rozwój miast budowę nowo-
czesnych dróg. Z tych 9 mln ha aż 7,5 mln jest 
pod zarządem leśników. Zatem widać jak na dłoni, 
że Lasy Państwowe gospodarują na niemal jednej 
czwartej powierzchni Polski.

Leśnicy troszczą się o to, by polskie lasy służyły 
także przyszłym pokoleniom. Chodzi o zachowa-
nie pełnię bogactwa przyrodniczego i wypełnianie 
licznych funkcji ekologicznych. Najnowsza wiedza 
i zasady zrównoważonego rozwoju każą gospoda-
rować tym potężnym majątkiem z wielkim szacun-
kiem i respektem.

Jak to jest z naszymi lasami na ziemi łaskiej? 
Czy potrafimy o nie się troszczyć na co dzień, 
dbać by nie dochodziło do bezsensownych wyci-
nek drzew, degradacji i pożarów? Niestety, choć 
mamy niekwestionowane sukcesy dzięki naszym 
leśnikom, nie ustrzegliśmy się wielu negatywnych 
zjawisk.

ZAŚMIECANIE LASÓW – to prawdziwa 
plaga naszych czasów. Wielu rodaków traktuje lasy 
jako wysypiska śmieci i np. pod osłoną ciemnoś-
ci wywozi do lasu nie tylko odpady naturalne, ale 
i śmieci przemysłowe. Pracownicy Nadleśnictwa 
Kolumna bez trudu wskazują miejsca, w których 
znaleźć można stosy starych opon samochodo-
wych, porozbijane monitory komputerów i telewi-
zorów, stare meble. Zdarzają się jeszcze groźniejsze 
„okazy” – do lasu trafiają beczki z chemikaliami, 
stosy przeterminowanych leków, stare świetlów-
ki rtęciowe, a to oznacza, że wśród drzew czai się 
śmierć. Dlatego tego typu wysypiska są traktowane  
bardzo ostrożnie, wymagają kosztownej neutraliza-
cji. Ileż takich dzikich wysypisk zobaczyć można 
np. w rejonie Kolumny,  Gucina czy Sędziejowic! 
Powiedzmy sobie szczerze: tych śmieci nie przywo-
żą tutaj ludzie z odległych miejscowości…

Jak przeciwdziałać tego typu dewastacji „zie-
lonych płuc”? Leśnicy z coraz lepszymi efektami 
tropią tych, którzy wywożą śmieci do lasu. Skrupu-
latne śledztwa pozwalają doprowadzić do winnych. 
Służą też temu kamery umieszczane wśród drzew. 
Konsekwencje są bolesne, bo winowajcy muszą nie 
tylko wywieźć śmieci porzucone wśród drzew…

POŻARY -  dochodzi do nich zarówno z po-
wodu nieostrożności jak i podpaleń. W Nadleśni-
ctwie Kolumna walka z „czerwonym kurem” jest 
coraz skuteczniejsza. Służą jej m.in. kamery, np. 
umieszczone na wysokiej wieży znajdującej się 
w leśnictwie Sędziejowice. Przy dobrej widoczności 
w okresie wiosny lub lata kamera wychwytuje dym 
w promieniu nawet kilkudziesięciu kilometrów. 

Szybkie wejście do akcji lekkiego wozu gaśniczego 
zapobiega rozprzestrzenieniu się ognia, a gdy poża-
ru nie udaje się opanować – do walki z „czerwonym 
kurem” muszą wkroczyć strażacy z profesjonalnym  
ciężkim sprzętem.

Ogień w lesie powstaje na skutek nieostrożno-
ści człowieka, gdy np. rzuca on niedopałek papie-
rosa sądząc, że „zapewne nic się nie stanie”, bywa 
też, że ludzie rozpalają ogniska. Pożary powstają 
również z powodu wypalania suchych traw czy 
rżyska. Swój udział mają też różnorodne maszyny 
i urządzenia, m.in.  pociągi, a także samochody.

Prawdziwą zmorą leśników są jednak podpa-
lacze, jak choćby ten w leśnictwie Tuszyn. Niejed-
nokrotnie ludzie lasów domyślają się, kto podkłada 
ogień, ale podpalacza trzeba złapać na gorącym 
uczynku, a to nie jest sprawą prostą. 

Ogień w lesie to nie tylko stracony drzewostan 
– to także uśmiercony na lata cały ekosystem. Stra-
ty na wielu polach są oczywiste i trzeba je potem 
bardzo długo naprawiać. Natura ma spore zdolno-
ści odradzania i likwidacji szkód spowodowanych 
przez człowieka, ale cena odbudowy leśnego środo-
wiska jest bardzo wysoka.

HAŁAS I DEWASTACJA – wbrew pozorom 
powodują olbrzymie straty, często trudno uchwyt-
ne, z pozoru nieistotne i niewidoczne. Jeśli ktoś 
wjeżdża do lasu swoim samochodem i włącza radio 
przekraczając wszelkie normy decybeli, powoduje, 
że zwierzyna ucieka w popłochu. To dziwne, bo 
wydawać by się mogło, że przyjeżdżając do lasu 
człowiek powinien przede wszystkim korzystać 
z kojącej ciszy, ewentualnie nasłuchiwać śpiewu 
ptaków czy odgłosów boru.

                         dokończenie na str. 16
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POLUBILIŚMY ŁASKIE BOCIANY 
Powoli do historii przechodzi zadanie pn. Edukacyjny program ekologiczny „Łaskie bociany” dla uczniów szkół z gminy 

Łask realizowany w �011 r. – druga edycja. W związku z tym nadchodzi czas podsumowań. Organizatorom udało się zrealizować 
wszystkie założenia przyjęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Łodzi. 

Przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych, 
zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne do Ro-
gowa (arboretum i Muzeum Lasu) oraz do ob-
szaru Natura 2000 nad zbiornikiem „Jeziorsko”. 
Zorganizowano konkurs plastyczny i fotogra-
ficzny o tematyce ekologicznej oraz prowadzono 
stronę internetową www.bociany.lask.pl. Ponadto 
została wydana ulotka informacyjna o programie 
oraz kalendarz na 2012 rok. W ramach progra-
mu odbyły się również dwa nie zaplanowane we 
wspomnianym wniosku wydarzenia. Były nimi 
obrączkowanie trzech młodych bocianów oraz 
rajd rowerowy szlakiem bocianich gniazd. 

W siedzibie Nadleśnictwa Kolumna w dniu 
7 października br. odbyło się spotkanie pod-
sumowujące drugą edycję naszego programu. 
Uczestnikom spotkania zaprezentowano prezen-
tacje multimedialne o programie oraz o działal-
ności Nadleśnictwa Kolumna. Po oficjalnej czę-
ści spotkania uczestnicy obejrzeli obiekt małej 
retencji w lasach (w okolicach Łasku). W spot-
kaniu uczestniczyli  między innymi:  regionalny 
dyrektor ochrony środowiska w Łodzi Kazimierz 
Perek, ornitolodzy biorący udział w realizacji 
programu, sponsorzy oraz dyrektorzy szkół za-
angażowanych w program. Spotkanie prowadzi-
ła zastępca burmistrza Janina Kosman oraz nad-
leśniczy Nadleśnictwa Kolumna Edward Janusz.  

Prowadzona w ramach programu strona 
internetowa biła rekordy popularności, a kon-
kursy oraz zajęcia edukacyjne przeprowadzone 
w ramach programu cieszyły się dużym zainte-
resowaniem wśród  uczestników. Można uznać, 
że program „Łaskie bociany”   jest wartościową 
i wartą kontynuacji inicjatywą.

Składamy podziękowania na ręce wszyst-
kich osób zaangażowanych w realizację naszego 
programu, tj. sponsorom, Nadleśniczemu Nad-
leśnictwa Kolumna  Edwardowi Januszowi, preze-
sowi MPWiK w Łasku Mriuszowi Sowińskiemu,  
dr Radosławowi Włodarczykowi, Tomaszowi Iciek, 
Bartoszowi Lesnerowi, Ryszardowi Krasoniowi 
– prezesowi PTTK w Łasku, nauczycielom  oraz 
dyrektorom  szkół zaangażowanych w projekt.

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

                                        Adam Synowiec
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

dokończenie ze str. 14
W ostatnich latach prawdziwe spustoszenie 

w lasach powodują amatorzy guadów i motocy-
kli. Nie dość że powodują hałas i stanowią za-
grożenie dla prawdziwych pieszych miłośników 
przyrody, to jeszcze niszczą  ścieżki i drogi. Leś-
nicy już dawno wydali wojnę tego typu ludziom, 
ale trudno spowodować, by na każdej ścieżce czy 
drodze stał pracownik Lasów Państwowych. 

Jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy nie 
powinni wchodzić do lasu – to ci, którzy kłusują 
i niszczą wszelkie urządzenia, od oznakowania 
poczynając, a na barierach blokujących drogi czy 
urządzeniach piętrzących wodę kończąc. W la-
sach Nadleśnictwa Kolumna zbudowano sporo 
urządzeń wodnych spełniających bardzo ważną 
rolę w przyrodzie, ale czasami na skutek głupoty 
są one dewastowane. A woda w lesie służy nie 
tylko roślinności, ale i zwierzętom.

                         
  *      *      *

Las płonie bardzo szybko, ale rośnie dłu-
go. To banalne stwierdzenie nie dotarło jeszcze 
do wielu osób. To samo dotyczy rekultywacji. 
Jest kosztowna i długotrwała, o czym przeko-
nano się w okolicach Łasku, gdzie przez dzie-
sięciolecia eksploatowano piaski dla potrzeb 
produkcji bloczków silikatowych. Gdy wreszcie 
zakład zabrał się za przywracanie naturze tego, 
co kiedyś zniszczył, okazało się, iż operacja taka 
wymaga olbrzymiego wysiłku i niemałych pie-
niędzy. Na szczęście na sporym obszarze udało 
się przywrócić las.

Na ziemi łaskiej czeka nas budowa ważnych ar-
terii komunikacyjnych. Co prawda drogę ekspreso-
wą S-8 zaprojektowano tak, by wycinek drzew było 
jak najmniej, ale nie uda się ich uniknąć. To wielkie 
wyzwanie nie tylko dla inwestora, ale i leśników.

I jeszcze jeden problem: ludzie lasu budują 
parkingi przy drogach, dbają też o odpowiednie 
ich urządzenie oraz oznakowanie. Niestety, jakże 
często te miejsca zmotoryzowani traktują jako 
wysypiska śmieci, a potencjalne strefy odpoczyn-
ku stają się zmorą zarówno kulturalnych miłośni-
ków przyrody jak i leśników. Naprawa drewnia-
nych zadaszeń i ławek czy usuwanie ton śmieci to 
wbrew pozorom nie jakieś symboliczne wydatki!

Las jest dobrem ogólnonarodowym, na któ-
rym powinno zależeć nam wszystkim. Jeśli nadal 
chcemy, by Kolumna była dzielnicą wśród sos-
nowych drzew, a podłaskie lasy służyły tysiącom 
mieszkańcom grodu nad Grabią, podobnie jak lasy 
w okolicy Rzgowa czy Tuszyna – musimy dbać o te 
„zielone płuca”.  Niejednokrotnie dorodne sosny 
czy dęby sadzili nasi dziadowie, ale nie można po-
wiedzieć, że są one nam dane na zawsze.    (ER)   

 

NASZE 
„ZIELONE 

PŁUCA”

W NAGRODĘ - ZIELONE SADZONKI
Zebrano �,5 tony makulatury oraz 5 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego. Rozdano 1 460 drzewek leśnych i 740 krzewów ozdobnych. Do oko-
ło stu siedemdziesięciu uczestników wymiany trafiły atrakcyjne upominki. Oto 
wyniki środowej akcji ekologicznej „Drzewko za surowce”, zorganizowanej przez  
EKO–REGION wspólnie z gminą Łask. Celem tej wymiany, podobnie zresztą jak i wio-
sennej było promowanie wśród łaskowian recyklingu - służącego środowisku i naszemu 
zdrowiu,  jako szansy na rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi.

19 października br. na boisku przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Łasku jeszcze na długo 
przed godziną rozpoczęcia przyjmowania elektroodpadów i makulatury, zgromadził się tłum łasko-
wian. Ze starego sprzętu do ustawionych na miejscu akcji kontenerów był oddawany głównie mały 
sprzęt AGD; sprzęt audiowizualny -  radia, telewizory i... zabytki w postaci magnetofonu szpulowego 
i gramofonu Bambino; sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny – komputery, monitory, kla-
wiatury, myszki, procesory, drukarki, faksy, również kalkulatory i telefony; z narzędzi elektrycznych 
i elektronicznych pojawiały się wiertarki i lutownice. 

Przeprowadzona akcja przyczyniła się do opróżnienia strychów, piwnic, altanek, garaży z za-
legających tam latami urządzeń popsutych, przestarzałych, już niepotrzebnych,  działających kie-
dyś na prąd lub na baterie. Elektroodpady często zawierają szkodliwe substancje chemiczne, które 
po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza i mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Bezwzględnie nie powinny trafić do lasu, rowu ani wylądować 
w koszu na śmieci.

Również ilość zebranej makulatury świadczy o starannym gromadzeniu codziennej prasy, sporej 
ilości książek i zeszytów. Makulatura została zebrana w mniejszej ilości w porównaniu z wiosenną 
wymianą surowców. 

W nagrodę, w zamian za przyniesione surowce, każdy uczestnik akcji mógł się zaopatrzyć się 
w zieloną sadzonkę drzewka leśnego lub ozdobnego krzewu. Zasady wymiany były uzależnione 
od ilości przyniesionego sprzętu czy ilości oddanej makulatury. Niektórzy odchodzili z prawdziwym 
lasem drzewek. Oferta sadzonek była niezwykle bogata: od leśnych -  świerku, poprzez jodłę, mo-
drzew i sosnę do ozdobnych. Wśród tych ostatnich można było wybierać między liściastymi forsycja-
mi, tamaryszkiem, tawułą, dereniem i iglastymi daglezjami, sosnami, tujami itd.

Cieszą bardzo wyniki tej akcji. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem. Świadczy to 
o dużej trosce mieszkańców o czyste środowisko dla nas i przyszłych pokoleń. Zebrany w wyniku śro-
dowej wymiany elektrosprzęt trafi do recyklingu, gdzie w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia 
ludzi będzie demontowany, a zawarte w nim niebezpieczne substancje zostaną unieszkodliwione. 
Wyeliminuje to możliwość jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. A elementy i surow-
ce odzyskane z elektroodpadów posłużą do wytworzenia nowych produktów, np. nowych urządzeń 
RTV i AGD.

W przypadku zużytego papieru należy przypomnieć, że recykling 1 tony makulatury pozwala 
na zachowanie kilkunastu drzew. Zebrana makulatura zamieni się w ulubioną gazetę, jak również w pa-
pier do pisania i rysowania. Warto wiedzieć, że papier gazetowy pochodzi w 100% z makulatury.

W wyniku tej jesiennej akcji ekologicznej „Drzewko za surowce” w przydomowych ogródkach 
i na działkach zazielenią się nowe drzewka i krzewy, a w przydrożnych rowach i okolicznych lasach 
nikt nie natknie się na stary telewizor i każdy będzie mógł oddychać czystym powietrzem oraz upajać 
się wspaniałym widokiem. Góra śmieci nie zasłoni nikomu grzybów i jagód.

                                                                                                              Krzysztof Nowakowski
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PO SIEDEMNASTU LATACH…

Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem: 
Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasą-
dzono, 
czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów, 
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania 
się od nich, 
czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywania, 
czas milczenia i czas mówienia, 
czas miłowania i czas nienawiści, 
czas wojny i czas pokoju. 
                                                                      
                                              (Koh.,3; 1-8)

Po siedemnastu pracowitych latach pracy w Sędziejowicach na zasłużoną emeryturę od-
szedł  Sławomir Tralewski. Człowiek niezwykle życzliwy ludziom, mający olbrzymie zasługi dla  
gminy i jej mieszkańców, współtwórca wielu wspaniałych pomysłów, inicjator działań promują-
cych gminę i przyspieszających jej rozwój.

Panie  Sekretarzu!
  Jak przed wiekami nauczał Kaznodzieja, 

„wszystko ma swój czas” w ludzkim życiu, każ-
da  chwila, każda czynność została dokładnie 
określona w Wielkiej Księdze Przeznaczenia. 
Lata, które Pan poświęcił gminie Sędziejowice, 

odeszły w dal, ale przecież wszyscy wiemy, że tak 
naprawdę zawsze będzie Pan wspierał działania 
lokalne, które będą służyły dobru naszej społecz-
ności; nadal będzie Pan z nami…

Jakże cieszymy się, że aż 17 lat Pana życia 
zostało przeznaczone na pracę dla naszej  gminy! 
Jesteśmy wdzięczni za to, że wzorcowo prowa-
dził  Pan wszelkie sprawy przeznaczone dla se-
kretarza gminy. Zawsze doskonale wypełniał Pan 
obowiązki jako zastępca wójta. Dał się Pan po-
znać jako świetny szef referatu organizacyjnego 
i spraw społecznych. Nie szczędził Pan wysiłku, 
aby  działania z zakresu  kultury i oświaty osiąga-
ły najwyższy poziom. Dbał Pan o młodzież, dzie-
ci, niepełnosprawnych… Był Pan inicjatorem 
powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Gminy Sędziejowice. Wiele serca włożył Pan  
w rozwój sportu i kultury fizycznej; dokładał 
Pan wszelkich starań, aby łączyć, a nie dzielić 
ludzi. Stanowił Pan wzór prawnika, nauczycie-
la, sportowca,  gospodarza… Za wszystkie lata  
przepracowane na rzecz gminy składamy naj-
szczersze podziękowania, wyrazy uznania i naj-
wyższego szacunku dla Pana Osiągnięć, Wiedzy 
i Doświadczenia.

                       Wójt gminy Sędziejowice
pracownicy UG,  kierownicy gminnych
                     jednostek organizacyjnych, 
          radni, sołtysi i mieszkańcy gminy

Praca nadaje życiu sens                       

Praca jest jedyną rzeczą, która nadaje sens życiu – powiedział Albert Einstein. 
Przypominamy te słowa przy okazji rozstania z nami dwóch zasłużonych i cenio-
nych osób - na emeryturę odeszli  pracownicy: Sławomir Tralewski – sekretarz gminy    
i  Grażyna Wołoszyn – inspektor do spraw gospodarki ziemią i mienia komunalnego. 

Pani Grażyna Wołoszyn, absolwentka 
Technikum Rolniczego przy ZSR, jak przyzna-
je, całe swoje życie była  związana z rolnictwem, 
dlatego  od razu w pełni zaakceptowała przydział 
obowiązków związany ze swoim stanowiskiem. 
Wychowanka profesora Michała Szuby, Jerzego 
Dębskiego i Wojciecha Kabzy, tuż po ukończe-
niu edukacji   w tej szkole  związała się z sek-
torem rolnictwa w PGR w Inczewie, następnie 
w SKR w Widawie, aby na dobre osiąść w Urzę-
dzie Gminy w  Sędziejowicach: od 1976 r. jako 
instruktor rolny, a od 1.07.1979 r. aż do  chwili 
przejścia na emeryturę wypełniała sumiennie 
obowiązki inspektora do spraw gospodarki zie-
mią i mienia komunalnego. 
- Trzydzieści sześć lat pracy minęło jak jeden 
dzień – w zadumie mówi pani Grażyna.  – 
A były  to takie piękne lata mojego życia. I choć  

w całości wypełnione zostały  pracą na rzecz 
społeczeństwa wiejskiego, nie żałuję ani jednej 
chwili spędzonej w urzędzie.

Specyficzne wiejskie środowisko, rolnicy, soł-
tysi, gospodarka ziemia, wiele spraw związanych 
z przekazywaniem tego najcenniejszego skarbu 
polskiego chłopa w zamian za świadczenia emery-
talne przez niemal cztery dziesięciolecia stanowiły 
chleb powszedni pani Wołoszyn. Podczas wyko-
nywania swych obowiązków na rzecz mieszkań-
ców gminy pani Grażyna przeżyła wiele zmian, 
wśród których najbardziej znaczącą okazała się ta 
po roku 1990. Do tego roku to naczelnik gminy 
rozporządzał ziemią, natomiast po zmianie ustro-
jowej część jego kompetencji przejął wójt. Pojawi-
ły się też nowe przepisy i nowe pojęcia, w których 
przecież niełatwo było się odnaleźć. 

                         dokończenie na str. 18
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PRACA NADAJE ŻYCIU SENS              

dokończenie ze str.17
Zwiększył się zakres obowiązków, pojawiły 

się nowe sprawy związane z gospodarką nieru-
chomościami, administrowaniem mieniem ko-
munalnym, podziałem nieruchomości, regula-
cją stanów prawnych gruntów przewidzianych 
do komunalizacji.  Jednakże, jak czas dowiódł, 
pani Grażyna przez prawie czterdzieści lat świet-
nie radziła sobie z wszelkimi  sprawami w swej 
dziedzinie, udowadniając tym samym, że wszel-
kie przeciwności da się pokonać.

Dziś pani Grażyna zastanawia się, jak naj-

bardziej pożytecznie spędzić czas na emeryturze, 
czas, którego zawsze brakowało… Jako domator-
ka nie będzie miała z tym kłopotu. Zawsze znaj-
dzie coś w domu czy obejściu, nad czym trzeba 
pochylić się, aby podtrzymać perfekcjonizm, 
który cechował jej pracę w urzędzie. Cieszy się 
też na samą myśl o tym, że powróci do swej pa-
sji z młodości – czytania książek historycznych 
i obyczajowych. Planuje też drobne wyjazdy, 
które nie zakłócą jednak życia rodzinnego. - Ży-
cie zaczyna się na emeryturze - uśmiecha się. - 
Zaczynam więc jego nowy etap. 

Uważa, że w naszej wędrówce do kresu zawsze 
powinniśmy kierować się zasadą: Żyj tak, aby nigdy 
nikt przez ciebie nie płakał. To przesłanie zawsze jej 
towarzyszyło, tego nauczyła swoich synów, a dziś 
dzieli się tą  mądrością ze  swymi wnukami. 

Pani Grażyna pragnie przekazać swoje naj-
szczersze podziękowania za wspólnie spędzony 
czas wszystkim pracownikom  Urzędu Gminy 
w Sędziejowicach, swoim koleżankom i kolegom, 
a także sołtysom okolicznych wsi i wszystkim tym, 
dzięki którym jej praca miała głęboki sens.

                                     Beata Magdziak

JAROSŁAW BARTCZAK 
Jarosław Bartczak to kolejny samorządowiec z galerii radnych poprzedniej ka-

dencji. Jest czterdziestoletnim mieszkańcem   Kustrzyc. Od wielu lat  żonaty, ma 
dwie córki w  wieku szkolnym. Od urodzenia jest mieszkańcem tej wsi. Edukację 
podstawową pobierał w Marzeninie, a następnie  ukończył Technikum Elektroniczne  
w  Zduńskiej Woli, stąd też lokalne problemy nie są mu obce. 

Tuż po  ukończeniu szkoły średniej roz-
począł służbę wojskową, by po dwóch latach 
podjąć pierwszą w  życiu pracę jako teletech-
nik w Telekomunikacji Kolejowej w Zduńskiej 
Woli, gdzie pracował aż do 2006 r. W tym roku 
częściowo zmienił profesję, gdyż związał się 
zawodowo z jednostką wojskową w  Sieradzu,  
gdzie można go spotkać aż do dziś. Obecnie 
w  JW  1551 pełni funkcję dowódcy obsługi 
w plutonie remontu sprzętu łączności, wcześ-
niej był starszym operatorem RWŁC 10T, by 
po niedługim czasie stać się dowódcą drużyny 
kablowej. Nietrudno więc się domyślić, że naj-
większą pasją pana Bartczaka jest teletechnika 
i elektronika. Jak sam przyznaje, najbardziej 
lubi łączność: „od najstarszej łączności przewo-
dowej, przewodowo-radiowej, poprzez świat-
łowodową aż po łączność satelitarną”. Nieobce 
jest mu również  codzienne żołnierskie rzemio-
sło: musztra, poligony, ćwiczenia… Ład, porzą-
dek musi być! Tak samo w gminie.

Po raz pierwszy zdecydował się kandydo-
wać  w wyborach całkowicie  świadomie, ta 
decyzja nie była dziełem przypadku.  Jego ro-
dzina pielęgnuje te tradycje do dziś, bowiem 
tato był radnym w Gminnej Radzie Narodowej 
w latach osiemdziesiątych. Radny po raz pierw-
szy stanął w wyborcze szranki już w 1998 r. 

Wtedy jednak los postanowił inaczej i tamte 
wyniki wyborów okazały się łaskawe dla obec-
nego wójta gminy Jerzego Kotarskiego. Lata 
2001-2005 upłynęły pod znakiem zarobko-
wych wyjazdów do Niemiec. Kolejna decyzja 
o kandydowaniu w wyborach samorządowych 
okazała się trafna. Pan Jarosław stał się rad-
nym gminy i mógł poświęcić się całkowicie 
pracy na rzecz społeczeństwa.  Z perspektywy 
lat przyznaje, że najważniejszą sprawą w pra-
cach rady gminy jest wzajemne poszanowa-
nie i chęć zrozumienia drugiego człowieka. 
W zgodnej atmosferze można osiągnąć wiele 
i wiele zmienić na lepsze. Bardzo ważnym 
osiągnięciem z tego okresu wydaje się być 
zakup 4 samochodów strażackich, remont 
ośrodków zdrowia, zabezpieczenie wiaduktu 
kolejowego w Kustrzycach, remont odcinka 
drogi w tej miejscowości, modernizacja linii 
energetycznej, jak i sprawy związane z życiem 
lokalnej społeczności. Pan Bartczak uważa, 
że jednym z najważniejszych osiągnięć tego 
okresu było zintegrowanie mieszkańców jego 
okręgu wyborczego, czego świetnym przykła-
dem jest remont sali w Kustrzycach, ofiarność, 
zaangażowanie mieszkańców, owocne porozu-
mienie z władzami gminy, gdyż wójt również 
partycypował w kosztach. Od 2006 r. wspólnie 
z sołtysem i radą sołecką z dużym powodzeniem 
organizują festyny, które wypadają nad wyraz 
dobrze. To jest powodem cementowania się wię-
zi radnego ze społecznością wiejską.

W tej kadencji  również jest wiele do zro-
bienia, jak choćby remont i poprawa stanu dróg, 
doprowadzenie kanalizacji do Pruszkowa i Licha-
wy, organizacja obchodów 150 rocznicy bitwy 
pod Sędziejowicami, jak również – na szczeblu 
lokalnym – pokrycie dachu świetlicy wiejskiej, 
a już wiadomo, że fundusze sołeckie nie wystar-
czą na to przedsięwzięcie.

Jako przewodniczący Komisji Kultury szcze-
rze przyznaje, ze nigdy nie sądził, że zakres spraw 

związany z pracą tej komisji  może być aż tak 
szeroki. Dotyczy on spraw związanych z oświatą, 
kulturą, sportem, zdrowiem, aż po sprawy so-
cjalne.  Jednakże współpraca w obrębie prowa-
dzonych prac układa się poprawnie, co dobrze 
rokuje na przyszłość. Członkowie znają kłopo-
ty, choć czasem trudno pogodzić oczekiwania 
społeczeństwa z problemami gminy. Trzeba też 
umieć podejmować trudne decyzje.

Jako człowiekowi  leży mu na sercu dobro 
mieszkańców. Jest jednak świadom, ze nie zawsze 
uda się pomóc tym najbardziej potrzebującym, 
jeśli oni tak naprawdę tego nie chcą. Niedawno 
bowiem spotkał się z problemem człowieka bez-
domnego, któremu pragnął pomóc. Owocem 
tych działań jest przekonanie, że nie zawsze mo-
żemy odmienić los kogoś, kto nie do końca wie, 
jak chciałby żyć… co nie zmienia faktu, że mło-
dym ludziom w dzisiejszych czasach jest trudno 
rozpocząć nowe, dorosłe życie, które zapewni 
godne warunki życia czy pozwoli na założenie 
własnej rodziny. Takim ludziom chciałby pomóc 
za wszelką cenę. Ostateczny wybór należy jednak 
do samych zainteresowanych. 

Radny  Bartczak to miłośnik sportu, po-
dróży,  majsterkowicz. Nieobca jest mu literatu-
ra, lubi czytać, ma duszę humanisty. Dziełem, 
do którego wciąż powraca i wciąż odkrywa 
w nim  nowe wartości, jest „Potop” H. Sienkie-
wicza. Cechy, które ceni w człowieka to szczerość, 
dobroć serca. W życiu jest przecież tak ważne, 
co człowiek sobą reprezentuje. Niejednokrotnie 
dane mu było przekonać się, jak prawdziwy jest 
morał z bajki A. Mickiewicza,  że prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie. Wie również, 
ze nie należy palić za sobą wszystkich mostów. 
Chciałby, aby w naszym społeczeństwie było wie-
lu takich, których stać na to, aby pochylić się nad 
drugim człowiekiem. Swoją refleksję kończy sło-
wami wiersza ks. Jana Twardowskiego: „Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”…

                                     Beata Magdziak
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Jubileusz OSP w Dąbrowie Widawskiej
Piękny jubileusz, bo 90-lecia swojego istnienia, obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dąbrowie Widawskiej. W niedzielne popołudnie 18 września br. miejscowe społeczeństwo uroczyście 
podziękowało strażakom za ich trud, poświęcenie i narażanie życia. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15 
zbiórką pododdziałów przy miejscowej kapliczce, 
skąd poczty sztandarowe przemaszerowały pod 
strażnicę OSP, gdzie odprawiona została uroczysta 
msza święta, koncelebrowana przez ks. Zbigniewa 
Dyksa – kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Widawa oraz księdza kanonika Jarosława 
Wojtala – kapelana strażaków powiatu łaskiego. 
Uroczystej oprawy mszy nadał udział strażackiej 
orkiestry dętej działającej przy OSP Widawa. 

Po zakończeniu mszy poświęcono i przeka-
zano jednostce nowo zakupiony samochód m-ki 
Ford Transit, a następnie wręczono druhom od-
znaczenia i dyplomy.  Jednostka OSP Dąbrowa 
Widawska otrzymała Medal Honorowy im. Bo-

lesława Chomicza za znaczące zasługi dla rozwo-
ju i umacniania ZOSP RP oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych i wyróżnianie się w realizacji 
celów Związku. Krótką historię minionych dzie-
więćdziesięciu lat przedstawił dh Tomasz Weber 
– naczelnik jednostki, dziękując władzom i spo-
łeczeństwu gminy za wsparcie i pomoc okazywa-
ną na przestrzeni lat tutejszej jednostce. 

W obchodach udział wzięli m.in.:  
dh Wojciech Pokora – prezes Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP w Łasku, zastępca dowódcy JRG 
w Łasku – st. kpt. Waldemar Kędziak, przewod-
niczący Rady Powiatu – Andrzej Banaszczyk, 
wójt gminy Widawa - Jerzy Sylwester Woźniak, 
przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Płó-

ciennik, radni powiatowi i gminni, pracow-
nicy Urzędu Gminy, kandydaci do Sejmu RP, 
sponsorzy, a także jednostki OSP z całej  gminy 
i gmin ościennych, goście zaproszeni i miesz-
kańcy. Uroczystości prowadził prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie –  
dh Włodzimierz Konieczny. 

Zabierający głos goście podkreślali wagę 
służby pełnionej przez strażaków, dziękując 
im jednocześnie za ofiarność i trud ponoszony 
w wypełnianiu strażackich obowiązków oraz 
wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej 
postawy w trudnych do pokonania zadaniach, 
chroniąc życie, zdrowie i ludzkie mienie.

                          dokończenie na str. 19

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Jak co roku jesienią, tak i tym razem, odbywa się wielkie „Sprzą-

tanie świata”. Hasło przewodnie tegorocznej, 18 już edycji,  brzmia-
ło: „Lasy to życie - chrońmy je”. Dlaczego akurat lasy? Dlatego, że 
właśnie lasy mają największy problem z usuwaniem dzikich wysypisk 
śmieci. Organizatorzy akcji chcieli też w ten sposób włączyć się w ob-
chody ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Lasów. 

Do akcji włączył się Zespół Szkół w Widawie. Nauczyciele i uczniowie 
klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Walentego Widawczyka, zaopatrze-
ni w rękawice i plastikowe worki ruszyli by posprzątać teren szkoły i jego 
najbliższą okolicę i pozbierać zalegające tam śmieci. Oprócz tego młodzież 
szkolna wzięła udział w zbiórce makulatury.

Młodzież gimnazjum w związku z tą akcją wzięła udział w apelu poświęconym 
ochronie środowiska. Z tej też okazji  ogłoszono konkurs na zbiórkę surowców wtór-
nych (zużyte baterie, opakowania aluminiowe, makulatura). Uczniowie mieli możli-
wość uzyskania dodatkowej oceny z biologii pisząc referaty na temat ekologii. 

Dlaczego włączyliśmy się do akcji? Otóż dlatego, by być dumnym z tego jak 
wiele zrobiliśmy dla ochrony środowiska, a ta akcja jest dowodem na to, że lubi-
my wspólnie działać. Szkoda tylko, że odbywa się raz w roku… 

                                                                                    ZS Widawa 
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POMAGAJĄC 
INNYM…

Od �008 roku Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Widawie realizuje 
Projekt  „Pomagając innym – pomagamy 
sobie” współfinansowany  przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Działania 
7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji”, Poddziałania 7.1.1.”Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W roku 2011 wartość Projektu wynosi 
116 859, 22 zł, kwota dofinansowania 104 589,00 
zł. W realizacji Projektu bierze udział  12 uczest-
ników (7 kobiet i 5 mężczyzn) będących w wieku 
aktywności zawodowej, bezrobotnych, zamiesz-
kujących w gminie Widawa. 

W bieżącym roku uczestnicy wzięli udział 
w I cyklu szkoleń pn. „Trening psychologiczny 
i warsztaty z doradcą zawodowym” w ramach Pro-
jektu „Pomagając innym – pomagamy sobie”, obej-
mującym indywidualne i grupowe spotkania z psy-
chologiem oraz indywidualne i grupowe spotkania 
z doradcą zawodowym. Wszyscy otrzymali opinie 
psychologiczne oraz indywidualne plany działania 
przygotowane przez doradcę zawodowego. 

W sierpniu rozpoczął się drugi cykl szkoleń: 
5 uczestników wzięło udział w kursie kompute-
rowym z obsługą kasy fiskalnej, 7 uczestników 
bierze udział w kursie obsługi stacji LPG. Kursy 
prowadzone są przez Ośrodek Kształcenia Za-
wodowego i odbywają się w Wieluniu. Wszyscy 
uczestnicy wezmą również udział w kursie zarzą-
dzania budżetem domowym.

dokończenie ze str. 19
Strażacy z Dąbrowy Widawskiej od dawna 

przygotowywali się do tych urodzin. Na tę okolicz-
ność druhowie wykonali wiele  prac remontowych, 
m.in. przy wsparciu gminy i sponsorów: Jolanty 
i Sławomira Grzegorczyków oraz Bożeny Kowal od-
nowili elewację budynku strażnicy, za co składają im 
serdeczne podziękowania. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej, przybyłych na uroczystość gości zaproszono 
na strażacki poczęstunek, wszyscy natomiast mogli 
skosztować pysznej grochówki serwowanej z kuchni 
polowej. Całość zakończyła zabawa taneczna pod 
gołym niebem przy muzyce zespołu METRO.                                                    

                                                        AK

JUBILEUSZ OSP

Żywność dla potrzebujących
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie informuje,  

iż osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatko-
we świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w okresie listopad – grudzień �011r. 
Wniosek o przyznanie w/w pomocy należy złożyć do 31.10.�011 r. Wnioski przyj-
mowane są przez pracowników GOPS w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 
– 15.30, we wtorki w godzinach 7.30-16.00, w piątki w godzinach 7.30 -15.00.

W dniu 10 marca 2011 roku gmina Widawa podpisała umowę z Bankiem Żywności w Ło-
dzi im. Marka Edelmana na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu 
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011.” W ramach podpisanej 
umowy z pomocy żywnościowej PEAD ma skorzystać 1000 najuboższych mieszkańców naszej 
gminy. Wszystkie osoby, które jeszcze nie otrzymały żywności a znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej, osoby samotne, emeryci, renciści, o niskich dochodach, zainteresowane otrzymywa-
niem żywności mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Widawie, pokój nr 2. Osoby zgłaszające 
się po raz pierwszy proszone są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody, tj. 
odcinek od renty, emerytury, nakaz płatniczy na 2011 r. z gospodarstwa, decyzje, zaświadczenie o 
wynagrodzeniu netto. W miesiącu październiku żywność będzie wydawana w dniach 27-28. bm. 

Pasowanie na uczniów
11 października br. w Szkole Podstawowej w Widawie pasowano pierwszoklasistów 

na uczniów. W dwóch klasach pierwszych uczy się łącznie 48 uczniów, w tym �6 
sześciolatków i �� siedmiolatków. Do tej uroczystości uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawczyniami –  Lidią Witkowską i Renatą Wapińską przygotowywali się już 
od pierwszych dni nauki szkolnej. Poznawali szkolne życie i zasady zachowania się 
panujące w szkole oraz zapoznawani byli ze swoimi prawami i obowiązkami. Wszyscy 
uczyli się bardzo pilnie, wiedząc, że aby zostać przyjętymi do grona braci uczniowskiej, 
muszą udowodnić, że są tego godni. 

Na tę okazję przygotowali piękną część artystyczną, podczas której śpiewali piosenki i recytowali 
wiersze. Dodatkowej wagi tej chwili dodał fakt obecności wszystkich, którzy stanowią szkołę, bowiem 
w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele 
i uczniowie klas starszych. Wszyscy przyglądali się popisom pierwszoklasistów, oklaskując ich 
rzęsistymi brawami. Po zakończeniu części artystycznej odbyła się część zasadnicza, a mianowicie 
wszystkie dzieci w symboliczny sposób, poprzez złożenie ślubowania, a później - po pasowaniu przez 
pana dyrektora wielkim ołówkiem - zostały przyjęte do grona braci uczniowskiej. Od tamtej chwili 
są już uczniami klasy pierwszej. Ostatnią część uroczystości dopełniły życzenia składane bohaterom 
tego dnia przez dyrekcję ZS w Widawie. 

Ten dzień z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich nowych uczniów. Przy tej 
okazji należy życzyć pierwszakom samych znakomitych ocen, wspaniałych przyjaciół, ciekawych 
lekcji, wzorowego zachowania i wielu cudownych przygód, które można przeżyć tylko podczas nauki 
w szkole. Wszystkiego najlepszego!                                                                                           AK
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KRÓTKO
ZMIANY w budżecie miasta i gminy Łask 
na 2011 rok, ceny biletów za przewozy au-
tobusami ZKM, wybór ławników sądowych 
na kadencję 2012-2015 i wystąpienie gminy 
Łask ze spółki „Lotnisko Łask” - to najważ-
niesze tematy ostatniej sesji Rady Miejskiej.
DWÓR w Ostrowie - prawdopodobnie do-
czeka się remontu, który kosztować będzie 
kilka milionów zł, o czym dyskutowano pod-
czas ostatniej sesji Rady Powiatu. Inny dwór  
- w Gorczynie wystawiony został na sprzedaż 
za 148 600 zł (przetarg 27 bm.).  
KOPIAS Teresa zaprezentowała swoją kolek-
cję w ramach Fashion Week Poland w Łodzi.
KONKURS plastyczny na bożonarodzeniową 
szopkę ogłosiła Biblioteka Publiczna w Łasku. 
Jego celem jest propagowanie pięknej tradycji 
szopkowej i obrzędowości świątecznej. Bliższe 
informacje – w łaskiej książnicy.
DWORZEC PKP w Łasku chyli się ku 
ruinie, bo kolejarze nie mają koncepcji wy-
korzystania tego obiektu. Kiedyś chcieli go 
sprzedać za kilkaset tysięcy złotych, teraz ła-
scy samorządowcy nie chcą go nawet gratis.
SZPITAL w Łasku - pracownicy po raz kolej-
ny nie dostali w terminie pensji, gdyż komor-
nik zajął konto tej placówki leczniczej. 
SKRZYŻOWANIE dróg krajowych nr 12 
i 14 w Łasku w rejonie centrum handlowe-
go zbudowanego na terenie d. „Budohurtu” 
- już niedługo zakończy się kilkumiesięczna 
modernizacja tego newralgicznego fragmen-
tu układu komunikacyjnego miasta (10 tys. 
pojazdów na dobę) i pojawi się oznakowa-
nie poziome. Modernizacja kosztowała 600 
tys. zł. Niestety, nie zanosi się na radykalne 
usprawnienie ruchu, nadzieja tylko w S-8.
TYTOŃ bez akcyzy (10 kg) zabezpieczy-
li łascy policjanci w samochodzie łodzian. 
22-letni kierowca stwierdził, że tytoń nabył 
na własne potrzeby. Wyliczono, że na skutek 
kontrabandy skarb państwa narażono na stra-
tę wysokości 5 tys. zł. Właściciel tytoniu trafi 
przed oblicze Temidy i odpowie za złamanie 
przepisów skarbowych.
ZŁODZIEJ perfum zatrzymany w jednym 
ze sklepów kosmetycznych Łasku – ochrona 
zauważyła go gdy ukrywał perfumy wartości 
ponad 500 zł. 26-latek ochronie tłumaczył, 
że chciał zapłacić, ale zapomniał pieniędzy. 
POLICJA szuka świadków zdarzenia, 
do którego doszło w południe 24 września 
br. Nieustalony samochód osobowy koloru 
srebrnego wyjechał z polnej drogi na krajów-
ke między Gucinem i Teodorami powodując 
gwałtowne hamowanie jadącego prawidłowo 
MAN-a. Ciężarówka znalazła się w rowie, 
a sprawca kolizji odjechał…

OKUP - PIĘKNY 
 PLAC   ZABAW 

Pomysł zbudowania ogólnodostępnego placu zabaw wysunęli rodzice na  
początku �009 roku. W tym celu powołano grupę złożoną z rodziców, nauczycieli oraz  
uczniów i  opracowano plan działania, zakładający m.in. pozyskanie funduszy  
poprzez organizację dochodowych imprez oraz poszukiwanie sponsorów,  sprzedaż prac  
plastycznych wykonanych przez dzieci i nauczycieli, a także analizę ofert producentów. 

Architekt, absolwent naszej szkoły, inżynier Bartosz Chinalski zadeklarował nieodpłatne wyko-
nanie projektu i przeprowadzenie formalności związanych z inwestycją.

Działania zaczęły nabierać tempa. Już podczas Wielkanocy 2009 roku, dzięki uprzejmości księ-
dza proboszcza, dzieci sprzedawały palmy, kartki świąteczne oraz różne ozdoby własnoręcznie wyko-
nane. W czerwcu tegoż roku odbyło się święto szkoły (45-lecie budynku), msza polowa oraz festyn 
zorganizowany przez Radę Rodziców. Dochód z festynu oraz zebranej tacy przekazano w całości 
na plac zabaw. Wkrótce pojawili się także sponsorzy, którzy poważnie zasilili konto tej inwestycji. 
Cały czas rozprowadzano prace plastyczne dzieci i nauczycieli oraz foldery szkolne i okazjonalne 
ulotki. We wrześniu 2010 roku sołtys i Rada Sołecka Okupa Małego w porozumieniu z mieszkań-
cami przekazali fundusz sołecki (16 000 zł) na budowę placu zabaw. Kolejny krok w działaniach to 
określenie lokalizacji - boisko szkolne od strony ulicy. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba 
zorganizowania terenu położonego na tyłach szkoły pod nowe szkolne boisko. Duży wkład w to 
przedsięwzięcie włożyła Rada Rodziców. 

 W maju br. dyrektor szkoły i przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiając wszystkie 
dotychczasowe efekty działań, zwrócili się do burmistrza Łasku o dofinansowanie placu zabaw kwotą 
13 000 zł. Łaski samorząd przekazał wkrótce te środki. Zebrana kwota wyniosła łącznie 39 000 zł 
i można było już podjąć konkretne działania. 

 Finisz całej inwestycji nadzorował Zespół Szkół i Przedszkoli w Łasku, który wyłonił pro-
ducenta oraz dopilnował przygotowanie terenu. 

23 sierpnia 2011 roku firma Frajda z Lubina w ciągu 8 godzin zmontowała urządzenia placu 
zabaw i oddała go do użytku. Po 2,5 roku od narodzenia się pomysłu, dzięki zaangażowaniu Rady 
Rodziców, szkoły, sponsorów, Rady Sołeckiej, pomocy łaskiego samorządu i mieszkańców powstał 
obiekt dla wszystkich naszych dzieci. 

23 września 2011 roku z udziałem zaproszonych gości, sponsorów, nauczycieli, rodziców i dzie-
ci, odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw. Podczas uroczystości ksiądz proboszcz parafii w Oku-
pie poświęcił plac zabaw, a dyrektor szkoły wspólnie z przewodniczącym Rady Rodziców, osobom, 
które pomagały przy realizacji przedsięwzięcia, wręczyli stosowne podziękowania.

Dziękujemy za wsparcie: Firmie SBI z Okupa Małego i  Maciejowi Radomskiemu, Państwu Jo-
annie i Bartoszowi Chinalskim, Danucie Babuś, księdzu proboszczowi Tomaszowi Promińskiemu. 

Dziękujemy za pomoc: burmistrzowi Łasku i Radzie Miejskiej, zaangażowanym rodzicom 
z Rady Rodziców, nauczycielom i uczniom, sołtysowi Józefowi Sobczakowi i Radzie Sołeckiej Okupa 
Małego,  Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku, mieszkańcom Okupa i całego obwodu 
szkolnego.                                                                                                          Tomasz Tkaczuk
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JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA NR 6
Dla całej społeczności Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku na długo pozostanie w pamięci dzień 7 października br., w któ-

rym nastąpiło oficjalne nadanie placówce imienia „Słoneczko”, hymnu i flagi. Trzydziesta rocznica istnienia i nadanie imienia były 
wydarzeniem o doniosłym znaczeniu, nie tylko dla kadry, ale także dla rodziców i podopiecznych przedszkola. 

Uroczystość uświetniło swoją obecnoś-
cią wielu gości: władze samorządowe powiatu 
i gminy Łask, wizytator sieradzkiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związków 
zawodowych, dyrektor ZOSiP w Łasku, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy placówek 
kulturalno-oświatowych, byli dyrektorzy Przed-
szkola Publicznego nr 6, przedstawiciele Rady 
Rodziców oraz przyjaciele, sympatycy i spon-
sorzy. Nie zabrakło także nauczycieli, pracow-
ników administracji i obsługi oraz absolwentów  
i wychowanków przedszkola.

Zgromadzonych gości powitała dyrektor 
przedszkola Agnieszka Leśniak – gospodarz uro-
czystości, zabrzmiał hymn państwowy, odczyta-
no uchwałę Rady Miejskiej  z 29 czerwca 2011 r.  
o nadaniu placówce imienia, następnie nastąpił 
moment odsłonięcia tablicy informacyjnej oraz 
logo przedszkola, którego dokonała zastępczy-
ni burmistrza Łasku Janina Kosman, wizytator 
sieradzkiej Delegatury Kuratorium Oświaty Ewa 
Rózga oraz prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Ma-
rek Ćwiek. 

Historia Przedszkola Publicznego nr 6 

sięga roku 1979, bowiem dnia 30 marca te-
goż roku wojewoda sieradzki podjął decyzję  
o budowie czterooddziałowego przedszko-
la przy ulicy Batorego. Budowa trwała 2 lata.  
W miejscu pól uprawnych należących wcześ-
niej do państwa Pryc powstał jednopiętrowy 
budynek oświatowy. Stanowił on element infra-
struktury nowo powstałego osiedla. Przedszkole 
oddane zostało do użytku 9 września 1981r. 7 
września 1981 roku odbyło się w nim pierwsze 
posiedzenie Rady Pedagogicznej, dyrektorem 
placówki była wówczas Maria Hruszka. Dzię-
ki jej staraniom i ogromnemu zaangażowaniu  
z każdym rokiem przedszkole wzbogacało swą bazę 
dydaktyczną, wyposażenie oraz zmieniało swój 
wygląd. Przez kilka miesięcy 1983 r. obowiązki 
dyrektora przedszkola pełniła P. Julia Korona. Jej 
następczynią na tym stanowisku w 1984 została 
P. Elżbieta Siemińska. Po przejściu P. Siemińskiej 
na zasłużoną emeryturę funkcję dyrektora przed-
szkola przejęła ponownie Maria Hruszka.

Z dniem 1 września1997 r. dyrektorem 
placówki w drodze konkursu została  Wioletta 
Płóciennik, a w drugie ćwierćwiecze wprowadzi-

ła placówkę Agnieszka Leśniak, która piastuje to 
stanowisko do dziś.

W ciągu kolejnych lat istnienia przedszkole 
było systematycznie unowocześniane, dzięki cze-
mu obecnie może poszczycić się pięknymi, ko-
lorowymi salami, wyremontowanymi łazienka-
mi, zagospodarowanym i bezpiecznym placem 
zabaw. Placówka szczyci się wysoko wykwalifi-
kowaną kadrą pedagogiczną, która stara się jak 
najlepiej przygotować dzieci do nauki w szkole.

Jubileusz placówki i nadanie jej imienia 
uświetniły występy absolwentów przedszkola, 
którzy zaprezentowali swoje talenty taneczne 
oraz muzyczno-wokalne. Ważnym punktem 
występów był staropolski polonez, z gracją wy-
konany przez tegorocznych absolwentów. Serca 
gości poruszył wokal Joanny Długosz, która 
przepięknie zaśpiewała piosenkę z repertuaru 
Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście” oraz 
utwór zespołu „2+1” „Idź w stronę słońca”. Na 
instrumentach zagrali: skrzypce – Aleksandra 
Zając, gitara klasyczna – Piotr Stasiak, keyboard 
– Aleksandra Bruch.

                                                            AL

Nietypowe, niepubliczne...
To pierwsza tego typu placówka przedszkolna w Łasku – niepubliczna i nietypo-

wa pod wieloma względami. Ruszyła 1� września br. i powoli się rozkręca. Gustownie 
urządzone w jeszcze niedawno opuszczonym i zaniedbanym lokalu przy ul. 1 Maja 4 
ciekawą ofertą wzbudza duże zainteresowanie rodziców. Szefowa placówki Agnieszka 
Kasprzak, mająca bogate doświadczenie pedagogiczne, a także i na polu dziennikar-
skim, zapowiada, że oprócz języków obcych będzie tu również przedszkole na godziny. 
Oczywiście gdy będzie taka potrzeba, maluchy znajdą opiekę również podczas wakacji.

A program prezentuje się rzeczywiście bo-
gato. Oprócz realizacji tzw. podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej 
przez MEN są liczne zajęcia dodatkowe. W cenie 
czesnego (650 zł)  maluchy podczas pobytu mają 
aktywny kontakt z językiem angielskim i nie-
mieckim. W ofercie przedszkola są też zajęcia 
rytmiczne z tańcem i muzyką na żywo,  zajęcia 
logopedyczne, bajkoterapia i warsztaty kreatyw-
ności. Raz w miesiącu planowane są warsztaty 

teatralne - wyjazdowe lub na miejscu.
- Duży nacisk postawiłam na rozwijanie 

zdolności artystycznych u dzieci - w programie są 
zajęcia plastyczne z masą solną i papierową oraz 
gliną, a także zabawy z różnego rodzaju farbami 
– wyjaśnia A. Kasprzak. - Będziemy pracować 
z dziećmi wykorzystując elementy pedagogiki 
M. Montesorii, czy nowatorską glottodydaktykę 
prof. B. Racławskiego. W przedszkolu są głów-
nie ekologiczne, drewniane zabawki, liczne ukła-

danki i gry umożliwiające maluchom ćwiczenia 
manipulacyjne dłoni. Całe wyposażenie przed-
szkola - zabawki, kąciki tematyczne, meble itp. 
- posiada odpowiednie certyfikaty i atesty bez-
pieczeństwa.  Nie mamy tu zabawek związanych 
z zalewającymi nas z telewizyjnych reklam grami 
komputerowymi czy brutalnością. „Ptyś” ma się 
kojarzyć z miejscem przyjaznym dziecku, gdzie 
wszechstronny rozwój jest podstawą.

                          dokończenie na str. �6
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Na pożółkłej fotografii

REWITALIZACJA
 STARÓWKI

W najbliższym numerze „Panoramy” 
zamierzamy przedstawić szczegółowo 
plany związane z rewitalizacją centrum 
Łasku. Za unijne pieniądze będzie moż-
na sporo zrobić, by wizytówka miasta 
przyciągała nie tylko mieszkańców grodu 
nad Grabią, ale i przybyszów. Przyznaj-
my, stare domy w rynku w większości 
znajdują się w złym stanie technicznym, 
a do tego nie zawsze wykorzystywane są 
w sposób taki, by zdobić stary gród. Nie 
wytykając palcem, niektórzy właściciele 
nie dbają nawet o wygląd swoich kamie-
niczek, nie mówiąc już o takich sprawach 
jak kanalizacja, bieżąca woda czy gaz.

Piszę o tym nie po raz pierwszy, bo wygląd 
miasta, szczególnie jego najstarszej i reprezenta-
cyjnej części powinien być oczkiem w głowie nie 
tylko burmistrza, ale i tych wszystkich, którzy 
tutaj żyją. Środki unijne z pewnością pomogą 
uporządkować najtrudniejsze problemy związa-
ne z tym co pod ziemią, czyli kanalizacją sani-
tarną i deszczową, ale trzeba będzie jeszcze za-
dbać o cały plac, jego płytę, a także poszczególne 
kamieniczki, by zniknęły raz na zawsze dymiące 
kominy i cuchnące rynsztoki, obskurne bramy 
i zapyziałe podwórka.

W najbliższym numerze przybliżymy Czy-
telnikom kilka starych kompleksów miejskich 
w naszym województwie, by przekonać miesz-
kańców, że warto zadbać i o naszą Starówkę. 
W takim Kutnie słynna ulica Królewska dzię-
ki rewitalizacji stała się nie tylko popularnym 
deptakiem, ale i autentyczną wizytówką miasta, 
która już nie odstrasza przybyszów, a wręcz przeciw-
nie – przyciąga ich. Z kolei w sędziwym Piotrkowie 
dzięki środkom Unii Europejskiej zmieniono 
charakter płyty rynku nadając mu inny cha-
rakter, co wzbudziło sporo kontrowersji, ale 
jednocześnie uporządkowano uliczki Starówki 
oraz wiele kamieniczek i nadszedł długo ocze-
kiwany czas na podobną operację na oryginal-
nych zabytkowych podwórkach. Dziś niektóre 
z nich wyglądają jak po bombardowaniu i bez 
dodatkowej charakteryzacji mogły grać w „Bi-
twie Warszawskiej” J. Hoffmana. Marzy mi się, 
by podobną operację jak w Piotrkowie zrobiono 
w przyszłości w grodzie nad Grabią.

Gospodarze Łasku mają na dziś koncepcję 
podniesienia standardu rynku, ale wiele będzie 
zależało od samych mieszkańców. Za rok-dwa 
przybędzie nam pięknie odrestaurowany najcen-
niejszy zabytek miasta – kolegiata Jana Łaskie-
go. Podobne zmiany na lepsze powinny nastą-
pić w najbliższym otoczeniu świątyni, choćby 
na ulicy Kościelnej czy Warszawskiej. Jak to zro-
bić, gdy właścicielom brakuje pieniędzy na kosz-
towne remonty? Wzorów jest sporo i okazuje się, 
że nawet w trudnej sytuacji można sobie pomóc, 

co potwierdził choćby Rzeszów. W Łasku z re-
montami może być nawet łatwiej, bo ich skala 
jest znacznie mniejsza.

Plac 11 Listopada ma już jeden element 
zwracający na siebie uwagę – Pomnik Niepod-
ległości. Powinien on teraz uzyskać godniejszą 
oprawę. Trzeba zadbać o inne detale, by zdobiły 
najstarszą część miasta. Trzeba też ożywić rynek, 
dodać mu trochę życia, bo teraz ruch panuje tu 

tylko w godzinach pracy sklepów. Przydałoby 
się kilka kawiarenek, może jakaś restauracja czy 
pub, by również wieczorami na łaskiej Starówce 
panował ruch. A możliwości są, bo na zapleczu 
kilku kamieniczek, na podwórkach znajdują 
się obiekty znakomicie nadające się na taki cel, 

choćby w pierzei północnej. O tym powinni po-
myśleć już dziś prywatni inwestorzy, czyli właści-
ciele poszczególnych posesji. To szansa dla nich, 
ale i Starówki.

Jestem zwolennikiem ograniczenia ruchu 
kołowego na rynku. Wiem doskonale, że nie 
wszystkim to się podoba. Niektórzy uważają, 
że gdy postawi się znak zakazu wjazdu samocho-
dom, to handel padnie. Jest tymczasem odwrot-

nie, wystarczy tylko zadbać o odpowiednią ofertę, 
przyciągnięcie klienta, urządzenie w pobliżu par-
kingów. A może w przypadku Łasku na razie wy-
starczy ograniczenie ruchu pojazdów? Może wte-
dy pojawią się ogródki piwne, klienci, życie…

                                      Stanisław Barcz    

Portret sprzed ponad stu laty 

Rzadko możemy prezentować tak ciekawe okazy łaskiej ikonografii. Tym razem poka-
zujemy obraz miasta z 1908 roku. Jakże inny od tego, jaki znamy dziś. U progu XX wie-
ku wciąż dominowała w Łasku architektura drewniana, i choć znajdowała się ona niemal 
w centrum, bardziej przypominała zabudowę wiejską niż typowe kamieniczki. Potwierdza-
ją to zresztą opisy Łasku z tego okresu. Dowodzi to, że mieszkańcy grodu nad Grabią nie 
należeli do krezusów i mimo odgórnych nacisków nie wznosili domów ceglanych, a w naj-
lepszym przypadku tynkowali drewniane ściany, co zresztą zobaczyć można jeszcze i dziś.

Z którego miejsca wykonano to zdjęcie?                                                                (P)   
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Na jubileusz 55-lecia ŁDK

ŁASKOWIANIE 
O ŁASKOWIANACH 

Od kilku tygodni trwają przygotowania do wielkiego wydarzenia, które będzie 
miało miejsce w Łaskim Domu Kultury �6 listopada o godz. 18. Właśnie na ten dzień 
zaplanowano uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia istnienia ŁDK. 

Najważniejszą częścią imprezy będzie pre-
miera spektaklu pt. „Łaski Bez”. Przedstawienie 
to powstaje w oparciu o scenariusz, którego au-
torem jest redaktor Jarosław Borszewicz. Reżyse-
ruje Elżbieta Wojtacka–Ślęzak. Muzykę do pio-
senek skomponował Krzysztof Straburzyński. 

W spektaklu wystąpią osoby w wieku od  
5 do 75 lat. Obsadę aktorską stanowią mieszkań-
cy naszego miasta – amatorzy wyłonieni w dro-
dze castingu jeszcze przed wakacjami. Zapewne 
każdy kto zechce obejrzeć „Łaski Bez”, zobaczy 
na scenie kogoś znajomego, bo aktorów jest 
ponad trzydziestu. Natomiast osób zaangażowa-
nych w jego realizację nie sposób policzyć. Po-
szukiwanie odpowiednich strojów, rekwizytów 
z dawnych czasów, fotografii przedstawiających 
Łask w ostatnim półwieczu – tym zajmują się 
naprawdę całe rodziny – dziadkowie, ciocie, ku-
zyni i wszyscy, którym zależy na oddaniu atmo-
sfery życia w naszym mieście na przestrzeni lat. 
Będzie to więc wspólne dzieło łaskowian  o ła-
skowianach i dla łaskowian.

Od początku września na scenie ŁDK odby-
wają się intensywne próby – większość scen jest już 
nieźle dopracowanych, inne wymagają jeszcze tro-
chę pracy. Gotowa jest także scenografia – pracowa-
ły nad nią Sylwia Chrzanowska i Anna Wrzesiak. 

Zaplanowaliśmy kilka spektakli – pierw-
szy z nich odbędzie się następnego dnia po pre-
mierze, tj. w niedzielę 27. listopada o godz. 18. 
Można już rezerwować bilety wstępu w sekreta-
riacie ŁDK. Serdecznie zapraszamy!

                                                       MK

 Takie listy były również sporządzone dla 
mieszkańców powiatu łaskiego. Na ich pod-
stawie wiele osób z Pabianic, Łasku, Kolumny, 
Dobronia, Dłutowa i innych miejscowości zo-
stało przez gestapo aresztowanych i osadzonych 
w sali kina „Zachęta” w Pabianicach. Wśród 
aresztowanych znalazł się również Czesław Mo-
lenda, nauczyciel z Pabianic, który później tak 
opisał w prasie podziemnej swoje przeżycia: 

Dnia 11 listopada 1939 roku o godzinie 
siódmej wieczorem przestąpiłem próg domu Ma-
cierzy Szkolnej w Pabianicach jako aresztowany 
i po złożeniu danych personalnych odprowadzony 
pod konwojem do drzwi sali kina mieszczącego 
się w tym  gmachu. Poważna część aresztowa-
nych przed wkroczeniem na salę kinową prze-
prowadzana była do bocznej sali, gdzie mieściła 
się katownia. Tam dyżurowało zawsze pogotowie 
egzekucyjne składające się z: Georga Schorscha 

Brat Anioł z Wiekunia

Świerzbowate towarzystwo...     
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

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

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

Czesław Molenda uwiecznił ofiary hitlerowskich zbrodniarzy, m.in. księdza z Łasku        
    

RYSUNKI GROZY
Już przed wybuchem wojny w 1939 r. hitlerowcy mieli opracowane listy z nazwiskami i adresami nauczycieli, dziennikarzy, 

przedsiębiorców, księży, działaczy partyjnych i społecznych – przedstawicieli inteligencji przeznaczonych do eksterminacji.

z Piątkowiska – fürera Hitlerjugendu, A. Vogla 
– znanego boksera klubu „Krusche-Ender” w Pa-
bianicach oraz kilku przybocznych oprawców, ta-
kich jak Emil Schmidt, Artur Schultz, bracia 
Wildeman, Richard Schnabel, Robert Kolf, Leon 
Kruger, Edwin Pusch, Otto Baum, Bruno Pribus, 
Schtreich, Mulle i Fribus. Komendantem obozu 
w „Zachęcie” był Niemiec o nazwisku Gebau-
er. Po zastosowaniu znanych bokserom ćwiczeń 
z workiem, gdzie ćwiczebnym workiem był czło-
wiek, rozkładano rozebraną ofiarę z pokiereszo-
waną i porozbijaną twarzą na ławie i przywra-
cano do przytomności bykowcem lub skróconymi 
kijami bilardowymi. Płacz, ryki bólu i trudne 
do opisania charczenie, wycie oraz jęki były stałą 
„muzyką”, która przenikała przez cienką ścianę. 
Potem wtaczał się nieprzytomny łachman czło-
wieka do sali, słaniający się z bólu, nie mogący 
ani stać ani siedzieć, z obliczem szarym i wsty-
dem, że wył... Reszta siedziała w krzesłach, ra-
mię przy ramieniu, bokiem do ekranu, kolanami 
dotykając następnego rzędu krzeseł w  potokach 
spływającego z sufitu światła 18 lamp płonących 
bez przerwy.Rozwarły się przede mną drzwi 
i uczułem nagle ogromny cios w plecy kija bilar-
dowego, który wstrząsnął wszystkimi wibrami 
duszy i ciała. Zacisnąłem zęby i przekroczyłem 
próg sali, gdzie owionęła mnie duszna atmosfera 
nie przewietrzonej sali, cisza grobowa milczące-
go tłumu ludzi siedzących ramię przy ramieniu. 
Zająłem pierwsze z wolnych krzeseł i zagadną-
łem jednego z sąsiadów. Usłyszałem tylko szeptem 
ostrzegawczą uwagę, abym dla dobra własnej 
skóry, jako nowicjusz przeniósł się do tyłu. Nic 
nie rozumiałem, ale instynkt samozachowawczy 
przemógł i natychmiast zająłem krzesło pod samą 
ścianą. Cisza i martwota przerwana została nagle 
gwałtownym otwarciem drzwi. Na salę wtargnął 
szturmowiec (w stopniu scharfführera) w towa-
rzystwie Georga Schorscha. 

Sala tak gwałtownie poderwała się na bacz-
ność, że zachłysnąłem się w zadziwieniu. Słychać 
było tylko jeden stuk i ta cisza – cisza przed bu-
rzą. Kanalia ta (Schorsch) przez moment patrzyła 
po tłumie, a potem rozpoczęła „przegląd”. Prze-
chodząc rząd za rzędem po krzesłach, siekł Schor-
sch po twarzach i szyjach trzcinowym prętem. 
Tłum stał milczący i nieruchomy, a wylot lufy ka-
rabinu i oczy wartownika ślizgały się po najbliż-
szych szeregach i piersiach jako ostrzeżenie. Takie 
przeglądy odbywały się co 15 minut przez 48 go-
dzin... Typowy przedstawiciel sadyzmu, im dłu-
żej tym bardziej stawał się bestią. Z sali w mię-
dzyczasie zabierano po kilka osób na „badanie” 

i „masaże”, po których wracały tylko zmiętoszone 
ludzkie łachmany. Wyczerpani fizycznie w oczeki-
waniu na swoją kolejkę wpadaliśmy powoli w ja-
kiś chorobliwy półsen. Aby wyrwać jednak grupę 
z martwoty i tępego zobojętnienia, rozpoczęto sto-
sować „ćwiczenia gimnastyczne” takie jak: „auf, 
sitzen” z obrotem głową w szybkim tempie przez 
6 do 9 minut (proszę spróbować kręcić głową tyl-
ko przez jedną minutę). Ludzi o tuszy częstokroć 
chorobliwej lub w podeszłym wieku, zmuszano 
do stania na jednej nodze z podniesionymi rę-
koma, aż do zupełnego wyczerpania i upadku, 
przy czym w wypadku zupełnego wyczerpania 
i omdlenia bito w nieludzki sposób, zmuszając 

do dalszych ćwiczeń, takich  jak skłony tułowia 
z oparciem na plecach rąk i czubków butów, przy 
czym na plecach spoczywała noga żołdaka. Księża 
otrzymali do odgadnięcia teksty w rodzaju: „gdzie 
i u którego ewangelisty napisane jest – im więcej 
maltretujesz ciało, tym duch silniejszy”. Ponieważ 
ten werset nie był nikomu znany, skończyło się 
na rozbiciu kilku twarzy. 

Podczas przesłuchań podsuwano gotowe już, 
kompromitujące teksty protokołów do podpisu 
a żądającym przetłumaczenia i wzbraniającym 
się od podpisania zmuszano w najbardziej wy-
rafinowany sposób do podpisu. Nogi siedzących 
zaczęły puchnąć, a na pośladkach formowały się 
wrzody. Jednemu z siedzących w pobliżu mnie 
porobiły się wrzody, że smród z płynącej ropy i po-

Ksiądz Zygmunt Gajewicz z Łasku

klejonej bielizny utrudniał oddech. Jego prośby 
o pomoc lekarską nie dały żadnego skutku i je-
dynie przeniesiono go do kąta, Utrudniano na-
wet załatwianie czynności fizjologicznych do tego 
stopnia, że wyjść można było tylko raz na 24 
godziny. Najdotkliwiej dawał się odczuwać głód. 
Nadsyłane produkty przez nasze rodziny nie wy-
starczały do wyżywienia nas miejscowych, a cóż 
dopiero tych z okolicznych wsi i miast (najlepsze 
kąski zjadali nasi „opiekunowie”). Na salę docho-
dziły tylko chleb i płyny. Mieliśmy bardzo pożyw-
ny płyn z mieszaniny kawy, herbaty i … bulionu, 
po szklance na osobę. Dla 300 ludzi naczyń było 
7 szklanek i 3 filiżanki. 

Pewnej nocy, w drugim tygodniu pobytu 
w obozie jeden z wartowników zezwolił nam 
na sen. I do dziś nie wiem, czy to była litość, czy 
też trik ze strony wartownika. Ten tak zwany 
sen został brutalnie przerwany, a wynikiem je-
den wariat, kilka szoków nerwowych, masakra 
schwytanych na spaniu i skatowanie pozostałych. 
Co parę dni odchodził transport ludzi w niezna-
ne… Przybywali nowi… Czekaliśmy z utęsknie-
niem na to nieznane i gdy 18 dnia odliczono nas 
79, szedłem z radością, że nareszcie będę spał… 
Niestety był to dopiero pierwszy etap. Człowiek 
jest wytrwalszym od bydlęcia, jeżeli duchowo nie 
załamie się.

29 listopada 1939 roku Czesław Molen-
da został wywieziony z „Zachęty” do Łodzi 
i osadzony w policyjnym więzieniu na terenie 
fabryki Michała Glazera przy ulicy Liściastej 
na Bałutach (obecnie znajduje się tam fabryka 
łożysk „Prima”).

 Po likwidacji aresztu, więźniów przeniesiono 
do nowego miejsca kaźni na teren fabryki Samuela 
Abbego na Radogoszczu (obecnie jest tam oddział 
Muzeum Niepodległości w Łodzi). Nieoczekiwa-
nie w dniu 16 stycznia 1940 roku  Molenda został 
zwolniony i powrócił do Pabianic.

Podczas pobytu w więzieniu radogoskim 
Czesław Molenda wykonał, z narażeniem życia, 
absolutnie unikatową serię 25 czarno-białych 
rysunków  przedstawiających w sposób saty-
ryczny grozę niemieckiego terroru i sceny z ży-
cia obozowego. Jest tam również postać księdza 
z Łasku. Rysunki te wyniósł później z więzienia 
pod podwójnym dnem walizki. Dzisiaj są one 
jedynym materialnym świadectwem epoki hit-
lerowskiego totalitaryzmu i życia w więzieniu 
policyjnym na terenie fabryki Samuela Abbego. 
Z konieczności stał się Molenda kronikarzem 
tamtych podłych lat.

                                   Andrzej Gramsz 
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WAŻNIEJSZE  IMPREZY W LISTOPADZIE

dokończenie ze str. ��
Pani Agnieszka pochodzi z Ostrołęki, 

gdzie przez lata pracowała w dziennikarstwie 
i oświacie.  Za mężem, który pochodzi z Łasku, 
wylądowała w grodzie nad Grabią. Postanowiła 
uruchomić tu „Ptysia”, którego traktuje jako 
kolejne wyzwanie w życiu. Zresztą zafascyno-
wał ją Łask i tutejsi mieszkańcy. Wierzy w jakieś 
przeznaczenie, bo przypomniała sobie, że ćwierć 
wieku temu trafiła do Kolumny na kolonie. Los 
sprawił, że powróciła do korzeni…

Praca z dziećmi to dla niej wielka przygoda 
i przyjemność. – Maluchy są prostolinijne, kocha-
ne… - mówi z radością i ciepłem w głosie. – Chcę 
by czuły się tu znakomicie. „Ptyś”, to przedszkole 
dla dzieci świadomych rodziców, którzy wiedzą, 
że inwestując w edukację swojej pociechy, dają 
mu najlepszy prezent na start w dorosłe życie.

Nietypowe...

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.  Wystawa „Mój przyjaciel Miś” 3-30 BP w Sieradzu filia  
w Łasku 

BP w Sieradzu filia       
w Łasku

2. Wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-
Curie  połączona z prelekcją 3-30 BP w Sieradzu filia                 

w Łasku 
BP w Sieradzu filia                   

w Łasku

3.
Cztery Pory Roku – wystawa 

pokonkursowa prac plastycznych osób 
niepełnosprawnych 

4-30 ŁDK ŚDS w Łasku  
ŁDK

4. XVII Biesiada pod Złotym Liściem 
– Spotkania Amatorskich Artystycznych 

Zespołów Seniorów – Łask 2011
5 ŁDK ŁDK

5.
Spotkanie literackie z Joanną Siedlecką 
pt. „Wypominki- pisarze zapomniani, 

przemilczani”
7 Biblioteka Publiczna 

w Łasku
Biblioteka Publiczna 

w Łasku

6. Wystawa „Żołnierze gen. Maczka” 
– część I 8-10.12

Biblioteka Publiczna 
w Łasku, Galeria pod 

Korabiem

Biblioteka Publiczna 
w Łasku

7.
Wykład Uniwersytetu III Wieku

pt. „Oscarowa animacja Semafora” 
wygłosi Zbigniew Żmudzki

8 ŁDK ŁDK 

8.  Obchody Święta Niepodległości 11 kolegiata, 
Plac 11 Listopada  

burmistrz Łasku, 
starosta łaski, 

dowódca 32. BLT  

9.

Spektakl teatralny z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości pt. „Żołnierze 
Wyklęci” w wykonaniu grupy teatralnej 

ŁDK „Pospolite Ruszenie”

11 ŁDK ŁDK 

10.
Wykład Uniwersytetu III Wieku  pt. 

„Prawidłowe odżywianie, jako ważny element 
zdrowego stylu życia” wygłosi dr Anna Kubiak

22 ŁDK ŁDK 

11. Obchody Światowego Dnia Walki  
z Cukrzycą 26 ŚDS w Łasku Oddział Miejsko  

- Powiatowy PSD 

12. Obchody jubileuszu 55 -lecia  ŁDK 
– premiera spektaklu pt. „Łaski Bez” 26 ŁDK ŁDK 

13. Spektakl pt. „Łaski Bez” 27 ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Jesienna liga pływacka 5,12,
19,26

CSiR w Łasku 
– pływalnia kryta

CSiR Łask, MUKS 
Wodnik 

2. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask – Budowlani Toruń 5 hala sportowa PG  

nr 2 w Łasku ŁMLKS 

3. Zawody wędkarskie z okazji Święta 
Niepodległości 11 Łopatki Koło PZW Grabia 

Łask

4. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask – UKS Ozorków 19 hala sportowa PG  

nr 2 w Łasku ŁMLKS 

5. II Halowy turniej piłki nożnej  
dla dzieci i młodzieży 26 ZSO Kolumna LUKS Grabia 

Kolumna

Kulturalne

Sportowe

DOMINIK W PAŁACU 
PREZYDENCKIM

Uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Łasku Dominik Basiński, członek re-
prezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Świato-
we Igrzyska w Atenach w 2011 roku, wraz z innymi 
uczestnikami został zaproszony na spotkanie z  Anną 
Komorowską, Pierwszą Damą RP. Spotkanie odbyło 
się 19 bm. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

                                     Krystyna Jasiczek

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie 

wszystkim instytucjom, firmom, które oka-
zały nam pomoc i wsparły w przygotowaniu 
gminy Łask do przeprowadzenia głosowa-
nia  w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu  
9 października br.  

Bardzo  serdecznie dziękuję :
Firmie p. Macieja  Steca w Aleksan-

drówku, Firmie „Marwis”  p. Andrzeja 
Wiśniewskiego  w Łasku , Przedsiębior-
stwu „Magnus” w Łasku, Firmie  T.M. 
Marcina Buczkowskiego w Piątkowisku, 
Spółdzielni „Rolnik” w Łasku, Lidze Obro-
ny Kraju w Łasku, Specjalnemu Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowawczemu w Łasku,  
SP ZOZ w Łasku, MPWiK  Sp. z o.o. w Ła-
sku, Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Łasku, Zakładowi Komunikacji Miejskiej 
w Łasku, Przedsiębiorstwu, Energetyki Ciep-
lnej  Sp. z o.o. w Łasku, Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łasku, Centrum Sportu i Re-
kreacji w Łasku, Łaskiemu Domowi Kultury, 
OSP w Anielinie,   szkołom podstawowym 
nr 1 i 5 w Łasku oraz w Okupie, Łopatkach, 
Wrzeszczewicach, Bałuczu, Teodorach, Wie-
wiórczynie, Publicznemu Gimnazjum nr 1 i  �  
w Łasku, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
i Publicznemu Przedszkolu nr 4 w Kolumnie. 

                                 Gabriel Szkudlarek 
                                      Burmistrz Łasku
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Akademia karate
Już po raz szósty w hali sportowej łaskiego „Elek-

tryka” odbyła się bezpłatna akademia karate dla dzieci.   
W zajęciach brało udział �5 uczestników, którzy mogli bli-
żej zapoznać się ze sztuką walki, jaką jest karate shindokai.

- Dla początkujących przygotowaliśmy  ćwiczenia bardziej ogólno-
rozwojowe z elementami karate, zabawy ruchowe i ćwiczenia wpły-
wające na kształtowanie prostej sylwetki, co w dzisiejszych czasach 
jest dużym problemem wśród dzieci – mówi trener akademii Arka-
diusz Stasiak.

Akademia zakończyła się egzaminem, który wszystkie dzieci zda-
ły wzorowo.

Teraz najmłodsi podopieczni sensei Stasiaka przygotowują się do 
pokazu karate, który zaprezentują podczas festynu organizowanego 
przez Stowarzyszenie Abstynentów Merkury z okazji Dnia Trzeźwości.

                                                                       Kamila Dębińska 
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