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WIZYTA AMBASADORA USA 
7 lutego br. z wizytą roboczą w 3�. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku prze-

bywała delegacja  amerykańska  na czele z zastępcą dowódcy Sił Powietrznych USA 
w Europie  gen. Stephenem Muellerem oraz ambasadorem J.E Lee Feinsteinem. 
W skład delegacji wchodzili także m.in.: szef Zarządów A5/8/9 Dowództwa SP 
USA w Europie  gen Mark Schissler i attache lotniczy USA płk Mary E. Peterson, 
Amerykańskiej delegacji towarzyszył dowódca polskich Sił Powietrznych gen. broni 
pil. Lech Majewski.

Na płycie lotniska gości przywitał do-
wódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. 
bryg pil. Włodzimierz Usarek oraz dowódca 
32.BLT płk dypl. pil. Dariusz Malinowski.

W trakcie wizyty, która była konsekwen-
cją niedawnego spotkania i rozmów prezy-
denta Polski oraz USA, amerykańscy goście 
zapoznali się z zadaniami, strukturą oraz 
przeznaczeniem 32.BLT. Dokonano również 
prezentacji samolotu F-16, hangaru i symula-
tora. Amerykański ambasador był pod dużym 
wrażeniem, oglądając możliwości polskich 
pilotów. Po zwiedzeniu Wojskowego Portu 
Lotniczego delegacja amerykańska udała się 
w dalszą podróż na Węgry.

Na temat wspomnianej wizyty mówi rów-
nież senator Andrzej Owczarek – patrz str. 3

                               por. Marek Kwiatek   
                        oficer prasowy 3�.BLT

POŻEGNALNY 
LOT

Płk dypl. pil. Adam Bondaruk – szef 
szkolenia 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
odbył swój pożegnalny lot. Wykonał go z płk. 
Jackiem Pszczołą samolotem F-16 o numerze 
bocznym 4087 w 32. Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego. 

Nalot życiowy płk. Bondaruka to 1550 
godzin na różnych statkach powietrznych.  
Z wojskiem pożegnał się po 23 latach służby. 

   Aneta Boroń
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Odszedł wielki malarz

IRENEUSZ
OLSZEWSKI 
(1930-�011)

Zmarł Ireneusz Olszewski, ma-
larz wrosły w Ziemię Łaską, przy 
pomocy pędzla i farb odsłaniający 
jej wieczne tajemnice, zakochany 
w nadgrabiańskich pejzażach. Od-
szedł niepostrzeżenie, tak samo jak 
żył – cicho i skromnie.

Urodził się 26 maja 1930 r. na Zie-
mi Łaskiej, ale znaczną część życia spędził 
w centrum Łodzi, przy ulicy Gdańskiej. Jed-
nak sercem bezustannie był w rodzinnym 
Wiewiórczynie, wśród nadgrabiańskich łąk 
i sosen. Te obrazy z dzieciństwa i młodości 
niczym bumerang wracały niejednokrotnie 
w jego malarskiej twórczości.

                        dokończenie na str. 8

POMAGAM WIELU 
LUDZIOM

- Pojawia się dużo głosów i opinii na temat 
naszej armii, często bardzo krytycznych. Jak 
najkrócej można określić to, co się dzieje 
w polskim wojsku?
- Nie ma powodu do obaw, ponieważ kierunek 
zmian i reform jest dobry. Oczywiście mogłoby 
być więcej pieniędzy dla armii i wiele zmian mo-
głoby następować szybciej, ale przecież wojsko 
nie żyje na bezludnej wyspie i boryka się z takimi 
samymi problemami jak cały kraj. Reformowa-
nia naszej armii jeszcze nie zakończono, o czym 
powinniśmy pamiętać.
- Czy nie za szybko zrezygnowaliśmy z przy-
musowego poboru?
- Jako burmistrz uczestniczyłem w komisjach 
poborowych i widziałem, kto naprawdę szedł 
do wojska, a komu udawało się tego uniknąć. 
Jednym słowem – kto nie chciał służyć ojczyźnie, 
zawsze znalazł sposób by tego uniknąć.  Zresztą 
wielu z tych, którzy szli do armii, bałbym się dać 
broń do ręki. Dzięki temu, że zrezygnowano 
z obowiązkowego poboru, mamy dziś mniejsze 
koszty. A ponadto, powiedzmy to sobie szczerze 
- dzisiejsze wojsko wymaga innych umiejętności 

i predyspozycji, a także bardzo dobrego wyszko-
lenia i wyposażenia, które w naszych warunkach 
można zapewnić jedynie mniejszej ale za to lep-
szej armii. Wysoko oceniam ministra Klicha, 
który nie wahał się podjąć decyzji w sprawie re-
zygnacji z obowiązkowego poboru.
                                      dokończenie na str. 6

GALERIA   ŁASKOWIANEK
W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet publikujemy pierwszy fragment przygoto-
wywanej do druku książki „Galeria niepospolitych łaskowianek”. W książce wypowiada 
się 60 osób – dziś prezentujemy głosy 14  łaskowian. 

EWA BUSS 
 – właścicielka wydawnictwa 

„INTROGRAF”
W „Galerii niepospoli-

tych łaskowianek” umieściłam 
Teresę Kopias. Ta pochodzą-
ca z podłaskiej wsi kobieta 
w ciągu kilkunastu lat stwo-

rzyła prawdziwe imperium mody. Imponuje mi jej 
kreatywność i samodzielność. I to, że dokonała rze-
czy właściwie niemożliwej: połączyła codzienność 
z elegancją. Jej kreacje noszą nie tylko gwiazdy, 
ale i nauczycielki, lekarki, prawniczki. Niedawno 
na pewnym weselu w Warszawie wiele bywających 
w świecie osób pytało o moją sukienkę i marynar-

kę, które to ciuszki wyszły spod ręki T. Kopias.
PAULINA DUBIŃSKA 

– studentka dziennikarstwa
Z pewnością niepospoli-

tą łaskowianką była 24-letnia 
Krystyna Bujnowska, pseudo-
nim „Róża”, rozstrzelana przez 
Niemców 20 marca 1942 roku 
za działalność konspiracyjną. 

Chcę przypomnieć tę postać, by uświadomić 
młodzieży cenę naszej wolności.

LESZEK GŁOGOWSKI  
– kierownik Klubu 3�.BLT

Bez wahania zgłosiłem Zofię Sobanty – dzia-
łaczkę Ligi Kobiet, Towarzystwa Przyjaciół Dzie-

ci, Organizacji Rodzin Wojsko-
wych (obecnie stowarzyszenie 
„Rodzina Wojskowa”), Związ-
ku Byłych Żołnierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy WP. 
Pani Zofia przez 35 lat była jedyną 
osobą w  Łasku haftującą ręcznie 
gwiazdki na mundurach i wyko-

nującą baretki. Jeden z takich mundurów mam do dziś.

ZYGMUNT GRZESIAK 
– starszy Cechu Rzemiosł  

im. Jana Łaskiego
Moją kandydatką jest 

Maria Nowakowska – kierow-
niczka biura Cechu Rzemiosł 
w Łasku. Pani Maria pracuje 
w cechu od 1968 roku i prze-

szła w tym czasie przez wszystkie szczeble  za-
wodowe, od referentki poczynając. Aktualnie  
opracowuje książką o historii łaskiego rzemiosła.

                              dokończenie na str. �1

Z głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.   IRENEUSZA  OLSZEWSKIEGO
  wielkiego sercem i pędzlem działacza w zakresie kultury i sztuki, 

 artysty malarza, w szczególności  nadgrabiańskich pejzaży                              
 

 Najbliższej Rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Łasku 

Przewodniczący i radni  Rady Miejskiej w Łasku

Rozmowa z wiceprzewodniczącym senackiej Komisji  
Obrony Narodowej senatorem  Andrzejem Owczarkiem
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Zdaniem burmistrza
Początek roku to uchwalenie budżetu gminy, to podział pieniędzy na realizowane 

przez gminę zadania, to spotkania, dyskusje, narady różnych zresztą gremiów. Jak  
zawsze chodzi o to, jak zbyt  małe pieniądze sprawiedliwie podzielić.  

Jeszcze o pieniądzach na sport
Pyta mnie córka: tato czy dajecie pieniądze 

na sport? Ja z kolei pytam ją o przyczynę tego za-
interesowania i dowiaduję się, iż kolega powiedział 
do niej z wyrzutem, że gmina daje za mało pienię-
dzy na piłkę nożną i przez to klub zalega z wypłata-
mi dla niego na kwotę około 2 tys. zł. Dodał, że te-
raz dla burmistrza „liczy się tylko siatka”. Opinię 
taką propagują osoby odpowiedzialne za klub. 

Tak się złożyło, że uprzedzając zarzuty tego 
młodego człowieka podjąłem temat podziału 
pieniędzy na sport w ostatnim numerze „Pa-
noramy”, powtórzę zatem: pieniędzy na sport 
jest nie mniej niż w kilku poprzednich ka-
dencjach. Kryteria podziału pieniędzy ustala 
Rada Sportu składająca się z przedstawicieli 
wszystkich klubów sportowych. Kryteria te są 
jasne, czytelne i być może są tacy, którzy czują 
się dotknięci, że nie są faworyzowani finan-
sowo. Niektórzy z tych krytyków są związani po-
litycznie z władzami powiatu. Zatem tym bardziej 
powinni oczekiwać wsparcia także ze strony powia-
tu. Podkreślmy – wszystkie szczeble samorządu 
(gmina, powiat, województwo) mogą na takich 
samych zasadach dofinansowywać działalność 
sportową. Muszą tylko w swoim budżecie prze-
znaczyć na ten cel odpowiednią pulę pieniędzy.

Łaskie kluby otrzymywały dofinansowanie 
nawet z województwa. Trzeba jednak wykazać 
trochę inicjatywy i pomysłowości. 

Proszę zatem tego młodego człowieka – wie-
rzyciela swojego klubu, aby ustalił, czy jego klub 
występował o pieniądze np. do powiatu i jaką kwotę 
otrzymał oraz aby porównał tę kwotę z pieniędzmi 
otrzymanymi z gminy. Zachęcam także, aby przeje-
chał się drogami wiejskimi, np. w Rokitnicy, Orcho-
wie czy Budach Stryjewskich, a nawet niektórymi 
nowymi ulicami w Łasku czy Kolumnie, i uświado-
mił sobie, że pieniądze przeznaczone tylko na klu-
by sportowe to rezygnacja z solidnego utwardzenia 
tłuczniem 2 km dróg wiejskich, po których w czasie 
roztopów nie może przejechać pogotowie ratunko-
we. Kwoty dla klubów to drobna część wydatków 
na sport. Dodajmy 1,5 mln zł na CSiR (pływalnia, 
boiska, „Orlik”) oraz koszty utrzymania sal gimna-
stycznych, z których korzystają także członkowie 
klubów. I jako ciekawostka: kluby wykazały ponad 
800 zawodników, zatem nie jest chyba w naszej gmi-
nie z tym sportem aż tak źle ! 

W czasie dyskusji nad budżetem pad-
ły stwierdzenia, iż pieniędzy na kluby jest 
za dużo, że są pilniejsze potrzeby w gminie. 
Zarzuty te można uznać za zasadne zwłaszcza 
gdy się uwzględni jakość formalną i meryto-
ryczną niektórych wniosków. 

I na koniec – ciekaw jestem czy działacze 
i zawodniczki siatkówki podzielają pogląd, że dla 
burmistrza „liczy się tylko „siatka”.

Drogi, drogi, drogi
Przedwiośnie ujawnia fatalny stan na-

szych dróg. Są fragmenty dróg wiejskich, 
a nawet miejskich, praktycznie nieprze-
jezdnych w okresie wiosennych roztopów. 
Staramy się pozyskać dodatkowe pieniądze 
na drogi ze wszystkich możliwych źródeł. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy dofinansowanie 
na budowę ul. Jodłowej, która czekała na do-
kończenie ponad 20 lat, w tym roku na budo-
wę drogi Gorczyn – Łopatki Cegielnia długości 
2,2 km. Zabiegamy także o pieniądze z Urzędu  
Marszałkowskiego. Wielka szkoda, że nie ma 
możliwości pozyskania pieniędzy unijnych 
na budowę dróg gminnych. 

Musimy mieć także świadomość (co sta-
ram się systematycznie wyjaśniać), że dofi-
nansowanie unijne możemy pozyskiwać tylko 
na inwestycje, na które ogłaszane są konkursy. 
Nie realizujemy niczego zbędnego. Gdy otrzy-
mujemy 75 %, a nawet 85 % dofinansowania, 
konieczne jest zabezpieczenie udziału własne-
go, pozostałych 25 czy 15 %. Z uwagi na dużą 
wartość inwestycji udział własny idzie w mi-
liony, co ogranicza możliwości przeznaczania 
pieniędzy gminnych na drogi. Zadania gminy 
to system naczyń połączonych. Weźmy choćby 

sprawę wysypiska. Jeżeli byśmy go nie zrekul-
tywowali, za 2, 3 lata przyszłoby płacić gminie 
kary w wysokości kilkuset tysięcy złotych rocz-
nie, zamiast przeznaczać te pieniądze na inne 
zadania. Dla mnie tu nie ma alternatywy, wy-
bór jest oczywisty, tym bardziej, że takie moż-
liwości dofinansowania rekultywacji wysypiska 
nigdy się nie powtórzą.

A przypomnę 2 okoliczności. Pierwsza 
– do konkursu przystąpiło 29 gmin, dofinan-
sowanie otrzymało 5 wniosków, przy czym nasz 
został sklasyfikowany na drugim miejscu. I dru-
ga sprawa – jeszcze kilka miesięcy wstecz infor-
mowałem Państwa, jak jeden radny wymuszał 
-  ignorując stan faktyczny oraz wynikające 
z niego informacje i wyjaśnienia -  podjęcie re-
kultywacji natychmiast, czyli w 100 % za włas-
ne pieniądze. Czas pokazał kto miał rację i kto 
działał w rzeczywistym interesie gminy. Co 
do dróg – poprawianie ich stanu będzie na-
szym priorytetem, choć musimy mieć świa-
domość, że wszystkiego naraz nie zrobimy, 
ograniczeni bowiem jesteśmy także stanem za-
dłużenia gminy, o czym pisałem w poprzednich 
numerach naszego miesięcznika.

1� lutego �011 r.   
        Gabriel Szkudlarek

Ważne nie tylko dla internautów
1 lutego br.  na stronie internetowej łaskie-

go samorządu utworzono nową podstronę pt. 
„Ostrzeżenia”  (www.lask.pl/ostrzezenia.php), na 
której znajdują się aktualne i archiwalne ostrzeże-
nia o zagrożeniach w mieście i gminie. To bardzo 

ważne informacje, umożliwiające szybką reakcję 
na zdarzenia, które mogą wpłynąć na nasze życie.  
Wszsytkim tym, którzy korzystają z internetu, 
podpowiadamy, by na bieżąco śledzili komunikaty 
publikowane na wspomnianej podstronie, szcze-
gólnie w trudnych sytuacjach, jakie niesie życie.
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KRÓTKOBUDŻET GMINY ŁASK 
NA �011 ROK

�6 stycznia  br. na swym IV posiedzeniu Rada Miejska w Łasku jednogłośnie 
uchwaliła budżet gminy  na rok �011. Dokument ten jest planem finansowym  
opracowanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Obejmuje on  
dochody i wydatki oraz przychody i rozchody gminy. Stanowi podstawę do  
działalności gminy na rzecz swoich mieszkańców.

Po raz pierwszy w tym roku na mocy nowo 
obowiązujących przepisów Rada Miejska uchwa-
lała również  Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Łask na lata 2011 – 2020. Jest to od-
rębny akt prawny, składający się z dwóch części: 
prognozy długu danej gminy oraz wykazu przed-
sięwzięć, jakie jednostka zamierza w określonym 
czasie zrealizować.

Budżet gminy na dany rok oraz Wielo-
letnia Prognoza Finansowa muszą być ze sobą 
spójne.

Budżet gminy Łask na rok 2011  po stro-
nie dochodów zamyka się kwotą 64.552.661,96 
zł, w tym dochody majątkowe stanowią 
8.600.447,46 zł, tj. 13,3 % dochodów ogó-
łem.

Na dochody ogółem składają się:
- dochody własne                 – 31.926.370,00 zł
- subwencje                          – 18.032.892,00 zł
- dotacje na zadania zlecone   – 6.813.637,00 zł
- dotacje na zadania własne    – 1.025.628,00 zł
- dotacje w ramach środków europejskich  
                                              – 6.616.501,66 zł
- pozostałe                                 – 137.633.30 zł

Wydatki gminy na 2011 rok ustalono 
na poziomie 64.170.008,00 zł, w tym wydatki 
majątkowe 9.357.475,15 zł, tj.  14,6 % wydat-
ków ogółem. 

W 2011 roku w zakresie wydatków inwe-
stycyjnych planowane są m.in.:
- wydatki na infrastrukturę drogową 
                                              – 1.492.427,99 zł
- wydatki na oświatę                    – 51.000,00 zł
- wydatki na gospodarkę komunalna i ochronę 
środowiska                             – 7.337.973,96 zł
- wydatki na ochronę kultury i dziedzictwa naro-
dowego                                     – 280.000,00 zł

Do najważniejszych zadań inwestycyj-
nych należą:
- Przebudowa ulic wraz z odwodnieniem 
na osiedlu MON  (kontynuacja zadania) 
                                                 – 100.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrono-
wicach                                         - 50 000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask  
                                                   – 60.000,00 zł
- Budowa drogi w Orchowie – 36.000,00 
- Przebudowa drogi we wsi Rokitnica 
                                                   – 50.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Łopatki Cegielnia 
– Gorczyn                                 – 689.000,00 zł
- Modernizacja drogi w Kolonii Bałucz 
                                                  –  50.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu sportowo–rekrea-
cyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa i este-

tyki przestrzeni publicznej na terenie  sołectwa 
Teodory 417.427,99 zł (w tym środki UE 
– 160.417,00 zł)
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy 
Łask – 1.553.579,57 zł (w tym środki UE  
– 917.795,24 zł)
- Rekultywacja składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, 
gm. Łask - 5.078.860,00 (w tym środki UE  
– 4.317.031,00 zł)
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego, etap 
I i II – 655.534,39 zł (w tym środki UE  
– 557.204,22 zł).

Wydatki w poszczególnych rodzajach dzia-
łalności gminy przedstawiają się następująco:
1. Rolnictwo – łowiectwo         – 138.100,00 zł
2. Transport i łączność           – 3.302.427,99 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa – 1.003.000,00 zł
4. Administracja publiczna     – 7.768.111,20 zł
5. Urzędy naczelnych organów  władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                
                                                     – 4.812,00 zł
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa                                  – 518.500,00 zł
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i innych jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem                                   – 180.000,00 zł
8. Obsługa długu publicznego   – 900.000,00 zł
9. Rezerwy                             – 1.377.638,02 zł
10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opie-
ka wychowawcza                  – 25.144.327,32 zł
11. Ochrona zdrowia                – 364.000,00 zł
12. Pomoc społeczna           – 10.444.215,00 zł
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska                                         – 9.779.876,47 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
                                              – 1.628.300,00 zł
15. Kultura fizyczna               – 1.616.700,00 zł

Budżet gminy to również przychody, 
które na 2011 rok planowane są w wysokości 
3.500.000,00 zł. Przychody są to planowane 
do zaciągnięcia kredyty.

Planowane na 2011 rozchody, czyli spła-
ta otrzymanych pożyczek i kredytów wynoszą 
3.882.653,96 zł.

Zgodnie Wieloletnia Prognozą Finansową 
planuje się, że na koniec 2011 roku zadłużenie 
gminy wynosić będzie 47,08 % ( przy maksy-
malnym 60 %). 

Projekt budżetu gminy Łask na rok 2011 
uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji 
Rady Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej izby 
Obrachunkowej w Łodzi.

                                                           AG

SESJĘ Rady Miejskiej i Rady Powiatu - pierw-
sza odbędzie się 2 marca o godz. 12 w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego, a jeden 
z tematów dotyczyć będzie likwidacji Straży 
Miejskiej. Sesja Rady Powiatu odbędzie się na-
stępnego dnia, także o godz. 12.
STULECIE obchodził w tych dniach mieszka-
niec Łasku Bronisław Bąk. Urodził się 24 lutego 
1911 roku, a więc na kilka lat przed wybuchem 
I wojny światowej. Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych 100 lat!
INTERBUD - XVIII Targi Budownictwa w Ło-
dzi odbyły się w dniach 17-20 lutego. Można 
było zobaczyć zarówno solary jak i domy ze… 
słomy. Wśród ponad 320 firm nie zabrakło wy-
stawców z naszego regionu, m.in. producenta 
drzwi „Lupol”. Za miesiąc nowe targi w Łodzi, 
które również warto obejrzeć: „Ogrody i mała 
architektura”.
RED. SŁAWOMIR ORLICKI zmarł – długo-
letni dziennikarz „Nad Wartą”, pochodzący z Zie-
mi Widawskiej, autor wielu artykułów o pięknie 
przyrody regionu. Szerzej – patrz str. 19.
MUSZELKA – 1 marca (godz. 10.30) w łaskiej 
krytej pływalni odbędzie się kolejna edycja tej 
pięknej imprezy dla niepełnosprawnych z woj. 
łódzkiego. Patronować jej będzie marszałek wo-
jewództwa.
OWSIAK ze swoją Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy cieszy się w Łasku wielką popularnością, 
o czym świadczy m.in. zaangażowanie i ofiarny 
udział wojska w dorocznej zbiórce. Ostatnio 
za model F-16 ofiarowany przez żołnierzy jeden 
z pasjonatów lotnictwa i działalności charyta-
tywnej Owsiaka zapłacił… 625 zł.
PROMOCJA książki Jerzego Witaszczyka pt. 
„Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej” odbę-
dzie się w Łaskim Domu Kultury w dniu 12 
marca br. (sobota) o godz. 17.
ZŁODZIEJE paliwa – 3 Rumunów usiłowało 
skraść paliwo z ciężarówki zaparkowanej na pry-
watnej posesji. Niestety mieli pecha – jeden 
z mieszkańców zawiadomił policję i Rumunów 
wkrótce zatrzymano W trybie przyspieszonym 
Temida skazała niedoszłych złodziei na 1 rok 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata 
i zasądziła od każdego po 800 zł grzywny.
PIESI na drodze – to zwykle kończy się bardzo 
źle. Tak było w Zborowie, gm. Widawa, gdzie 
kierowca opla omegi 34-letni mieszkaniec Pa-
bianic potrącił w ciemnościach idącego po jezd-
ni 42-latka z tejże gminy. Pieszy doznał poważ-
nych obrażeń. Kierowca był trzeźwy.
ALKOHOL za kierownicą pojazdu to praw-
dziwa plaga na polskich drogach. Ostatnio ła-
scy policjanci na ul. Warszawskiej zatrzymali 
do kontroli opla astrę, jednakże kierowca zaczął 
uciekać. Po kilkukilometrowym pościgu został 
zatrzymany w Teodorach. Jak się okazało 38-let-
ni mieszkaniec gm. Buczek był pod wpływem 
alkoholu, a ponadto miał sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów. Teraz grozi mu 2-3 latka 
pobytu za kratkami. Także inny mieszkaniec 
gm. Buczek (lat 27) jechał na podwójnym ga-
zie i również zatrzymany został przez stróżów 
prawa dopiero po pościgu. Nigdy nie posiadał 
prawa jazdy…
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POMAGAM WIELU LUDZIOM
Rozmowa z wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Obrony Narodowej senatorem  Andrzejem Owczarkiem 

dokończenie ze str. 3
- Wiele zmian, na przykład dotyczących likwi-
dacji garnizonów i pozbycia się olbrzymiego 
majątku, a także zwolnień pracowników, wy-
wołało bolesne reperkusje…
-… których nie można było uniknąć. Utrzy-
manie zbytecznych obiektów jest przecież kosz-
towne. Na szczęście większość zmian „na dole” 
mamy już za sobą, teraz powinny one objąć 
„górę”. Maleje liczba generałów, ale moim zda-
niem wciąż mamy ich za dużo, co także oznacza 
nadmierne wydatki. 
- Nie wszystkie decyzje w sprawach armii oka-
zały się trafione…
- Narodowe Siły Rezerwowe rzeczywiście nam 
nie wyszły – to nadal temat na dużą debatę 
wśród fachowców.
- Chyba trochę na to za późno…
- My zbyt oszczędnie do tego podchodzimy, 
a przecież jeśli chcemy mieć dobre naturalne za-
plecze armii na wypadek zagrożenia kraju, musi 
to kosztować. Sprawa ta jest dziś   największym 
problemem, przed którym stoi wojsko.
- Także udział w wojnie w Afganistanie kosz-
tuje nas zbyt drogo…
- Dlatego do 2012 roku musi się to zmienić 
– potem będziemy jedynie pomagać i szkolić. 
Uważam to za dobry kierunek.
- Również w Irak wpompowaliśmy zbyt dużo 
naszych pieniędzy…
- To prawda, ale jednocześnie nasi żołnierze zy-
skali bardzo dużo, jeśli idzie o doświadczenie 
i wiedzę.
- Niedawno w Łasku gościł ambasador USA 
w Polsce, a także wysokiej rangi amerykańscy 
dowódcy – proszę powiedzieć, co to oznacza 
dla 3� Bazy Lotnictwa Taktycznego.
- Powiem krótko: jest już prawie pewne, że właś-
nie na tutejszym lotnisku stacjonować będzie 

od 2013 roku amerykańska eskadra F-16. Łask 
przebił Krzesiny między innymi znakomitą lo-
kalizacją i przystosowaniem lotniska do obsługi 
tych maszyn. Do 2013 roku powinna być go-
towa droga S-8 przebiegająca w pobliżu lotni-
ska, dzięki której będzie można szybko dotrzeć 
do pobliskiej Łodzi, a także stolicy. Obecność 
Amerykanów to nie tylko znakomita reklama, 
ale i konkretne pieniądze.
- Można się zatem domyślać, że Amerykanie 
wysoko oceniają to, co w ostatnich latach zro-
biono na naszym lotnisku… 
- Powiem więcej – nasze dokonania im zaimpo-
nowały, a dotyczy to nie tylko nowej infrastruk-
tury, ale i fachowości żołnierzy oraz znajomości 
języka.
- Czy na łaskim lotnisku będą także stacjono-
wały samoloty bezzałogowe?
- Nic mi nie wiadomo na ten temat.
- Od lat walczy Pan o S-8 i taki jej przebieg, 
by ułatwiła życie mieszkańcom m.in. Łasku, 
Zduńskiej Woli i Sieradza. Czy nie boi się Pan 
wykreślenia tej inwestycji z rządowego pro-
gramu budowy dróg?
- Oprócz pracy w senackiej Komisji Obrony 
Narodowej działam też aktywnie w Komisji Go-
spodarki Narodowej, zajmując się w niej głównie 
właśnie drogami. Budowa S-8 z pewnością już 
niedługo ruszy, co jest zasługą głównie ministra 
Grabarczyka. Wspomnę przy okazji, że właś-
nie on, prawnik z wykształcenia, dostrzegł to, 
z czym przez wiele lat nie mogły sobie poradzić 
kolejne rządy, i rozwiązał kwestie dotyczące  wy-
właszczeń, które pozwoliły przyspieszyć proces 
inwestycyjny.
- Dlaczego zatem hamujemy budowę dróg 
w Polsce?
- Powód jest prosty – brakuje pieniędzy na ten 
cel. Rząd obawia się zwiększenia zadłużenia, stąd 

drastyczne cięcia finansowe. Boję się, że mimo 
symptomów poprawy sytuacji gospodarczej 
w najbliższych latach czeka nas raczej zaciskanie 
pasa.
- O pracy Senatu i poszczególnych senatorów 
opinia publiczna wie raczej mało, czy to ozna-
cza, że w tej izbie niewiele się dzieje?
- Na brak pracy i nadmiar wolnego czasu 
raczej nie narzekam. Codziennie mam spot-
kania, załatwianie różnych spraw wyborców, 
zapoznawanie się z wieloma materiałami i pra-
są. W poniedziałki dyżuruję w swoim biurze 
senatorskim.
- W tej codziennej pracy parlamentarnej jest 
zapewne i miejsce na sprawy Łasku, w którym 
Pan mieszka…
- To oczywiste, takie są przecież moje zobowią-
zania i oczekiwania wyborców. Pomagam też 
wielu ludziom. Z mojej inicjatywy rok 2011 
jest Rokiem Maksymiliana Kolbe, a to oznacza, 
że za kilka tygodni do Zduńskiej Woli i Pabia-
nic przyjedzie prezydent Bronisław Komorow-
ski. W ubiegłym roku odwiedził on Marzenin 
i do dziś mile wspomina spotkanie z tamtejszymi 
strażakami.
                                                                     (P)

Andrzej Owczarek – rocznik 1950, nauczy-
ciel i samorządowiec, aktualnie senator RP. 
Absolwent Wydziału Filozoficzno-Histo-
rycznego UŁ, nauczyciel historii w Liceum 
Ekonomicznym w Łasku i szkole podsta-
wowej w Sędziejowicach, działacz „Solidar-
ności”, internowany w stanie wojennym. 
W latach 1990-�005 radny miejski, przez 
dwie kadencje burmistrz, od �005 r. sena-
tor z ramienia PO. Prezes OSP w Łasku. 
Zajmuje się działalnością charytatywną. 
Żonaty, ma pięcioro dzieci. 

 W celu ułatwienia  załatwiania spraw w Urzę-
dzie Miejskim w Łasku,  na parterze w pokoju nr 
100 zlokalizowano   Biuro Obsługi Interesanta. 

W biurze obsługi wszystkie wpływające 
do Urzędu Miejskiego  dokumenty są ewidencjo-
nowane  w elektronicznym systemie obiegu doku-
mentów, dlatego też tutaj należy składać wszystkie 
wnioski i podania. Z Biurem Obsługi Interesan-
ta można się kontaktować telefonicznie na nr  
43-676-83- 73, 43-676-83-78, 43-676-83 -79.

Zachęcam, aby interesanci pierwsze kroki 
kierowali do Biura Obsługi Interesanta gdzie 
staramy się zapewnić profesjonalną obsługę 
zamiast pokonywać kolejne piętra w Urzędzie 
w poszukiwaniu ważnych dla siebie informacji. 

BOI jest czynne w każdy  poniedziałek 
od 7.30 do 17.00, w pozostałe dni  tygodnia 
od 7.30 do 15.30. Z obserwacji wynika,  iż 
w  poniedziałki w  godzinach  15.30 – 17.00 
do BOI zgłasza się niewielka ilość interesan-
tów, a przecież wydłużenie czasu pracy w po-

BOI 
ZAPRASZA

niedziałki zostało wprowadzone w 2009 roku  
w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.  

Zadaniem biura jest przyjmowanie wszel-
kich wniosków, podań, deklaracji itp. w celu 
załatwienia  indywidualnej sprawy.       

Obowiązkiem pracowników  BOI jest także 

udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełno-
sprawnym, a gdy wymaga tego konieczna sytua-
cja  pracownik merytoryczny jest  zobowiązany 
zejść do biura obsługi i  udzielenia  pomocy inte-
resantowi  w załatwieniu sprawy.

Dla Państwa dyspozycji zostały opraco-
wane   procedury załatwiania spraw w postaci  
Kart usług wraz ze   wzorami  podań i wniosków.  

Z praktyki wiadomo,  że łatwiej wypełnić 
w gotowym druku wolne pola niż pisać cały 
wniosek. Jest to prostsze i szybsze.  W biurze 
obsługi obecnie znajduje się w specjalnych 
skrzyneczkach 45 gotowych wzorów. Wzory te 
są również zamieszczone na stronie internetowej 
www.bip.lask.pl  Można je wydrukować i wy-
pełnić w domu, a następnie złożyć w BOI.  

Do Urzędu wnioski  można kierować  rów-
nież drogą elektroniczną poprzez elektroniczną 
skrzynkę podawczą  ePUAP z tym, że wniosek 
złożony tą drogą musi być podpisany kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym. Wejście 
do tej skrzynki jest umiejscowione na stronie 
www.epuap.gov.pl 

Z Urzędem Miejskim w Łasku można 
kontaktować się również poprzez skrzynkę me-
ilową  um@lask.pl,  z  której korespondencję 
odbiera  również pracownik BOI. 

                    Krystyna Wandachowicz
                   naczelnik Wydziału OOG
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Wybory do rad powiatowych 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Wybory do izb rolniczych, w tym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za-
rządzone zostały na dzień 3 kwietnia br., w godz. 8-18. Prawo do kandydowania 
do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i uczestnictwa w wy-
borach przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku 
rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz człon-
kom rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadającym w tych spółdzielniach 
wkłady gruntowe. 

W gminie, w której powierzchnia użytków 
rolnych przekracza 4 tys. ha, a taką jest gmina 
Łask, do Rady Powiatowej IRWŁ wybiera się 
dwóch członków (okręg dwumandatowy).

W celu zarejestrowania, osoba ubiegająca 
się o mandat członka Rady Powiatowej IRWŁ 
musi wypełnić i złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 marca br. do Okręgo-
wej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie 
Miejskim w Łasku następujące dokumenty: 
zgłoszenie kandydata, oświadczenie o wyraże-
niu zgody na kandydowanie oraz listę osób po-
pierających zgłoszenie kandydatury zawierającą 
co najmniej  50 podpisów członków danej izby 
posiadających prawo wyborcze w danym okręgu.

Spis członków izby rolniczej uprawnio-
nych do udziału w głosowaniu zostanie udo-
stępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim 
w Łasku najpóźniej od dnia �1 marca br. 
Każda osoba,  uprawniona do głosowania może 
sprawdzić czy została w nim ujęta.

W każdym powiecie zostanie wybrana 
rada powiatowa IRWŁ, w jej skład wejdą oso-
by, które w wyborach otrzymają największą 
ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powia-
towa IRWŁ wybierze ze swego składu prze-
wodniczącego rady i delegata do Walnego 

Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego.

Należy pamiętać, że członkowie izb rolni-
czych działają na rzecz rolnictwa, reprezentują 
interesy rolników, wpływają na kształtowanie 
polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie 
informacje dotyczące wyborów oraz druki do-
kumentów dla osób ubiegających się o mandat 
członka Rady Powiatowej IRWŁ są dostępne 
w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi (II pię-
tro, pokój 48, tel. 43 676-83-48, pokój 50 tel. 
43 676-83-50). 

Ponadto treść uchwał Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w sprawie wyborów są dostępne na stronie 
internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego (www.izbarolnicza.lodz.pl).

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
uprawnionych do wzięcia udziału w wy-
borach do rad powiatowych Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego, które odbędą się 
w dniu 3 kwietnia �011 roku w Urzędzie 
Miejskim w Łasku w godz. 8–18.

                              Grzegorz Skibiński
                               inspektor Wydziału        
  Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

Ferie w zaczarowanej bibliotece
Podczas niedawnych ferii Biblioteka Publiczna w Łasku (filia dla dzieci) przepędzała zimową nudę w niekonwencjonalny sposób. 

Atrakcji jak zwykle było mnóstwo! Czytelnicy przekraczający próg biblioteki mogli na przykład poczuć „Czar starych bajek”, dzięki 
projekcji różnorodnych opowieści wyświetlanych za pomocą muzealnego już rzutnika. Co więcej – każde dziecko mogło samodziel-
nie zainstalować kliszę w projektorze, doświadczyć pracy operatora, a nawet lektora, odczytując tekst konkretnej bajki. 

Biblioteka dla dzieci zadbała również 
o edukację najmłodszych internautów, głównie 
w dziedzinie uświadamiania zagrożeń i ograni-
czenia zaufania do świata wirtualnego. Dzięki 
projekcji filmiku o „SIECIAKACH”, promo-
wanego przez fundację „Orange”, dzieci poznały 
zasady bezpiecznego korzystania z internetu, zo-
stały uwrażliwione na pułapki czyhające w sieci, 
zwłaszcza te związane z udostępnianiem danych 
osobowych. 

Gwoździem programu tegorocznych ferii 
w bibliotece były jednak dwie niezwykłe wizyty: 
fryzjera oraz iluzjonisty. Zaproszeni do biblio-
teki mistrzowie grzebienia – Marcin Kruszwic 
i Ewa z „Marcin - Hair Studio” w Łasku wycza-
rowali na główkach naszych czytelniczek fryzury 
godne prawdziwych gwiazd. Najczęściej małe 

damy życzyły sobie fantazyjnie plecione warko-
czyki, wdzięczne loczki, bądź nieco subtelniejsze 
– fale. Jak na prawdziwy salon urody przystało, 
w bibliotece pojawiła się również kosmetyczka 
– Agnieszka, która z kolei dokonywała cudów 
na paznokietkach chętnych czytelniczek. Oprócz 
bezpłatnych usług fryzjerskich i kosmetycznych, 
pan Marcin zadbał także o atrakcyjne upominki 
dla swoich małych klientek w postaci kolorowa-
nek, słodyczy i mnóstwa rozmaitych gadżetów.

W bibliotece magicznych chwil dostarczył 
prawdziwy czarodziej – Domatus. Swój niezwy-
kły kunszt zaprezentował przed dziećmi ze Świet-
licy Środowiskowej w Łasku, dwoma grupami 
przedszkolaków z Przedszkola nr 1 oraz dziećmi, 
które odwiedziły naszą książnicę indywidualnie. 
Czarodziej zapoznał dzieci ze zjawiskiem lewita-

cji i zdumiewającą funkcją magicznej różdżki.  
Ponadto na oczach widzów zorganizował w for-
mie dramy – scenkę rodem z baśni o królewnie, 
rycerzu i smoku. I jak w każdej baśni – dobro 
zwyciężyło. 

W dniu 21 i 22 stycznia dzieci mogły wy-
kazać się zdolnościami manualnymi, wykonując 
własnoręcznie laurki z życzeniami dla kochanych 
babć i dziadków. Kolejną inicjatywą zaprezento-
waną podczas „Wesołego feriowania z biblioteką” 
było współtworzenie zimowego plakatu z bałwa-
nem w roli głównej. Projekt polegał na dokle-
janiu samodzielnie wykonanych chmurek. Owe 
obłoczki zawierały pomysły na kreatywne spę-
dzenie czasu wolnego od szkoły. 

Nadplanowymi zajęciami podczas ferii 
w bibliotece okazały się zmagania ortograficzne 
w formie dyktanda. Ze względu na zróżnicowa-
ny wiek uczestników prace dzieci nie podlega-
ły ocenie, a jedynie korekcie naniesionej przez 
polonistkę. Rezultat dyktand zdradził stan orto-
graficzny najmłodszych, który – niestety – pozo-
stawia wiele do życzenia. Organizowanie w przy-
szłości tego typu konkursów okazuje się zatem 
w pełni uzasadnione.

Zakończenie ferii w bibliotece wypadło na-
tomiast… śpiewająco. Chętne dzieci i młodzież 
wzięły udział w konkursie piosenki. Najlepsze 
interpretacje wybranego utworu zostały nagro-
dzone drobnymi upominkami i gromkimi bra-
wami. 

Jak się okazuje – dzięki niebanalnej ofercie 
bibliotecznej, można zachęcić młodego czytelni-
ka do aktywnego współudziału w życiu książni-
cy i tym samym obalić stereotyp biblioteki jako 
miejsca nudnego czy wręcz nieatrakcyjnego.

                                Anna Krzemińska
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 Odszedł wielki malarz

IRENEUSZ OLSZEWSKI (1930-�011)
dokończenie ze str. 3
Gdy wybuchła II wojna światowa. Miał 

zaledwie 9 lat. Jak wspominał, bawił się 
w wojnę glinianymi żołnierzykami. Tę dzie-
cięcą wojnę przegrywali, oczywiście, Niemcy, 
ale rzeczywistość, w której dorastał, różniła 
się od tych dziecięcych marzeń. Trudno mu 
było z tym się pogodzić, podobnie zresztą jak 
i dziadkowi, który wkrótce zmarł na zawał 
serca. 

Już wtedy ciągnęło go do malowania 
i rysowania. Któregoś dnia w podstawówce, 
prawdopodobnie korzystając z jakiejś repro-
dukcji,  namalował św. Jerzego, czym wywo-
łał zdumienie. Potem w łódzkiej Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych zajmował 
się nie tylko malarstwem, ale i rzeźbą oraz 
tkaniną artystyczną. Ciągnęła go też rzeźba, 
ale musiał z niej zrezygnować, bo po prostu 
był za biedny. Nie zrezygnował jednak z pła-
skorzeźby i metaloplastyki. Na swojej działce 
w Złoczewie chętnie jednak  gromadził drew-
no nadające się doskonale na rzeźby.

Swojego miejsca w sztuce szukał przez 
wiele lat. Pomagali mu znakomici mistrzowie. 
Malarstwa uczył się przecież w pracowni prof. 
A. Rychtarskiego i St. Byrskiego, tkaninę de-
koracyjną poznawał u samego prof. J. Nowo-
sielskiego, dyplom zrobił również u wielkiej 
sławy – prof. M. Jaeschke.

Od początku budził zarówno zaciekawie-
nie jak i kontrowersje. Już podczas studiów 
wystawiał tkaninę dekoracyjną na wystawie 
Młodej Plastyki w Berlinie. Uczestniczył 

w wielu wystawach i plenerach. Krytycy zasta-
nawiali się, dlaczego artysta szuka wypowiedzi 
w tak wielu dziedzinach plastyki. On sam tłuma-
czył to swoim temperamentem. - Kiedy maluję 
obraz to mam wrażenie, że jeszcze czegoś w pod-
jętym temacie nie powiedziałem. Każda z dzie-
dzin plastyki ma swoje ograniczenia. Nie wszyst-
ko da się w pełni wyrazić, np. obrazy. Można 
oczywiście namalować portret człowieka czy 
jakąś kompozycję figuralną, w której ludzie będą 
głównym tematem, ale przecież przestrzenność 
rzeźby pozwoli o tych ludziach powiedzieć coś 
więcej, niż to jest możliwe w malarstwie. Mam 
wrażenie, iż rzeźba pełniej pozwala wydobyć 
psychologię przedstawianych postaci, zaznaczyć 
mocniej ich realności w świadomości oglądają-
cych ją widzów.

Ale każde tworzywo to odrębne problemy 
warsztatowe, inne zaangażowanie twórcze arty-
sty, inny czas potrzebny do pokonania oporu 
owego tworzywa. Stąd  w pewnym momencie 
Olszewski zainteresował się korą i poświęcał jej 
wiele uwagi. Twierdził, że właśnie ten surowiec 
pozwalał mu zaspokoić jednocześnie tęsknoty 
malarskie i rzeźbiarskie. Artysta doceniał nie tyl-
ko ową chropowatość kory drzew, ale i bogatą 
kolorystykę.

Kolorystyka wiąże się ze światłem, Olszew-
ski zwracał na nie szczególną uwagę. Było ono 
ważniejsze od detalu. To właśnie światło według 
niego wydobywa formę. Przez grę świateł można 
pokazać nie sam pejzaż lecz jego syntezę, „stan 
ducha”, tworzy ono nastrój i klimat. 

Różnorodne twórcze rozterki znaleźć moż-

na niemal we wszystkich jego pracach. Nawet 
portrety, których namalował sporo, pełne są 
metafory, smutku i tajemniczości, nawiązują-
cych do refleksji nad sensem życia i przemi-
jania. Podobne artystyczne przemyślenia do-
strzec można także na obrazach ukazujących 
mroczną architekturę.

Gdy w końcu 1995 roku obchodził 35-
lecie pracy twórczej, gród nad Grabią uho-
norował go wielką wystawą. Gdy z tej oka-
zji odwiedziłem go w pracowni malarskiej 
na łódzkiej Retkini, chętnie pokazywał mi 
swoje obrazy olejne i akwarelowe. Wówczas 
spod jego pędzla wychodziło najwięcej pejza-
ży. Twierdził, że potrzebuje dużo tlenu, któ-
rego brakuje w pracowni, a takie malowanie 
łączy się doskonale z relaksem. Chciał jesz-
cze stworzyć wielką galerię portretów swoich 
przyjaciół, którzy już odeszli z tego świata. 
Znakomitych profesorów i znajomych… 

Olszewski przez lata był artystą bardzo 
płodnym. Z pewnością namalował kilka ty-
sięcy obrazów, z których sporo znajduje się 
w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych. 
Tworzył dużo, ale zawał serca i długotrwałe le-
czenie zmusiły go w końcu do wyhamowania. 
Wciąż jednak sięgał po pędzel. Jego obrazy 
można było niejednokrotnie oglądać w łaskiej 
Galerii „Pod Korabiem”. Zaglądał też do owej 
idyllicznej oazy spokoju, jak nazywał swój 
Wiewiórczyn. Niestety, już nigdy nie pojawi 
się wśród nas. W ostatnich dniach stycznia 
spoczął na jednym z łódzkich cmentarzy.

                                                          (P)

NON OMNIS 
MORIAR

Zmarł mój Przyjaciel. Rozsądek nakazu-
je zaaprobować  prawo biologii, która wyzna-
cza nam czasokres istnienia, ale serce nie chce 
zaakceptować tej odwiecznej prawdy. Nie 
mogę pogodzić się  z tym, że Irka zabrakło 
nagle w moim życiu, w życiu jego Przyjaciół 
i najbliższych, że nie powstaną kolejne wspa-
niałe obrazy i rysunki, na których zatrzymał 
czas zaklęty w barwach i proporcjach. Bo-
wiem nikt inny nie odczuwał piękna jak On 
i nikt inny z Jemu współczesnych tego piękna 
w taki sposób nie przetworzył i nie zachował 
dla przyszłych pokoleń. Ci, co byli z Nim bli-
sko przez minione lata, uczestniczyli w Jego 
biografii, doskonale pamiętają drogę, jaką 

przebył, by zrealizować się w pełni w swoich wi-
zjach artystycznych. Życie Irka nie hołubiło i nie 
głaskało, a On je mimo wszystko odbierał jako 

najwspanialszy dar: stąd w Jego obrazach tyle 
spokoju, akceptacji, filozoficznej zadumy.

Spotkaliśmy się w końcu lat czterdziestych 
ubiegłego wieku jako uczniowie szkoły podsta-
wowej na Utracie. I przez ponad sześćdziesiąt 

lat – choć życie mocno plątało nasze drogi 
– przecież zawsze odczuwaliśmy wzajemnie 
swoją obecność. Wiedziałem o Jego chorobach,  
o zmaganiach z dolegliwościami, ale i wie-
działem, że nie ustaje w tworzeniu, że zaklina 
świat w Jemu tylko właściwy sposób, tak róż-
ny od innych artystów, że obrazy namalowane 
przez Irka, rozpoznaje się od razu w każdej ga-
lerii, w każdym muzeum.

Zdaję sobie sprawę z przemijania, z kru-
chości ludzkiego życia. Nieuchronność niko-
go nie ominie. Nie mogę jednak pogodzić się 
z tym, że nie powstaną nowe wspaniałe obrazy 
sygnowane: IRENEUSZ OLSZEWSKI.

                             Eugeniusz Iwanicki

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
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Elektroniczny nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych

Wzorem lat ubiegłych powiat łaski przystępuje do systemu elektronicznego naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu łaskiego, będą musieli zalogować się na ogólnowojewódzkiej 
stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Na tej stronie będą mogli znaleźć ofertę edukacyjną 
szkół, a od 1 kwietnia br. wskazać w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech 
wybranych przez siebie szkół.

Szczegóły dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych zostaną zamieszczone w następnym 
numerze „Panoramy” oraz na stronie internetowej www.lask.com.pl

                                                                         Małgorzata Mysur

Zakończenie realizacji 

zadania pn. „Zakup 

i montaż pompy ciepła 

do ogrzania budynku 

Starostwa Powiatowego  

w Łasku 

przy ul. 9 Maja 33”

30 listopada 2010 r. powiat łaski  
zakończył zadanie pn. „Zakup i montaż pom-
py ciepła do ogrzania budynku Starostwa  
Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33”  
realizowane  z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. 

Koszt całkowity zadania  wyniósł 
209 850,90 zł,  z czego kwotę 167 199,00 
stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi, 
a 42 651,90 zł  to udział własny.
                                            Cecylia Kubiak 

Budżet powiatu łaskiego na �011 rok
Na pierwszej w �011 roku sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 13 stycznia, radni przyjęli 

budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym 
opiera się gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi on roczny plan dochodów  
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 

Przygotowanie projektu uchwały bu-
dżetowej wraz z objaśnieniami, a także ini-
cjatywa jej zmiany, należą do wyłącznej 
kompetencji zarządu, ale o jej przyjęciu de-
cyduje Rada Powiatu. Natomiast Wieloletnia 
Prognoza Finansowa wdrażana jest w celu 
przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej 
powiatu. Proces długoterminowego planowa-
nia pomaga określić możliwości inwestycyj-
ne oraz zdolność do zaciągania i obsługi zo-
bowiązań finansowych jednostki samorządu 
terytorialnego.

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 
2011 rok:
- 40.700.454 zł, 
- w tym dochody majątkowe 5.278.174 zł. 
W porównaniu do 2010 roku wpływy zwięk-
szyły się o 3.323.570 zł, co stanowi 8,9 %.

Na dochody ogółem składają się:
- dochody własne                         9.444.419 zł
- subwencje                                19.681.038 zł
- dotacje                                       5.924.838 zł
- pozostałe dochody i środki pozyskane                        
                                                      5.650.159 zł

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 
44.947.086 zł. Natomiast w 2010 roku wydat-
ki stanowiły kwotę 40.942.037 zł, czyli były 
mniejsze od obecnie planowanych o 4.005.049 
zł, czyli o 9,8 %.

Na wydatki ogółem składają się:
- wydatki bieżące                       35.355.994 zł
- wydatki majątkowe                   9.591.092 zł

Limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne zostały określone jak 
niżej:
-inwestycje drogowe kwota ogółem 8.594.695 
zł  m.in. na następujące  zadania:
- projekt partnerski pn.: „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej województwa łódzkiego po-
przez przebudowę infrastruktury transporto-
wej Północ-Południe w powiecie zduńskowol-
skim i łaskim” (w tym środki z UE – 4.005.683 

zł, dotacja z gminy Widawa 500.000 zł)  
                                                      5.843.495 zł
- Przebudowa chodników w ciągu dróg powia-
towych: ul.  9 Maja, ul. Południowa, ul. Jana 
Pawła II i ul.1 Maja w Łasku 757.200 zł
- Przebudowa drogi, ul. Batorego w Łasku  
(w tym dotacja z gminy Łask 300.000 zł) 
Ponadto planowane jest dofinansowanie  
z NPPDL w kwocie 1.994.000 zł – 4 miejsce 
na liście rezerwowej 1.994.000 zł

Zadania inwestycyjne w Starostwie Po-
wiatowym:
- remont i termomodernizacja budynku Staro-
stwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja              
                                                    33 502.500 zł
- Infrastruktura Regionalnego Systemu Infor-
macji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 
(środki z UE – 80.991 zł)          123.897 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia Pracowni Endo-
skopowej SP ZOZ w Łasku             180.000 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyj-
nych rocznych będą realizowane m.in. :
- Przebudowa drogi powiatowej Okup Wielki 
– Borszewice                          140.000 zł
- Zakup ciągnika dla PZD w Łasku  
                                                           32.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 
na poszczególne rodzaje działalności przezna-
czone zostały środki jak niżej:
• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opie-
ka wychowawcza 16.883.594 zł        37,6 %
• drogi publiczne powiatowe 10.758.205 zł 
                                                              23,9 %
• administracja publiczna 5.760.580 zł 
                                                              12,8 %
• pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki 
społecznej 3.747.943 zł                 8,3 %
• bezpieczeństwo publiczne 3.231.300 zł 
                                                                7,2 %
• ochrona zdrowia 2.038.460 zł 4,5 %
• obsługa długu i poręczeń 930.965 zł          
                                                                2,1 %

• działalność usługowa 851.890             1,9 %
• rezerwy 352.775 zł                 0,8 %
• pozostałe wydatki 391.374 zł              0,9 %

Budżet powiatu łaskiego zasilają rów-
nież przychody, czyli planowane kredyty  
i pożyczki w wysokości 5.646.632 zł. Będą 
one przeznaczone wyłącznie na wydatki 
inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciąg-
niętych kredytów i pożyczek. Środki prze-
znaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek 
w 2011 roku, czyli rozchody, to kwota 
1.400.000 zł.

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2011 
roku dług powiatu będzie stanowił kwo-
tę 8.687.369 zł, czyli 21,3 % planowanych 
dochodów (maksymalne możliwe zadłuże-
nie 60 %). Natomiast wskaźnik dotyczący 
obsługi długu w 2011 roku stanowi 5,7 %  
i ma tendencję malejącą w kolejnych latach. 
Zgodnie z przepisami nie może on prze-
kroczyć w danym roku 15 % planowanych 
dochodów jednostki samorządu terytorial-
nego.

 Zarówno projekt budżetu powiatu ła-
skiego oraz Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
RIO w Łodzi.

Budżet powiatu łaskiego jest planem 
finansowym, który w trakcie roku będzie 
ulegał zmianom zarówno po stronie docho-
dów i wydatków oraz przychodów i roz-
chodów.

                                    Dorota Cieślak
                                skarbnik powiatu
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Lider projektu: Partnerzy projektu:

Powiat Zdu skowolski Powiat aski Miasto Zdu ska Wola Gmina Zdu ska Wola Gmina Zapolice Gmina Widawa

Zako czono drugi etap prac
w ramach projektu „Pó noc-Po udnie”
Projekt pn. „Poprawa dost pno ci komunikacyjnej województwa ódzkiego poprzez przebudow  infrastruktury transportowej Pó noc-Po udnie

w powiecie zdu skowolskim i askim”, zwany potocznie projektem „Pó noc-Po udnie”, jest inicjatyw  partnersk , zosta  przygotowany  

i jest realizowany przez 6 samorz dów: powiat zdu skowolski, powiat aski, miasto Zdu ska Wola, gmin  Zdu ska Wola, gmin  Zapolice, gmin

Widawa. Powiat zdu skowolski jest jego liderem, który koordynuje i jest odpowiedzialny za wszelkie prace zwi zane z projektem. 

Projekt jest wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa ódzkiego na lata 2007-2013. 

Zosta  podzielony na trzy podprojekty:  podprojekt I realizowany przez powiat zdu skowolski, podprojekt II realizowany przez powiat aski oraz 

podprojekt III realizowany przez miasto Zdu ska Wola. Prace budowlane w ramach projektu rozpocz to w roku 2009.

W grudniu ubieg ego roku zako czono prace budowlane w ramach drugiego etapu realizacji projektu.  

W ramach podprojektu II dotyczy y one przebudowy odcinka Wola Kleszczowa - Zborów (ponad 2 km) oraz odcinka Ligota – Widawa (3,8 km).  

Przebudowa obejmowa a wzmocnienie i odnow  nawierzchni wraz z niezb dnymi poszerzeniami i korekt uków, popraw  odwodnienia poprzez 

przebudow  istniej cych przepustów i odbudow  albo odmulenie rowów oraz przebudow  i budow  nowych elementów odwodnienia. Poprawiono 

bezpiecze stwo pieszych poprzez budow  zatok autobusowych, chodników i cie ek rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Dzi ki wymianie istniej cej pop kanej i skoleinowanej nawierzchni zmniejszono poziom ha asu.

Zako czenie i odbiór techniczny robót budowlanych odby  si   1 grudnia 2010 r.

Projekt Pó noc-Po udnie jest inwestycj  wieloletni . Planowany termin zako czenia wszelkich prac w ramach projektu to rok 2012. 

Inwestycja ta oprócz znacznej poprawy stanu technicznego przebudowywanego ci gu spowoduje wzrost p ynno ci i bezpiecze stwa ruchu 

drogowego, a tak e wp ynie pozytywnie na rozwój ruchu turystycznego i uprawianie turystyki aktywnej na tym terenie. Wszystko to przyczyni si  do 

zwi kszenia atrakcyjno ci gospodarczej, turystycznej i inwestycyjnej terenów powiatu askiego i zdu skowolskiego.
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DYKTANDO 
W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Bucz-
ku po raz kolejny zaprasza do udziału 
w potyczkach  ortograficznych. 13 marca 
(w niedzielę) o godz. 15 wszystkie osoby, 
które ukończyły 18 rok życia (niestety bez 
nauczycieli) mogą wziąć udział w gminnym 
dyktandzie. Zapisy przyjmujemy w biblio-
tece, pod numerem telefonu 43 677 44 43 
- do 6 marca. 

Na najlepszych czekają nagrody.
                                                       A.H.

Budżet gminy Buczek na rok �011
Budżet gminy Buczek na rok �011 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Buczek z 17 stycznia �011 

roku. Przy tworzeniu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w ustawie budżetowej 
na rok �011 przekazanymi pismem ministra finansów z dnia 1� października �010 roku. 

Do budżetu przyjęte zostały dotacje celowe 
na finansowanie zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz zadań własnych prze-
kazanych w pismach:
- wojewody łódzkiego 
- kierownika Krajowego Biura Wyborczego. 

Ogólna kwota dochodów budżetu gminy 
na bieżący rok to 15.092.100,00

Z czego kwota 1.650.000,00 to dochody 
majątkowe, natomiast kwotę 13.442.100,00 
stanowią dochody bieżące.

Dochody majątkowe to  10,93 % docho-
dów gminy natomiast, dochody bieżące to 89,07 
% dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu docho-
dów zostały ustalone w oparciu o przewidywane 
wykonanie za rok 2010 oraz planowane wzrosty 
poszczególnych źródeł dochodów podatkowych 
zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy 
Buczek na rok 2011.  Do ważniejszych źródeł 
dochodów w budżecie  należą:
1. W ramach dochodów bieżących:
podatek dochodowy od osób  fizycznych (udzia-
ły)                                                1.813.936,00
podatek od nieruchomości           3.023.000,00
podatek rolny                                  244.500,00
podatek leśny                                    33.000,00
podatek od środków transportowych  100.000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko-
holu                                                   40.230,00
podatek od czynności cywilnoprawnych
                                                        100.000,00
wpływy z różnych opłat                1.000.000,00
dochody z najmu i dzierżawy             81.100,00
wpływy z usług                                520.100,00
wpływy z różnych dochodów           192.500,00
subwencja ogólna z budżety państwa
                                                     4.391.895,00
w tym oświatowa                          3.645.821,00
wyrównawcza  746.074,00 (tzw. dla gmin biednych)
dotacje celowe na zadania zlecone 1.402.560,00
dotacje celowe na zadania własne     174.816,00

�. W ramach dochodów majątkowych:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gminy (budowa kanalizacji Bachorzyn - środki 
pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska), pozyskane z innych źródeł                                                                   
                                                        780.000,00

Są to zwroty poniesionych w roku 2010 
kosztów inwestycji w ramach umów z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi (środki z budżetu Unii 
Europejskiej)
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni  
                                                     – 250.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowości Czestków B i F     – 500.000,00
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego 
przy ulicy Spółdzielczej w Buczku    500.000,00
250.000,00 - środki te zostaną przeznaczone na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefatów
–  wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności                                           
                                                        400.000,00

Sprzedaż 10 działek po 40.000,00. Jest 
to pierwszy etap sprzedaży działek na nowym 
osiedlu mieszkaniowym w Buczku. Następne 
etapy obejmować będą 23 działki planowane do 
sprzedaży w 2012 r. oraz 11 działek w 2013 r.   

Przy opracowywaniu planu wydatków 
przyjęto następujące założenia dotyczące pod-

stawowych wskaźników makroekonomicznych 
(projekt budżetu państwa):
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych                           – wzrost o 2,3 %
- średnioroczną inflację            – wzrost o 2,3 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej          - wzrost o 1,4 %
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej         – wzrost o 3,7 %

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy 
na rok 2011 to 19.612.100,00

Z czego kwota 4.969.000,00 to wydatki 
majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 
14.643.100,00 stanowią wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe to 24,95 % wydatków 
gminy, natomiast wydatki bieżące -  75,05 %. 

Szczegółowe omówienie planowanych do 
realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli „Wy-
datki inwestycyjne gminy Buczek na rok 2011”

Różnica między dochodami a wydatkami bu-
dżetu stanowi odpowiednio, deficyt bądź nadwyżkę 
budżetu. Na rok 2011 planuję się budżet deficytowy. 

Dochody budżetu - 15.092.100,00
Wydatki budżetu - 19.612.100,00
Pokrycie deficytu nastąpi z nadwyżki bu-

dżetowej 2010 roku, tj. 3.800.000,00, a także 
ze zwrotu środków  z Urzędu Marszałkowskiego  
i Unii Europejskiej w wysokości 1.250.000,00

14 lutego br. odbyło się ostanie zebranie 
wiejskie w gm. Buczek, zwołane w celu wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej. Wybory sołtysów i rad 
sołeckich rozpoczęły się w styczniu. Pierwsze 
zebranie odbyło się w sołectwie Luciejów i Sy-
canów. W sumie w ciągu niespełna miesiąca od-
były się zebrania we wszystkich 16 sołectwach. 
Spośród 16 dotychczasowych sołtysów ponow-
nie wybranych zostało 12:   
Sołectwo Brodnia              -Danuta Czupryniak
Sołectwo  Czestków A                       - Jaksa Jan
Sołectwo  Czestków B     - Krakowski Mirosław 

Sołectwo Gucin                       - Sławomir Latas
Sołectwo Józefatów                - Tadeusz Uryszek
Sołectwo Kowalew            - Jadwiga Grabarczyk
Sołectwo Luciejów                     - Lucjan Malec
Sołectwo Malenia          - Stanisław Malinowski
Sołectwo Sowińce                   - Tadeusz Sikalski
Sołectwo Sycanów               - Barbara Michalak
Sołectwo Wola Bachorska     - Janina Cieplucha
Sołectwo Wola Buczkowska             - Jan Kubik
zmiany nastąpiły w:
Sołectwo Buczek              - Kazimierz Ratajczyk
Sołectwo  Bachorzyn         - Mariusz Kowalczyk
Sołectwo  Czestków F       - Kazimierz Urbaniak
Sołectwo  Grzeszyn              - Sylwia Bordowicz

WYBRANO SOŁTYSÓW

Najcenniejszy lek
Buczek wraca do dobrej tradycji. Za sprawą dok-
tora Jana Jambrożka w ostatnią sobotę stycznia 
zorganizowano akcję honorowego krwiodaw-
stwa. Zgłosiły się aż 23 osoby. Najcenniejszy  
z leków (9 litrów) oddało 20 z nich. 

J. Jambrożek już od lat korzysta z zasłużonej 
emerytury, ale nadal pomaga swoim pacjentom. 
Cieszy się też olbrzymim autorytetem. Zapowia-
da, że podobnie jak przed laty o buczkowskich 
krwiodawcach głośno będzie nie tylko w gminie, 
ale i w kraju. Podobne akcje jak ta styczniowa od-

bywać się będą w Buczku 3-4 razy w roku, bo choć 
postęp medycyny jest olbrzymi, krew wciąż jest 
niezastąpionym lekiem ratującym ludziom życie.

Przed laty, gdy doktor J. Jambrożek zaczął le-
czyć mieszkańców Buczku i okolicznych wsi, głoś-
no było w kraju o honorowym krwiodawstwie. Tak 
jak i dziś krew ratowała życie. To m.in. zadecydo-
wało o tym, że buczkowski medyk śladem tutejsze-
go lekarza Jana Szkudlarka włączył się do akcji, za-
chęcając mieszkańców do oddawania krwi. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych w klubie HDK było 
prawie 100 krwiodawców. Warto wspomnieć, iż  
J. Jambrożek nie tylko zachęcał innych do oddawania 
krwi, ale i sam dawał dobry przykład.           (Pe)
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Dzia Rozdzia Paragraf Tre Warto
010 Rolnictwo i owiectwo 3 040 000,00

01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 3 040 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 040 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Buczek
i Bachorzyn 2 900 000,00

Wodoci gowanie gminy Buczek, ul. Zielona i Brodnia 140 000,00

600 Transport i czno 665 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 665 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 665 000,00

Budowa gara y 20 000,00

Droga Czestków F 200 000,00

Droga Sycanów 445 000,00

750 Administracja publiczna 60 000,00

75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000,00

Rozbudowa Urz du Gminy w Buczku - Dokumentacja 
techniczna 50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 10 000,00

Zakup kserokopiarki 10 000,00

754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 814 000,00

75412 Ochotnicze stra e po arne 764 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 647 800,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze wietlic
rodowiskow  w Brodni Górnej 150 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze wietlic
rodowiskow  w Grzeszynie 165 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze wietlic
rodowiskow  w Gucinie 150 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze wietlic
rodowiskow  w Luciejowie 150 000,00

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej 
Stra y Po arnej w miejscowo ci Malenia, gm. Buczek 32 800,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 87 100,00

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej 
Stra y Po arnej w miejscowo ci Malenia, gm. Buczek 87 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 29 100,00

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej 
Stra y Po arnej w miejscowo ci Malenia, gm. Buczek 29 100,00

75495 Pozosta a dzia alno 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000,00

System monitoringu na terenie gminy Buczek 50 000,00

801 O wiata i wychowanie 200 000,00

80104 Przedszkola 200 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 200 000,00

Budowa Przedszkola w Buczku 200 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 20 000,00

90019 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i 
kar za korzystanie ze rodowiska 20 000,00

6230 

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

20 000,00

Dotacje na budow  przydomowych oczyszczalni cieków 20 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00

92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 100 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 100 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku us ugowego na O rodek 
Szkoleniowo-Konferencyjny Gminnego O rodka Kultury i 
Sportu w Buczku 

100 000,00

926 Kultura fizyczna 70 000,00

92601 Obiekty sportowe 70 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 70 000,00

Budowa bie ni tartanowej z infrastruktur  lekkoatletyczn
przy Zespole SP i GP w Buczku 10 000,00

Budowa sali gimnastycznej 60 000,00
   

Razem: 4 969 000,00

Wydatki inwestycyjne gminy Buczek na rok �011WÓJT  
O BUDŻECIE

Rok �011 będzie bardzo waż-
ny dla gminy Buczek ze względu 
na zakres realizacji inwestycji. Pozy-
skiwanie środków unijnych chociaż 
kończących się, będzie dużo łatwiej-
sze. Wiele gmin nie będzie starać się 
o nowe środki z uwagi na stan swoich 
finansów i wielkości zadłużenia. Gmi-
na Buczek nie posiadająca żadnego 
zadłużenia i mając gotową dokumen-
tację, jest gotowa składać wnioski  
w miarę uruchomienia naboru. 

Planujemy współfinansować ze środ-
ków unijnych takie inwestycje jak:
- kanalizacja Buczek-Bachorzyn Józefa-
tów, przy kosztach inwestycyjnych 3,5 mln 
chcemy pozyskać 2 mln zł,
- przebudowa strażnic OSP w Luciejowie, 
Gucinie, Brodni i Grzeszynie na świetlice 
wiejskie. Remont jednej strażnicy to koszt 
około 640.000,00 zł, co łącznie daje około 
2.600.000,00 zł - z budżetu gminy prze-
kazujemy około 500.000,00zł, a pozostała 
kwota około 2.000.000,00 zł z Programu 
Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszał-
kowskiego
- wybudowanie sieci wodociągowej od ulicy 
Zielonej do ulicy Szadek, co z kolei przy-
czyni się do rozbudowy tej części Buczku 
na nowo utworzonych działkach
- oświetlenie uliczne na osiedlach w Bucz-
ku i Czestkowie w ilości około 100 lamp 
zasilanych energią pochodzącą z odnawial-
nych źródeł energii w postaci turbiny wia-
trowej oraz panelem słonecznym. Źródła 
finansowe będą pochodziły z środków  UE 
i WFOŚiGW w Łodzi w wysokości około 
90 %, przy pozytywnej weryfikacji wnio-
sku.

Na infrastrukturę drogową przezna-
czamy 665.000,00 - jest to kwota znacznie 
odbiegająca od dotychczasowych środków 
przeznaczonych na ten cel, ale wynika to 
z tego, że posiadamy już ponad 95 % dróg 
asfaltowych. Środki te chcieliśmy prze-
znaczyć na  budowę drogi w Sycanowie 
i Czestkowie, ulicę Lipową w Buczku i na-
trysk w Woli Buczkowskiej.

Mam nadzieję, ze pojawią się środki 
unijne na inne działania, liczymy na możli-
wość skorzystania z nich na budowę przed-
szkola, na które mamy już pozwolenie. 
W przypadku braku środków unijnych 
przewidujemy, co prawda nie w tym roku, 
budowę przedszkola ze środków własnych, 
tak aby dzieci mogły uczęszczać do niego od  
1 września 2013 roku

                           Bronisław Węglewski
                              wójt gminy Buczek                            
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Wiosna za pasem 

PIELĘGNACJA 
„ZIELONYCH PŁUC”

Wiosna za pasem, a z nią „wybuch” zieleni, której w Łasku mamy sporo. Choć 
mrozy dają się jeszcze we znaki, widać już prace zapowiadające zbliżanie się cieplejszej 
pory roku. Świadczą o tym choćby cięcia drzew w wielu rejonach naszego miasta.

Architektura krajobrazu zajmuje się kształ-
towaniem życiowej przestrzeni człowieka za po-
mocą szaty roślinnej, elementów wodnych i ar-
chitektonicznych z uwzględnieniem czynników, 
które tworzą otaczający krajobraz. Są nimi uwa-
runkowania naturalne, takie jak rzeźba terenu, 
roślinność, gleba i klimat, a także kultura regio-
nu i potrzeby społeczne.

Przy obecnie postępującej urbanizacji miast 
ważne jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
zarówno jeśli idzie o zieleń jak i jej estetyczny 
wygląd. Należy także uwzględnić kolizję drzew 
z infrastrukturą miejską, dlatego też konieczna 
jest systematyczna ich pielęgnacja.

Gmina Łask corocznie stara się w mia-
rę potrzeb przeprowadzać cięcia pielęgnacyjne 
w drzewostanie miejskim oraz gminnym. Otat-
nio dokonano cięć na drzewach zlokalizowanych 
przy ulicach miejskich: Polnej, Południowej, So-
bieskiego, Reymonta, Jodłowej i Dębowej oraz 
Pl. Dąbrowskiego.

Zima jest okresem spoczynku dla drzew 
i krzewów, dlatego jest to odpowiedni czas 
na prowadzanie cięć pielęgnacyjnych w koro-
nach drzew. Jednak ważne jest by cięcia przepro-
wadzane były racjonalnie i w jak najmniejszym 
stopniu ingerowały w tkanki drzewa. Należy pa-
miętać o tym, że gdy drzewo zostanie zniszczone 
w wyniku nieprawidłowych cięć to szkody w ten 
sposób wyrządzone są nieodwracalne. Dlatego 
prace pielęgnacyjno – lecznicze należy powierzać 
fachowcom.

Wszystkie cięcia,jakie przeprowadzane są 
w koronach drzew, można podzielić na: 
-  przyrodnicze, czyli pielęgnacyjne mające 
na celu wytworzenie przez drzewo stabilnej 
i zdrowej korony. W ich ramach mieszczą się 
m.in. cięcia formujące przeprowadzane na drze-
wach młodych, cięcia prześwietlające polegające 
na rozluźnieniu korony i dopuszczeniu światła 
do jej wnętrza oraz cięcia sanitarne usuwające 
z korony gałęzie suche, chore i nadłamane 
-  nieprzyrodnicze, tzw. techniczne, polegające 
na likwidacji zagrożeń i kolizji drzew z urządze-

niami technicznymi i architekturą. Jedną z naj-
częściej występujących jest kolizja z energetycz-
nymi liniami napowietrznymi.

Ostatnia nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody w art. 82 ust. 1a 
określa wyraźnie jakie zabiegi mogą być wyko-
nywane w obrębie korony drzewa na terenach 
zieleni i w zadrzewieniach.

Jeśli chodzi o termin cięć to najlepszy jest 
okres bezlistny – łatwiej można ocenić konstruk-
cję korony, nie powoduje zakłóceń lęgów pta-
ków, a także występuje mniejsze ryzyko infekcji 
ran niż w okresie ulistnionym. Dodatkowo jeśli 
wykonujemy cięcia podczas temperatur poniżej 
zera zmniejsza to prawdopodobieństwo zakaże-
nia ran, ponieważ warunki do rozwoju chorób 
są niekorzystne. Łatwiej można także dojechać 
w miejsca trudno dostępne ze względu na dużą 

wilgotność podłoża. Nie jest to jednoznacz-
ne z tym, że w innych okresach takich cięć nie 
można wykonywać. Cięcia w stanie ulistnionym 
umożliwiają usunięcie z korony drzewa całego 
posuszu, ponieważ łatwiej można zlokalizować 
martwe gałęzie, ale należy zwracać uwagę aby 
takich prac nie wykonywać w okresie lęgowym 
ptaków. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre ga-
tunki, takie jak klony, wierzby, brzozy i graby, 
nie tolerują wczesnowiosennego cięcia, ponieważ 
obficie wydzielają soki – „płaczą”, co powoduje 
znaczne osłabienie kondycji zdrowotnej drzew. 
Do drzew dobrze znoszących cięcia należą lipy, 
klony jesionolistne, wierzby czy jesiony. Nato-
miast do drzew źle znoszących cięcie zaliczamy 
brzozy, orzechy, drzewa iglaste oraz egzotyczne 
jak np.  tulipanowiec.

                           dokończenie na str. 14

Ulica Sobieskiego w Łasku
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OG OSZENIE
Gmina ask informuje, e

zadanie pn. „ Budowa sieci wodoci gowej w m. Wronowice,       

gm. ask” zrealizowano przy pomocy rodków finansowych 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi.

Podziękowanie
W imieniu własnym i moich sąsiadów 

chciałabym serdecznie podziękować wspa-
niałym młodym ludziom z Klubu Młodzie-
ży w Łopatkach, burmistrzowi Łasku i jego 
pracownikom z Urzędu Miejskiego  oraz 
dzielnym i niezastąpionym strażakom z JRG 
i OSP w Łasku,  OSP Marzenin, OSP Bilew, 
OSP Okup i OSP Sieganów - za udzieloną 
pomoc i wsparcie przy ratowaniu mojego  
i moich sąsiadów dobytku.

Wielka woda, która 18 maja 2010 roku 
przyszła niespodziewanie, nie mieściła się  
w korycie rzeki Końska. Spiętrzona woda rze-
ki nie mieściła się w świetle mostu, co dopro-
wadziło do przelewania się wody przez drogę 
wojewódzką, która na kilkanaście godzin zo-
stała zamknięta. Gdyby nie natychmiastowa 
akcja młodzieży ze wspomnianego  Klubu w 
Łopatkach,  pomoc władz samorządowych  
w Łasku w postaci worków i piachu oraz nie-
zastąpionej Straży Pożarnej - mogłoby dojść 
do wielkiego nieszczęścia, jakim byłoby zala-
nie mojego jak i sąsiadów dobytku.  

Jeszcze raz bardzo dziękuję z całego serca...
                            Zdzisława Borycka   

Wiosna za pasem 

PIELĘGNACJA „ZIELONYCH PŁUC”
dokończenie ze str. 13
Jeśli chodzi o cięcie krzewów, trzeba zwracać 

uwagę na termin ich kwitnienia. Krzewy kwit-
nące wiosną, takie jak forsycja, tniemy po kwit-
nieniu, ponieważ pąki kwiatowe zawiązują się 
u nich jesienią. Natomiast krzewy kwitnące la-
tem i jesienią, czyli na tegorocznych przyrostach, 
takie jak hortensja czy pięciornik, przycinamy 
wczesną wiosną, gdy minie ryzyko silniejszych 
mrozów. Do gatunków słabo tolerujących przy-
cinanie należą przede wszystkim magnolie, og-
niki, złotokapy i sumaki. Jeśli chodzi o krzewy 
zimozielone, to przy optymalnych warunkach 
rozwoju nie wymagają cięć. U różaneczników 
zaleca się jedynie nie wycinanie ale wyłamywanie 
przekwitniętych kwiatostanów aby nie uszkadzać 
młodych pędów rozwijających się przy ich na-
sadzie. Najbardziej tolerancyjny w stosunku do 
cięcia jest cis. Biorąc pod uwagę kryteria cięcia 
roślin żywopłotowych, wyróżniamy żywopłoty  
z drzew i krzewów liściastych, które tnie się dwa 
razy w roku (wczesną wiosną i latem (lipiec lub 
sierpień). Natomiast żywopłoty iglaste przycina 
się raz w roku wiosną przed rozpoczęciem wege-
tacji lub w sierpniu po zakończeniu wzrostu.

Tereny zieleni miejskiej powinny być trak-
towane jak wielkie ogrody, które muszą podlegać 
regularnie wykonywanym zabiegom pielęgnacyj-
nym, czasem kosztownym, ale niezbędnym. Do 
tych zabiegów również należą cięcia w koronach 
drzew. 

                                          Anna Tokarek
                                            wydział OŚR

Ulica Dębowa

Ulica Polna
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REKULTYWACJA WYSYPISKA
W ślad za podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji polegającej na 

rekultywacji wysypiska w Orchowie, gmina Łask ogłosiła przetarg publiczny na wykonanie tego zadania. Początkowy termin  
składania ofert wyznaczono na dzień 11 lutego br., ale ostatecznie wydłużyliśmy ten czas do dnia 16.0�.�011 r. 

Okazało się bowiem, że przygotowanie 
oferty, a szczególnie odpowiednie oszacowanie 
kosztów, sprawia wykonawcom dużo trudności. 
Zadawano nam wiele pytań precyzujących spe-
cyfikację istotnych warunków zamówienia. Nie-
jasności dotyczyły głównie ilości ziemi niezbęd-
nej do wykonania warstwy wyrównawczej jak 
i wierzchniej humusowo-mineralnej. Proszono 
o wyjaśnienia szczegółów projektowych dotyczą-
cych odprowadzenia wód opadowych, odcieków 
czy przyłącza energetycznego. Ilość wpływają-
cych do nas zapytań dało nam obraz zaintere-
sowania przetargiem i wstępną orientację, jakie 
firmy będą ubiegały się o zamówienie. 

W specyfikacji postawiliśmy warunki jakie ma 
spełnić przyszły kontrahent. Zależało nam na tym, 
aby do przetargu przystąpiły przedsiębiorstwa ma-
jące duży potencjał wyrażony zarówno w sprzęcie 
jak i w kadrze technicznej. Poszukujemy firmy, któ-
ra swoim doświadczeniem w wykonywaniu dużej 
ilości robót ziemnych gwarantuje poprawność re-
kultywacji naszego wysypiska. Przez roboty ziemne 
rozumiemy wykonywanie np. wałów przeciwpowo-
dziowych, nasypów czy niwelację terenu. Postawili-
śmy także wymagania ekonomiczne, jakie powinien 
spełniać przyszły wykonawca, jakie winien mieć za-
bezpieczenia finansowe i ubezpieczenia robót.

Gdy ukaże się ten artykuł, przetarg powinien 
być już rozstrzygnięty. Mam nadzieję, że w marcu 
burmistrz podpisze umowę z wybranym wyko-
nawcą i rozpoczną się przygotowania do przekaza-
nia placu budowy. Dziś, gdy piszę o tym Państwu,  
wszystko jest wielką niewiadomą. Wiemy, że kosz-
torys inwestorski opiewa na niecałe 8 mln. zł, a co 
pokaże przetarg, jak wycenią roboty wykonawcy? 
Pozostaje czekać. Mamy oprócz dokumentacji 
technicznej założony harmonogram rzeczowo-fi-
nansowy. Planujemy rozpoczęcie prac nad uformo-
waniem czaszy wysypiska w kwietniu, następnie 
wykonanie warstwy wyrównawczej od sierpnia. 

I tu czeka nas pewna niespodzianka. Projekt 
jak również wniosek o dofinansowanie zawie-
ra zapis, że niezbędne masy ziemi na przykrycie 
odpadów będziemy pobierać z terenu przezna-
czonego na zbiornik. Nie udało się jednak zapro-
jektować tej inwestycji, gdyż nie było możliwości 
pozyskania środków finansowych na wykonanie 
zbiornika i istniała obawa, że może się projekt 
zdezaktualizować. Potwierdza się jednak kolejny 
raz konsekwencja działania burmistrza Łasku. 
Raz dane słowo jest dotrzymywane. Zlecono już 
opracowanie niezbędne do ukształtowania niecki 
zbiornika. Pozyskanie mas ziemi będzie możliwe, 
a tu już tylko krok do nowej inwestycji, do zago-
spodarowania przestrzennego zgodnie z planem 
miejscowym, tzn. do wykonania zbiornika 
na Zajączku. Burmistrz robi rozpoznanie różnych 
instrumentów finansowych, aby marzenia łasko-
wian się spełniały, ale o tym nieco później. 

                                       Janina Kosman
                                zastępca burmistrza
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Burmistrz Łasku informuje, iż w terminie od �8.03.�011 r.  do 6.04.�011  r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wiel-

kogabarytowych  na terenie miasta i gminy Łask. Zbiórkę przeprowadzi firma EKO REGION z Bełchatowa.
Zbiórka ta obejmuje następujące odpady:
- Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, 
łóżka, fotele,  elementy  stolarki, okna, dywany, 
wykładziny)
- Metale (złom)
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
(telewizory, monitory)
 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  
(pralki, radia, drukarki, odkurzacze)
- Urządzenia zawierające freony (lodówki)
- Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)
- Baterie i akumulatory
- Odpady ulegające biodegradacji (powiązane 
gałęzie, listwy  drewniane)
- Elementy z tworzy sztucznych nie mieszczą-
cych się w pojemnikach do segregacji
- Opakowania po farbach, lakierach, olejach, 
rozpuszczalnikach. 

W przypadku gdy wystawione odpady nie 
będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to  
nie zostaną one odebrane.

Ponadto  na placu zajezdni Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej w Łasku przy ul. Lutomier-
skiej 2 zostanie  ustawiony kontener na odpa-
dowa papę (17 03 80)  i odpadowy styropian  
(17 06 04), dowóz tych odpadów we własnym 
zakresie i na  własny koszt. 
Nie będą zbierane: gruz, kamienie oraz odpady 
pochodzące z warsztatów rzemieślniczych.

Szczegółowy harmonogram zbiórki
I. �8 marca �011 r. /poniedziałek/

Łask ulice: Armii Krajowej, Źródlana, Reymon-
ta, Przemysłowa, Szpitalna, Warszawska, Plac 
Dąbrowskiego, Pl.11 Listopada, Słowackiego, 
Strażacka, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, 
Mickiewicza, Łąkowa, Zielona, Górna, Kiliń-
skiego, Karpińskiego, Kwirama, Matejki, Pół-
nocna, Tylna, Wąska, Widawska, Zachodnia, 
budynki ZGM Łask: Plac Dąbrowskiego 3, Pl. 
11 Listopada 1, 21, Zielona 12, Kilińskiego 63, 
69, 69B, 69 C, ul. Warszawska 2, Widawska 14, 
18, Objazdowa 4, oraz  w miejscowościach: Pod-
łaszcze, Łopatki, Sięganów. 

II. �9 marca �011 r. /wtorek/
Łask ulice:  9 Maja, Wiosenna, Andersa, Żytnia, 
Polna, Batorego, Chabrowa;  osiedle Batorego: 
Warszawska 32,  Spółdzielcza od strony JW,  Ba-
torego przy „TWIXIE”,  9 Maja 63, 9 Maja 69 
szczyt pomiędzy bl. 67/69;                budyn-
ki ZGM Łask: 9 Maja 88, 88A, 88B  /baraki/, 
Południowa 4, 4A, 4B /baraki/,   Łask: osiedle 
Przylesie - ulice: Dębowa, Jodłowa, Szkolna, Bo-
rowikowa, Cisowa, Bohaterów Września, Lesz-
czynowa, Podleśna;  Dębowa 2, Dębowa 6, Dę-
bowa 8, Jesionowa 1, Orzechowa 3, Orzechowa 
6, Cisowa 2
oraz w miejscowościach: Aleksandrówek, Wola 
Łaska, Wola Łaska od strony ul.Batorego, Teo-

dory, Rokitnica, Ostrów – wieś,   Ostrów-Osiedle.
III. 30 marca �011 r.  /środa/

Łask ulice: 1 Maja, Prusa, Sienkiewicza, Słonecz-
na, Broniewskiego, Czarneckiego, Kasprowicza, 
Łaskiego, Okrzei, Prostokątna, Narutowicza,  
osiedle Sobieskiego:  Polna 7, Jana Pawła II 2,   
Jana Pawła II  5,   Narutowicza 5, 1 Maja 5,  Pro-
stokątna 1,  śmietnik przy  „Witamince”; osiedle 
Mickiewicza: Karpińskiego,   Rodziny Bujnow-
skich 3, 1 Maja przy kotłowni; osiedle MON: 
Jana Pawła II bl. 9, 9A /Kosynierów 3/;  Jana 
Pawła II bl. 14, 16; Jana Pawła II 15; Jana Pawła 
II bl. 13, 15, 17, 19; Narutowicza 25, Naruto-
wicza 30,32, 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, Wróblewskiego 
3, 5, Pułaskiego 1, 3, 5, Polna 11, Polna 17, 19, 
Prostokątna 1, Południowa 4, Skłodowskiej 2, 4, 
Skłodowskiej 3, 5, 7; budynki ZGM  Łask: Na-
rutowicza 51  oraz w miejscowościach: Gorczyn, 
Mauryca,  

IV. 31 marca �011 r. /czwartek/
Łask ulice: Żeromskiego, Kolejowa, Lutomier-
ska, Utrata, Wiejska. budynki ZGM Łask: Lu-
tomierska 9, Żeromskiego 10
Wiewiórczyn;  budynki ZGM Łask: Wiewiór-
czyn ul .Szkolna 11;  Wydrzyn, Anielin, Rem-
bów, Karszew, Krzucz, Remiszew, Wrzeszczewi-
ce-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszów, Wrzesz-
czewice – Nowe; Stryje Paskowe, Budy Stryjew-
skie, Stryje Księże.

V.  1 kwietnia �011 r. /piątek/
Gmina: Wola Stryjewska, Wola Bałucka, Bałucz, 
Kolonia Bałucz, Młynisko, Ulejów, Wincentów, 
Borszewice Cmentarne, Borszewice Kościelne, 
Borszewice Kolejowe,  Mikołajówek, Okup, Ko-
lonia Bilew, Orchów, Kopyść, Zielęcice. 

VI. 4 kwietnia �011 r. /poniedziałek/
Kolumna: Harcerska, Gdańska, Kopernika, Lu-
belska, Łódzka, Piotrkowska, Torowa lewa stro-
na, Wczasowa, Czajkowskiego, Dolna, Findera, 
Graniczna, Grzybowa, Kresowa, Luksemburg, 
Łączna, 3 Maja, Niska, Orzeszkowej, Ostatnia, 

Piaskowa, Piękna, Powstańców Styczniowych, 
Prosta, Skromna, Tuwima, Wyspiańskiego, Wy-
soka, budynki ZGM:  Graniczna 11,  12, Piot-
rkowska 7, 11, 25, Harcerska 2, 4, Gdańska 17, 
Lubelska 10, 12, Wczasowa 2, Piękna 6. 

VII.  5 kwietnia �011 r.  /wtorek/
Kolumna: Akacjowa, Bliska, Błękitna, Boczna, 
Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, 
Buczka, Bukowa, Cicha, Grabowa, Jagodowa, 
Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Krótka, Lipowa, Ludowa, Malwowa, Miła, Mo-
kra, Nowobracka, Ogrodowa, Piekarnicza, Po-
godna, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Sawi-
ckiej, Sportowa, Torowa za torami., Traugutta, 
Wiązowa, Wiśniowa, Wrzosowa; budynki ZGM 
Łask: Błękitna 19, Wronowice 27  oraz  osiedle 
Wronowice i  Wronowice Wieś.

VIII. 6 kwietnia �011 r.  /środa/
Kolumna: Armii Ludowej, Iglasta, Katowicka, 
Kolonijna, Krakowska, Obwodowa, Plażowa, 
Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Sosnowa, 
Spacerowa, Swojska, Śląska, Światowida, Świer-
kowa, Toruńska, Wakacyjna, Wierzbowa, W. 
Polskiego, Zagajnikowa, budynki ZGM Łask: 
Wojska Polskiego 9, 11,14,22, 26,  27, Toruńska 
9, 13, 23,  Kolonijna 2, Sandomierska 4, Sejmo-
wa 7, Wileńska 1, 13, 25, 27,  Letnia 7, 8,  11, 
Jagiełły 8, 10, Miodowa, Modrzewiowa, Leśna, 
Letnia, Zakopiańska, Łanowa, Wileńska, Toro-
wa prawa strona, Komuny Paryskiej, Pl. Szarych 
Szeregów, Krasickiego, Jagiełły, Bazarowa,

Informacje dotyczące objazdowej zbiórki 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji  Urzędu Miejskiego  w Łasku,   
tel. 43 676- 83-77.

Odpady będą zbierane od godziny 7   
i  należy je  zgromadzić
- mieszkańcy domów jednorodzinnych - przed 
posesją 
- mieszkańcy budynków wielorodzinnych - 
przy gniazdach pojemników na śmieci. 

Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
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Radna dla maluchów
Nowa radna naszej gminy – Monika Porada– po raz kolejny zorganizowała imprezę dla najmłodszych, 
przypominając tym samym, ze nigdy o nich nie zapomina.

28 stycznia br.  
w sali OSP w Sobiepa-
nach odbyła się zabawa 
choinkowa  dla 45  dzie-
ci z tej miejscowości oraz 
z Brodów i Sędziejowic-
Kolonii. Dekorację sali 
przygotowała młodzież. 
Najmłodsi przybyli na tę 
imprezę w strojach kar-
nawałowych. Towarzyszyli im rodzice, a nawet 
dziadkowie, aby przypatrywać się  zabawie swo-

ich pociech. Na choinkę zaproszeni zostali  zna-
komici goście, a jednocześnie sponsorzy tej im-

prezy: wójt gminy Jerzy Kotarski i przewodniczący 
Rady Gminy Wacław Ułański. Pierwszy zakupił 
produkty niezbędne do przygotowania pysznych 
kanapek dla milusińskich, w tym pyszne kiełbaski 
i napoje; pan Ułański dostarczył świeżych owo-
ców. Monika Porada własnoręcznie upiekła pączki 
i faworki. Mamy naszych najmłodszych również 
przyniosły upieczone przez siebie  ciasta. Nie za-
brakło także cukierków z zakładu „ALMA” Alek-
sandra Krawczyka. Poczęstunek podczas zabawy 
był niezbędny, aby milusińscy mogli odnowić siły 
po niekończących się  tańcach. Oprawę muzyczną 
zapewnił DJ Jacek (Jacek Porada). 

Pomysł noworocznej zabawy spotkał się  
z aprobatą wszystkich                                  MP

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Każdy z nas  zapewne pamięta, że  �1 i �� stycznia każdego roku tradycyjnie przy-

padają wyjątkowe święta: Dzień Babci i Dziadka. 

We wszystkich szkołach nasi milusińscy 
przygotowują się do tych dni wyjątkowo sta-
rannie. Malują przepiękne laurki, własnoręcznie 
wykonują  prezenty i organizują akademie, które 
mają choć w części wyrazić ich miłość do repre-
zentantów poprzedniego pokolenia. Przepiękny 
spektakl  dla swoich babć i dziadków przygo-
towały dzieci ze Szkoły Filialnej w Pruszkowie.  
Pierwszą częścią akademii było widowisko, zwią-
zane z odtworzeniem atmosfery oczekiwania 
na Narodzenie Pańskie. Druga część programu, 
poświęcona w całości wyrażaniu miłości  dzieci 
do swoich dziadków, odbyła się po krótkiej prze-
rwie, związanej ze zmianą pięknych kostiumów.  

Do barwnego przedstawienia zostały zaan-
gażowane wszystkie dzieci ze szkoły. Ich stara-

niom towarzyszyła  wielka trema, jednak wystę-
py udały się nad podziw dobrze.  Budziły wzru-
szenie u widzów, którymi byli głównie ich babcie 
i dziadkowie, a także rodzice. Już od początku 
zachwytem napawała  niezwykła dekoracja wnę-
trza. Prowadząca całą uroczystość pani Jadwiga  
Kluczkowska - administrator szkoły - doskonale 
pełniła obowiązki gospodyni placówki, a jed-
nocześnie starała się przybliżyć  zgromadzonym 
wszystkie kłopoty małych aktorów, ich niepew-
ność i zaangażowanie,  zwieńczone wspania-
łym efektem końcowym. Podczas  uroczystości 
można było zaobserwować niezwykły stosunek  
nauczycieli do uczniów, dało się wyczuć  ciepłą, 
rodzinną atmosferę panującą w szkole. Pedago-
dzy traktowali  wychowanków jak własne dzieci. 

Całość widowiska, 
z częścią poświęconą 
babciom i dziadkom 
została przygotowa-
na pod kierunkiem 
pani Jadwigi Klucz-
kowskiej,  Jolanty 
Siwek oraz Agniesz-
ki Minias.  W uro-
czystości uczestni-
czył nawet ksiądz 
proboszcz z Marze-
nina, który przerwał 
kolędę, aby tylko 
być świadkiem tak 
niezwykłego przed-
stawienia, w którym 
brało udział 13 ak-
torów – wszystkie 
dzieci ze szkoły. 
    Beata Magdziak

ZABAWA 
W KSIĄŻNICY

Przez całe minione ferie Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach  
zapewniała dzieciom rozrywkę i  zimo-
wy wypoczynek. Na szczególną uwagę 
zasługują zajęcia edukacyjne połączone  
z dyskoteką zorganizowane przez  Do-
rotę Burzyńską w szkole podstawowej 
w Pruszkowie, gdzie nasza filia biblio-
teczna ma swoją siedzibę. 

Pani Dorota rozpoczęła od powitania przy-
byłych dzieci, które są stałymi bywalcami w bi-
bliotece. Następnie rozpoczęły się gry, zabawy, 
łamigłówki, zgaduj-zgadule, podczas których 
śmiechom nie było końca. Następne były tańce 
w szkolnym holu. 

Zabawa taneczna w bibliotece trwała do go-
dziny 17.30. Jak bawiono się tego dnia w Prusz-
kowie można zobaczyć na zdjęciu.        

                                                          BM
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RADNA TERESA KOCIK
Kontynuujemy prezentację nowych samorządowców naszej gminy. Kolejna osoba to Teresa Kocik. Nowa radna jest  55-letnią 

mieszkanką Kozub Starych. Jest zamężna od 34 lat, ma dwoje dzieci:  dorosłego syna i córkę, uczennicę kl. I Technikum Agrobi-
znesu w  ZSR w Sędziejowicach. Z  naszą miejscowością czuje się związana szczególnie silnymi więzami, ponieważ dla niej „tutaj 
się wszystko zaczęło”…

Pani Teresa jest absolwentką Liceum Ogól-
nokształcącego  w  Łasku (profil biologiczno-
chemiczny).  Po ukończeniu szkoły średniej 
marzyła o  zdobyciu zawodu pielęgniarki. Tego 
pragnienia nigdy nie udało się zrealizować z po-
wodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, cho-
roby mamy, pomocy ojcu  w prowadzeniu  go-
spodarstwa. Wkrótce po zakończeniu edukacji, 
w czerwcu 1975 r.  podjęła pierwszą w życiu pra-
cę – była to posada sekretarki  prezesa w Gminnej 
Spółdzielni  „Samopomoc Chłopska” w Sędzie-
jowicach. Następnie pracowała jako księgowa, 
z kolei  jako szefowa zaopatrzenia i sklepu. Ten 
okres swej pracy zawodowej wspomina najlepiej. 
W latach  1990-2008 r. prowadziła  bar „Kaśka”, 
dobrze znany w okolicy. Od 2008 r. zatrudnio-
no ją w markecie „Tom-Kor” w Sędziejowicach 
jako ekspedientkę. Obecnie nie pracuje, pobiera 
świadczenie przedemerytalne. 

W ostatnich wyborach  zdecydowała się 
kandydować w wyniku namowy mieszkańców 
okolicznych wiosek. Z racji prowadzenia baru 
jest powszechnie znana, zwłaszcza, że wielokrot-
nie pomagała potrzebującym w trudnych chwi-
lach. Przyznaje, że bardzo lubi kontakty z ludź-
mi,  lubi wspólnie rozwiązywać problemy, nieść 
pomoc w zwykłych, codziennych sprawach.   
- Przychodzi   taki moment, że nie bardzo wiado-

mo, jak określić swoje miejsce w dalszym życiu 
– mówi z zadumą. – Dlatego z radością przy-
jęłam wyniki ubiegłorocznych wyborów samo-
rządowych. Chociaż nie pracuję już zawodowo,  
pragnę jeszcze trochę pomóc swoim sąsiadom, 
rodzinie i najbliższym. 

Radna gminy chciałaby podjąć działania 
związane z poprawą infrastruktury drogowej 
w Starych i Nowych Kozubach. Szczególnie 
ważny wydaje się być odcinek łączący Kozuby 
Stare i Brody, aż do młyna. Kolejna sprawa to 
poprawa stanu świetlicy wiejskiej w tej miejsco-
wości. Uważa, że należy jak najszybciej pomalo-
wać ściany, zadbać o wystrój, zakupić naczynia. 
Organizacja imprez w świetlicy, a także imprez 
plenerowych to, jej zdaniem, najlepszy sposób 
zintegrowania społeczności wiejskiej. Dlatego też 
już myśli o zorganizowaniu balu karnawałowego 
w tym sezonie. Wspólnie z sołtysem i radą sołe-
cką mają zamiar zorganizować Dzień Dziecka, 
także festyn w dniu 15 sierpnia, kiedy to przy-
pada Święto Wojska Polskiego. Ma zamiar wyjść 
z kolejną  inicjatywą na rzecz ludności -  jest to 
pomysł umieszczenia luster przy wylocie drogi 
z Żaglin na drogę wojewódzką Łask – Wieluń. 
Jej zdaniem mogłoby to zapobiec wielu wypad-
kom i kolizjom drogowym.

Teresa Kocik dziękuje wszystkim  swoim 

wyborcom za wiarę w jej możliwości, jednak 
szczególne słowa wdzięczności należą się miesz-
kańcom Starych, Nowych Kozub aż do stacji i „za 
torem”. Kieruje w ich stronę życzenia i wszelkiej 
pomyślności w dalszym życiu.

                                       Beata Magdziak

NIECH ŻYJE BAL !
Już po raz drugi Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędzie-

jowice zorganizował bal choinkowy dla dzieci do 16 roku życia, które są otoczone 
opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasi milusińscy zostali zaproszeni  
wraz z rodzicami.  W przygotowania do tej zabawy aktywnie włączył się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej z kierownik Aleksandrą Andrysiak,  Gminna Biblioteka 
Publiczna z kierownik Beatą Magdziak oraz Gminny Ośrodek Kultury z dyrektorem   
Grzegorzem Brożyńskim.

Przybyłych gości przywitał dyrektor Grze-
gorz Brożynski, tuż po nim zabrała głos Jolanta 
Sierszyńska – prezes Towarzystwa. Pani prezes 
wyraziła swą radość  z powodu  organizacji dru-
giego balu choinkowego i w imieniu sekretarz 
Towarzystwa – Krystyny Komorowskiej podzię-
kowała dzieciom za przybycie. Na zabawę choin-
kową przybył także wójt gminy Jerzy Kotarski, 
wójt gminy, który z zadowoleniem przyglądał 
się występom i zabawom najmłodszych.  Było 
na co popatrzeć! Warto było posłuchać piosenek  
w wykonaniu Karoliny Haładyniak, obser-
wować popisy zespołów tańca współczesnego,  
a także taniec Pauliny Szymorek i Bartłomieja 
Sobczaka. Z kolei nastąpiła  najważniejsza część 
balu – wręczenie paczek świątecznych. W rolę 
Mikołaja wcieliła się Anna Mara, która z wiel-

kim wdziękiem rozdzieliła prezenty pomiędzy 
dzieci. Następnie rozpoczęły się tańce, w których 
brali udział wszyscy zaproszeni goście. Rodzice 
byli bardzo zadowoleni, że ich pociechy mogły 
spotkać się twarzą w twarz z Mikołajem i odpo-
wiedzieć szczerze na pytanie, czy byli grzeczni… 
Wszyscy mają nadzieję, że już za rok nasze dzieci 
znów się spotkają na balu choinkowym Towa-
rzystwa.  Niech żyje bal!

                           Krystyna Komorowska
                                        fot. Z. Goździk 
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Nowy budżet Widawy
10 lutego br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy 

Widawa. Dochody gminy w roku �011 szacowane są na ok. �0117981 złotych, zaś wydatki na poziomie 
ok. 19357953 złotych.  

- Obecna sytuacja finansów gminy jest trud-
na - mówi wójt Jerzy Sylwester Woźniak. - Po-
zostawiający wiele do życzenia system zarządzania 
oświatą doprowadził do tego, że gmina na utrzy-
manie szkół jest zmuszona dodatkowo zaciągnąć 
kredyt w wysokości 2,3 mln. złotych. Trzeba też 
wypłacić nauczycielom jednorazowy dodatek uzu-
pełniający za 2010 rok w kwocie ok. 600 tys. zł. 
Stawia to gminę w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej. Aby polepszyć system nauczania, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dobra ucznia, jako wójt 

proponuję łączenie przyszłych klas IV SP w Re-
starzewie i Chociwiu, co po połączeniu da klasę 
liczącą 11 uczniów. To samo dotyczy połączenia 
klasy IV SP w Brzykowie ze SZ w Widawie. Sy-
tuacja ta miałaby nastąpić od nowego roku szkol-
nego, w związku z powyższym w lutym zorgani-
zowano spotkania wójta z mieszkańcami. Dzięki 
połączeniu szkół, dzieci oprócz lepszych warun-
ków nauczania, będą miały dostęp chociażby 
do sal gimnastycznych, czy dobrze wyposażonych 
pracowni komputerowych. Ponadto w SP w Re-

starzewie nie funkcjonuje świetlica i stołówka,  
a w Chociwiu dzieci będą miały możliwość ko-
rzystania zarówno ze świetlicy jak i posiłków, czy 
opieki pedagoga szkolnego. Podczas sesji przed-
stawiono również informację Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która oceniała projekt budżetu i 
zaopiniowała go pozytywnie. Po dość długiej dys-
kusji, radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu 
na najbliższy rok. Ostateczna decyzja w sprawie 
szkół zapadnie podczas sesji Rady Gminy w dniu 
24 lutego br.                                            AK

Zmarł red. Sławomir Orlicki
�6 stycznia na Cmentarzu Parafialnym w Widawie pożegnaliśmy red. Sławo-

mira Orlickiego, wielkiego miłośnika Ziemi Widawskiej, autora wydanej w mi-
nionym roku przez samorząd gminny książki pt. „Widawa - historia przez wieki 
pisana”. 

Przez ostatnie lata Jego zdrowie mocno szwankowało, miał problemy głównie z sercem. 
Przeszedł szereg zabiegów chirurgicznych, ale organizm nie wytrzymał i Sławek, bo tak o Nim 
mówiono, odszedł na wieczną wartę. Pochodził stąd, z Chociwia, lecz przez ostatnie lata miesz-
kał w Łodzi. Pochowany został w Widawie, czyli w miejscu, które tak bardzo umiłował. Miał 
62 lata.

W uroczystościach pogrzebowych oprócz najbliższej rodziny udział wzięli jego przyjaciele 
– dziennikarze, znajomi oraz przedstawiciele gminy na czele z wójtem Jerzym Sylwestrem Woź-
niakiem. 

To już druga osoba, tak zamiłowana w naszej Widawskiej Ziemi, która w ostatnim okresie 
odeszła od nas na swoją wieczną wartę. W czerwcu minionego roku pożegnaliśmy bowiem pana 
Bogumiła Pogonowicza, jednego z czterech Honorowych Obywateli Widawy. Tytuł ten został 
mu przyznany w 2008 roku, kiedy to Widawa obchodziła 620 rocznicę nadania praw miejskich. 
Pan Bogumił jak mało kto był wielkim miłośnikiem Widawy i wielkim człowiekiem. 

Obaj odeszli szybko, a nam pozostał smutek, bo gdy tacy ludzie odchodzą, odczuwa się 
niewątpliwie wielką, trudną do zapełnienia pustkę. Odpoczywajcie w pokoju, będziemy o Was 
pamiętać.                                                                                                                          AK

Bez śniegu 
i bałwana…

Tegoroczne ferie zimowe już minęły, 
co prawda bez śniegu i bałwana, ale za to 
w atmosferze dobrej zabawy i wspania-
łych wrażeń. Placówki szkolne z naszej 
gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury 
starały się w jak najatrakcyjniejszy spo-
sób zrekompensować dzieciom i mło-
dzieży brak zimowych atrakcji. 

We wszystkich pięciu placówkach szkol-
nych odbywały się różnego rodzaju turnieje, 
rozgrywki sportowe oraz zajęcia w kołach zain-
teresowań, dzięki którym dzieci nie miały czasu 
na nudę. W Zespole Szkół w Widawie odbył 
się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej klas 
IV – VI (udział wzięli uczniowie szkół z Wida-
wy, Brzykowa, Restarzewa i Chociwia). W tej 
samej sali odbył się również. Halowy Turniej 
Piłki Nożnej dla klas I – III gimnazjum.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wi-
dawie przez całe ferie, codziennie odbywały 
się zajęcia plastyczne w ciekawy sposób pro-
wadzone przez nowego instruktora – M. So-
kołowską oraz zajęcia taneczne, które wspól-
nie prowadzą panie E. Herman i U. Skrzypek. 
Ponadto można było wziąć udział w zajęciach 
z tańca ludowego, zajęciach wokalnych czy 
uczyć się gry na instrumentach. Codziennie 
też odbywały się zajęcia świetlicowe. 

Uwieńczeniem ferii w GOK były uro-
czyste obchody Dnia Babci i Dziadka, ja-
kie odbyły się w niedzielne popołudnie 30 
stycznia. Wtedy to salę widowiskową GOK 
po brzegi wypełniły tłumy babć i dziadków, 
dla których na tamtejszej scenie swe popisy 
artystyczne demonstrowali wnukowie. Były 
życzenia oraz słodki poczęstunek.   W niejed-
nym oku pojawiła się łza wzruszenia.

                       dokończenie na str. �0
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dokończenie ze str. 19
To właśnie babcie i dziadkowie mają dla 

dzieci najwięcej czasu, kochają je, wspierają, za-
wsze przy nich są, na każdy smutek mają słodkie 
i pyszne rozwiązanie i zawsze znajdą radę na każ-

URATUJ 
PSISKO

„Uratuj psisko, odwiedź schroni-
sko” – taki tytuł nosi akcja ogłoszona 
przez gminę Widawa. Dzięki niej każ-
dy kto nosi się z zamiarem posiadania 
psa a nie wie jak to zrobić, może nie-
odpłatnie przygarnąć go ze schroniska.  

     W łódzkim schronisku przy ul. Kosodrze-
winy 56/2 przebywają 32 psy z gminy Wida-
wa, czekające na adopcję. Wystarczy przyjść 
do Urzędu Gminy lub zadzwonić pod nr 
43 672 10 34 w. 43 i zgłosić chęć adopcji 
bezdomnego zwierzęcia a gmina pomoże 
w załatwieniu wszystkich formalności. 

Z pewnością każdy, kto adoptuje bez-
domnego psa, zyska wiernego przyjaciela, 
a gmina niejako przy okazji zaoszczędzi 
na finansowaniu kosztów pobytu czworono-
gów w schronisku, co rocznie kosztuje ok.  
70 tys. zł.                                             AK

Bez śniegu i bałwana…
de zmartwienie. Niech więc ten jeden szczegól-
ny dzień w roku, pozwoli w szczególny sposób 
wyrazić wdzięczność za ich trud i oddanie oraz 
pozwoli im poczuć się wyjątkowo.                                                                   

                                                          AK

ZAWODY O PUCHAR WÓJTA
30 stycznia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Widawie rozegrano I Halowe Rozgrywki Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Widawa. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, wystawionych przez organizacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców 
z gminy Widawa. 

Turniej rozpoczął się tuż po godzinie 8.tzw. 
fazą grupową. Drużyny zostały rozstawione w 
dwóch grupach, z których dwie zwycięskie prze-
chodziły do następnej fazy turnieju. W druży-
nie samorządowców czynny udział brali m.in.: 
wójt gminy - Jerzy Sylwester Woźniak, sekretarz 
gminy - Marek Kowal oraz radni Rady Gminy: 
przewodniczący - Ireneusz Płóciennik, wiceprze-
wodniczący - Sebastian Rychlik – podpora całej 
drużyny oraz Marcin Janiak.  Należy podkreślić, 
iż były to pierwsze rozgrywki prowadzone z tak 
silną obsadą czynnych samorządowców. Turniej, 
prowadzony był w atmosferze zdrowej rywalizacji 
oraz zabawy i zakończył się około godziny 17.

Zwycięzcą I Halowych Rozgrywek Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa zosta-
ła drużyna wystawiona przez Komisariat Policji  

w Widawie, II miejsce zajęła drużyna mini-mar-
ketu „TOM-KOR”, brąz przypadł w udziale 
drużynie strażaków z OSP Widawa. Puchar Fair 
Play przyznany został drużynie reprezentującej 
gminę Widawa. 

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Ra-
fał Gurbiel z OSP Widawa, nagrodzony pucha-
rem ufundowanym przez Radę Gminy Widawa, 
najlepszym bramkarzem uznano Sylwestra Mo-
rawskiego – również z OSP Widawa, który  
w nagrodę otrzymał statuetkę ufundowaną przez 
Radę Gminy. Kolejny z reprezentantów OSP 
Widawa - Michał Dawidzki okazał się najlep-
szym zawodnikiem turnieju a Robert Felcen-
loben z drużyny policji otrzymał wyróżnienie. 
Pozostałym drużynom, biorącym udział w tur-
nieju, tj. MATEO, TOM-KLIMEX, BUDOW-

LANI, TER-CHŁOD, KACZ-MAR, OSP 
Chociw oraz JANTOŃ - wręczono okolicznoś-
ciowe dyplomy.                                          AK
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GALERIA   ŁASKOWIANEK
dokończenie ze str. 3

BLANKA LIPOWSKA 
– siatkarka

Uważam, że jedną z wie-
lu niepospolitych łaskowianek 
jest moja mama – Maria Li-
powska, pracująca w Środowi-
skowym Domu Samopomocy. 

Pochodzę z siatkarskiej rodziny: tata, dwaj bracia 
i ja poświęcamy sportowi  mnóstwo czasu, więc 
prowadzenie domu spada na barki mamy. Ale 
mama nigdy nie buntuje się przeciwko temu nad-
miarowi obowiązków – przed laty też była siatkar-
ką i pewnie dlatego akceptuje nasz styl życia.

ANNA MARA – radna
Dla mnie niepospolitą ła-

skowianką jest Jadwiga Waga, 
która wychowuje wraz z mężem 
trzynaścioro dzieci. Podziwiam 
tę kobietę, bo znam rodziców, 
którzy nie radzą sobie z wycho-
waniem jednego dziecka.

   Drugą osobą, którą darzę ogromnym sza-
cunkiem, jest moja siostra-Monika. Imponuje mi 
urodą, siłą charakteru i bezkonfliktowością. Poza 
tym udowodniła, że dziewczyna z niewielkiego 
miasta może dostać się do tak elitarnej uczelni, 
jak Akademia Teatralna w Warszawie.

dr  ZORNICA 
SAMARDŻIJEWA – astrolog

Moim zdaniem w  „Ga-
lerii…” powinna się znaleźć 
Ewa Ruszczyńska – założyciel-
ka chóru „Echo Leśne” oraz 
kabaretu w Liceum Ogól-
nokształcącym w Kolumnie.  

E. Ruszczyńska była kobietą niebywale aktywną  
i nie zwalniała tempa nawet wtedy, gdy wielokrot-
nie walczyła z chorobą.

Drugą osobą jest siostra Aneta, zakonnica  
o anielskim głosie, która założyła scholę i rozśpie-
wała kolumieńskie dzieci.

ALEKSANDRA TARNOWSKA 
– działaczka społeczna

W „Galerii niepospoli-
tych łaskowianek” nie może 
zabraknąć Marii Wierczyń-
skiej – działaczki Ligi Kobiet, 
założycielki Koła Emerytów 
w Kolumnie i aktywistki To-

warzystwa Przyjaciół Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Przez wiele lat opiekowała się ludźmi 
starszymi i ubogimi, walcząc o zapomogi dla nich. 
Troszczyła się także o najmłodszych organizując 
im wyjazdy i paczki świąteczne. A dziś, po latach 
pracy zawodowej i społecznej, Maria Wierczyńska 
przykuta została przez chorobę do wózka. Jednak 
godność nie pozwala jej obnosić się ze swoją cho-
robą, więc cierpi w milczeniu i samotności.

JERZY WITASZCZYK 
– regionalista

Według mnie niepospoli-
tą łaskowianką była Saturnina 
Kozakowska – kierowniczka 
Szkoły Podstawowej nr 2. To 
dzięki niej powstała duża sala 
gimnastyczna, a szkoła urosła 

o jedno piętro. Była kobietą ogromnie pracowitą 
i obdarzoną niezwykłą odwagą cywilną. Gdy w trak-
cie remontu szkoły okazało się, że nocami na placu 
budowy grasuje złodziej, p. Kozakowska nie tylko 
zorganizowała zasadzkę, ale osobiście brała udział 
w nocnych wartach czyhając na złoczyńcę.

ANDRZEJ WITKOWSKI 
– działacz harcerski
Do książki o niepospoli-

tych łaskowiankach zgłosiłem 
harcmistrzynię Iwonę Słobo-
dzian, która działa w ZHP 
od 1979 roku. Na co dzień 
I. Słobodzian jest pedagogiem 

pracującym w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin. 
Od lat organizuje różne formy wypoczynku dla dzie-
ci. Szczególną troską otacza najmłodszych łaskowian 
z ubogich rodzin. 

ELŻBIETA 
WOJTACKA-ŚLĘZAK 

– dyrektor  
Łaskiego Domu Kultury

Wśród niepospolitych ła-
skowianek powinna się znaleźć 
Irena Słonicka (1920 – 1999), 
łączniczka Armii Krajowej, 

kolporterka prasy podziemnej, działaczka spo-
łeczna. Miałam przyjemność obserwować pracę 
I. Słonickiej przez wiele lat i zawsze ją podziwia-
łam. Za profesjonalizm. Za maniery. I za poczu-
cie humoru. A także za to, że pracując z wieloma 
mężczyznami potrafiła tych panów zdyscyplino-
wać.

MAREK WRÓBEL
 – choreograf

Zgłosiłem dwie panie. 
Pierwsza to Krystyna Radzik, 
nauczycielka języka niemie-
ckiego. Pani profesor miała nie-
zwykłe, jak na lata 60., metody 
nauczania, np. udostępniała 

nam adresy rówieśników z krajów niemieckoję-
zycznych, byśmy poprzez korespondencję do-
skonalili znajomość tego języka. Na jej lekcjach 
nie odczuwaliśmy stresu, bo nigdy nie podnosiła 
głosu.   

Drugą osobą jest Joanna Juźwin, tancerka, 
moja była uczennica. Szybko okazało się, że Jo-
asia poza talentem tanecznym ma także uzdol-
nienia pedagogiczne. Przed laty założyła zespół 
„Wena”, który do dziś odnosi sukcesy w konkur-
sach tańca.

MAŁGORZATA 
ZIARNOWSKA 

– dyrektor  
I Liceum Ogólnokształcącego

W „Galerii…” chciała-
bym przybliżyć postać pierw-
szej turystki tatrzańskiej, za jaką 
uchodzi Beata z Kościeleckich 

Łaska. Skąd ten wybór? Urodziłam się w Łasku, 
z którego pochodzi jeden z najznamienitszych ro-
dów XV-wiecznej Rzeczypospolitej – ród Łaskich. 
Z tamtym też okresem w historii związana jest bo-
haterka tej wypowiedzi.

ALDONA ZIELNIK 
– naczelna pielęgniarka 

szpitala
Wiem, że to technicznie 

niemożliwe, ale do „Galerii 
niepospolitych łaskowianek” 
wpisałabym wszystkie łaskie 
pielęgniarki i położne. Pra-

cuję z nimi od lat i widzę, że w ich działaniu 
nie ma rutyny. Nawet wtedy, gdy są zmęczone 
to odczuwają empatię i są otwarte na drugie-
go człowieka, bez względu na to kim ten drugi 
człowiek jest.

                                 Jarosław  Borszewicz                                                
                                              Współpraca: 
                                             Anna Grałka, 
                                      Bożena Kacprzak, 
                                Tomasz Tomaszewski

Więcej takich pielęgniarek!
Rzadko publikujemy tego typu podzię-

kowania, jednak dla tych robimy wyjątek.  
E. Księska nadesłała nam list, w którym pisze, że 
przebywając u chorej mamy na oddziale neuro-
logicznym łaskiego szpitala dostrzegła nietypo-
wą pielęgniarkę, która okazuje chorym niezwy-
kłą życzliwość i ciepło, a przy tym jest życzliwa  
i profesjonalna. Wzbudza to zarówno u chorych 

jak i rodzin pacjentów wdzięczność i szacunek 
dla tej pielęgniarki.

Marianna Grabarczyk–Rębacz - rzeczywiście wy-
różnia się wśród pracowników szpitala podejściem do 
chorych. Jak podkreśla E. Księska, jej wrażliwość i empa-
tia są nieocenione i świadczą o prawdziwym powołaniu 
do wykonywania tego zawodu. Chciałoby się powiedzieć: 
oby więcej takich pracowników posiadał łaski szpital.
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Moje prywatne zaduszki (7)
Eugeniusz Iwanicki przez wiele lat był bardzo aktywnym reporterem. W tym czasie dla czytelni-

ków łódzkiego tygodnika „Odgłosy” przeprowadzał wiele wywiadów z tzw. ciekawymi ludźmi, m.in. 
Hanką Bielicką, Romanem Kłosowskim, Tadeuszem Plucińskim, Bogdanem Łazuką, Szymonem  
Kobylińskim i Witoldem Grucą. Jak wielu dziennikarzy – podróżował. Oto ciąg dalszy wspomnień  
E. Iwanickiego z Mołdawii.

Jeszcze dwa spostrzeżenia: w muzeum 
pokazano mi egzemplarz pierwszej oficjalnej 
historii Mołdowii, napisanej – ku memu zdu-
mieniu – po polsku; stwierdziłem, że Mołda-
wianie, mimo tyleletniej rosyjskiej okupacji, 
słabo znają język rosyjski i mówiąc popełnia-
ją rażące błędy.

W Kiszyniowie obejrzałem słynny 
w owym czasie w Europie film „Pokuta”, 
a także odwiedziłem niezwykłego artystę, 
którego pracownie przede mną odwiedzali 
najsłynniejsi ludzie Europy i Ameryki. Nazy-
wa się Gleb Sainczuk, pisze wiersze, uprawia 
teatr jednego aktora, lecz w świecie zasłynął 
z robienia masek z papier – mache. Przy moł-
dawskim winie podziwiałem kunszt aktorski 
gospodarza, maski sławnych ludzi pokrywa-
jące niemal wszystkie ściany i musiałem na-
rysować sylwetkę krowy. Gleb Sainczuk wy-
jaśnił, że to obowiązkowy wymóg i każdy, kto 
przekracza próg jego pracowni, rysuje krowę. 
Ma on tych rysunków całe teczki. Gdy kreśli-
łem kontury krasuli, Gleb Sainczuk sportre-
tował mnie. Podpisał: „Laureatowi konkursu 
na rysunek krowy – Gleb Sainczuk”.

W drodze powrotnej do kraju zatrzyma-
łem się w Kijowie i noc spędziłem u Piotra 
Gołobuckiego. To znane na Ukrainie nazwi-
sko, jego ojciec był historykiem i po napisa-
niu historii Ukrainy trafił na Kołymę, gdzie 
przez czterdzieści lat  wydobywał złoto, cynę 
i węgiel. Dopiero po śmierci Stalina pozwo-
lono mu wrócić do Kijowa, gdzie wkrótce 
umarł. Jego syn także został historykiem, ale 
jest ostrożniejszy od ojca, bo posiłkuje się 
dialektyką marksistowską. Wiedząc, że bę-
dzie gościł Polaka, stał w kolejce do sklepu 
monopolowego (jedyny taki w 3,5-miliono-
wym mieście!) noc – dzień – noc. Kupił pół 
litra, bo taki w tamtych latach obowiązywał 
limit. Zaprosił na ucztę swojego przyjaciela 
inżyniera. Ucieszyli się, że nie piję, wód-
ka jest u nich więcej warta niż astrachański 
kawior. Siedzieliśmy długo. Mieli do nas 
pretensje, że nigdy z Ukrainą nie poszliśmy 
na Moskwę.
- Była okazja w XVII wieku, kiedy Bohdan 
Chmielnicki poderwał kozaków.
- W dwudziestym roku wasz Piłsudski zamiast  
z Petlurą ruszyć na Moskwę, bawił się w wo-
jenkę zajmując Kijew
- W czasie ostatniej wojny wasza Armia Kra-
jowa powinna była wesprzeć naszego batkę 
Stepana Banderę! Czerwoni połamaliby żeby 
na Ukrainie.

Milczałem, bo o czym tu dyskutować. 
Jedynie, co do batki Bandery, powiedziałem, 

że był to pospolity rezun, który sprzymierzył się  
z hitlerowcami.
- Co z tego? – zaperzył się inżynier. - Ale bił 
komunistów.

Nie uzyskaliśmy consensusu i nad ranem 
zmorzył nas sen.

W tych chaotycznych wspominkach 
chcę napisać o człowieku, który nie wpłynął 
na moją drogę twórczą, ale zostawił po sobie 
dość silne wrażenie, jakiemu uległem w cza-
sie naszych spotkań. Było to w Giżycku, gdzie 
odpoczywałem z rodziną w tzw. Róży Wiatrów 
i gdzie napisałem swój „Deszczowy sezon”. 
Nazywał się Bogusław Domaniewski i prowa-
dził „Festung Boyen”, coś w rodzaju muzeum. 
Wygłaszał prelekcje dla wczasowiczów. Miały 
one w sobie coś z fantastyki i magii. Mówił 
o przyrodzie Warmii i Mazur, ale w jego us-
tach lasy, ptaki, zwierzęta, jeziora nabierały 
bajkowych barw i tajemnic. Opowiadał o lo-
dowatych wiatrach szalejących nad wodami, 
o mewach, które z zimna i głodu wybijają szy-
by, by dostać się do wnętrza domów. Niektóre 
roztrzaskują się na szkle, inne pogruchotane 
umierają w lodowatych bryłach. Słuchacze 
do końca nie wiedzieli, kiedy ten szczupły, 
opalony mężczyzna porzucał mazowiecko-
warmiński krajobraz i przenosił się na wody 
mórz południowych, na atole pełne tropikal-
nej roślinności, bajkowych ptaków i latających 
ryb, Wszystko to było tak realne, że widziało 
się kratery wulkanów, słonie szalejące w czasie 
trzęsienia ziemi i smukłych poławiaczy pereł 
nurkujących ku dnom mórz podzwrotniko-
wych. Ale byłem przecież dziennikarzem, więc 
szybko ustaliłem, że Bogusław Domaniewski 
to znany i uznany przed wojną podróżnik 
i globtrotter, właściciel kutrów rybackich, ma-
rynarz różnych bander, autor bestselerów „Za 
własnym żaglem” i „Chłopak z oazy”, geograf 
i ichtiolog, żołnierz AK, ranny w potyczce 
z Niemcami, twórca ogrodów zoologicznych 
w Zamościu i Giżycku, niezrównany gawę-
dziarz i przewodnik.

Gdy spisuję wydarzenia z mojego dość 
długiego życia, doznaję wrażenia, że otworzy-
łem starą, zapomnianą skrzynię, w której są 
przechowywane daty, sylwetki spotykanych 
niegdyś osób, śmieszne i dramatyczne sytu-
acje. Są one przemieszane, rzucone bez dba-
łości o ich historyczną trwałość. Oto wyłania 
się Kazimierz Dolny, gdzie pisałem „Miałem 
dobrego pana” i gdzie poznałem dziennika-
rza, gawędziarza, inteligentnego dyskutanta 
Mieczysława Lenia z Kalisza. Będąc w tym 
mieście malarzy i filmowców złożyłem wi-
zytę nestorce polskiej literatury Marii Kun-

cewiczowej. I zaraz inna wizja jakby ktoś 
tajemniczy i niewidzialny przesunął obrazek 
w zabytkowym fotoplastikonie, do którego, 
na ulicę Narutowicza w Łodzi, przyjeżdżałem 
w latach czterdziestych, by obejrzeć fotografie 
z egzotycznych miast Południowej Ameryki. 
A oto widzę XVIII Zjazd Związku Literatów 
Polskich, mnie siedzącego obok ministra kul-
tury Aleksandra Syczewskiego i Jerzego Putra-
menta i słyszę słowa Jarosława Iwaszkiewicza: 
„Chcemy, by cenzor naszych tekstów, odróż-
niał wreszcie huk karabinu od zwykłego pierd-
nięcia”. Słyszę wzmagające się oklaski, widzę 
biegnących kolegów literatów do prelegenta, 
a Iwaszkiewicz ściska dłonie i nadstawia twarz 
do pocałunków. Biegnę, ściskam dłoń, cału-
ję w policzek. Zmiana otoczenia: w kadrze 
pojawia się sala biblioteki imienia Ludwika 
Waryńskiego (dziś Józefa Piłsudskiego). Trwa 
kolejny Ogólnopolski Festiwal Poezji. Czeka-
my na prelegenta, który ma wygłosić referat 
na temat kondycji współczesnej poezji. Mija-
ją kolejne minuty, a człowiek się nie pojawia. 
Jurek Wawrzak, prezes naszego oddziału ZLP, 
chodzi zdenerwowany, ja, członek zarządu te-
goż oddziału, co chwilę wybiegam przed budy-
nek, ale oprócz pędzących aut i dzwoniących 
tramwajów nic nie ma. Sala się niecierpliwi. 
W końcu Jan Huszcza proponuje, by udać się 
do Artura Sandauera, który w swojej publika-
cji „Bez taryfy ulgowej” porozstawiał współ-
czesnych poetów po kątach. Idziemy, mówimy 
co i jak, że jeśli on nie uratuje sytuacji festiwal 
czeka klęska.
- Jak bida, to do Żyda – śmieje się Sandauer 
i idzie na salę obrad.

                                 Eugeniusz Iwanicki
ciąg dalszy w następnym numerze „PŁ”

RZECZOZNAWCA 
MAJĄTKOWY

Agnieszka Pospiszył 
upr. 4739

oferuje usługi w zakresie sporządzania 
wycen nieruchomości zabudowanych, 

lokali mieszkalnych, usługowych, gruntów 
niezabudowanych i innych.

Kontakt: 604 4�0 105
Tel/fax:  44 634 17 55 
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Na pożółkłej fotografii

Pamiętam Noskowiczów (3)Oto ostatni odcinek wspomnień 
Franciszka Walentowskiego z Tarnowa 
dotyczących rodziny Noskowiczów. Je-
den z Czytelników przypomniał mi, że w 
okresie międzywojennym Żydzi stanowi-
li znaczącą część społeczności Łasku, a za 
sprawą hitlerowców zniknęli całkowicie 
z krajobrazu miasta. „Ubolewam, że tak 
mało śladów ich bytności zachowało się w 
naszym mieście” – napisał ów Czytelnik. 
Zgadzam się z tym całkowicie. Skom-
plikowane losy Polaków sprawiły, że na 
skutek różnych uprzedzeń i nie zawsze 
sprawiedliwych osądów wyrzuciliśmy na 
obrzeża niepamięci kawał historii Łasku. 
Wierzę, że wcześniej czy później pamięć 
o ludziach, którzy współtworzyli historię 
Łasku przez wieki, przebije się do świa-
domości mieszkańców. 

Koło napędowe owej maszyny parowej za 
pomocą dużego pasa transmisyjnego grubości 
1 cm, szerokości 20 cm i długości około 20 m, 
poprzez szereg przekładni pasowych urucha-
miało wszystkie warsztaty. Pozostałe pasy były 
węższe i krótsze. Wszystkie pasy wykonano ze 

skóry, stanowiły one dużą wartość. Niestety, 
wojna przerwała pracę tkalni, nagle pasy gdzieś 
zniknęły, prowadzono nawet w tej sprawie 
śledztwo.

Któregoś dnia na początku okupacji hit-
lerowskiej znalazłem się u Noskowiczów. Przy-
szedł Abraham, zmartwiony i dotkliwie pobi-
ty. Żona ręcznikiem obmywała krwawe rany 
na głowie. Była to dla nich tragiczna i krępu-
jąca sytuacja, więc szybko wyszedłem. Potem 
dowiedziałem się, że Abraham wezwany zo-
stał przez żandarmerię w sprawie zaginionych 
pasów transmisyjnych z tkalni. W tej samej 
sprawie przesłuchiwano dozorcę Badziaka, 
pochodzącego z Czestkowa ale mieszkającego 
z rodziną obok tkalni. Jego też pobito tak do-
tkliwie, że przez tydzień leżał w łóżku.

Gdy powstało getto, Noskowiczowie 

zamieszkali w murowanej oficynie  na rogu 
Gorczyńskiej i Widawskiej. Abraham Nosko-
wicz wraz z synem Natkiem zaczęli wytwa-
rzać trepy, nawet zamówiłem u nich jedną 
parę. Po podbiciu podeszwy drutem, bardzo 
dobrze jeździło się w nich na ślizgawce.

Pod koniec 1942 roku przeprowadzili-
śmy się z Łasku do Kolumny i od tej pory 
mój kontakt z rodziną Noskowiczów urwał 
się. Dowiedziałem się później, że wszyscy 
zostali wywiezieni do obozu zagłady. Moja 
nieżyjąca już ciocia, która pracowała w fa-
bryce u Noskowicza, opowiadała, że jeden  
z Noskowiczów przeżył obóz i po wojnie 
prawdopodobnie pojawił się w Łasku. Warto 
jeszcze wspomnieć, że przy ulicy Warszaw-
skiej, chyba pod numerem 42, znajdował się 
tartak, którym zarządzał brat Noskowiczo-
wej – Brzeziński. W tartaku tym pracowało 
ponad 10 osób. Była to spółka. Na początku 
wojny stacjonowało w tym miejscu wojsko 
niemieckie, potem teren ten objęła niemie-
cka firma drogowo – budowlana.

                                  Stanisław Barcz

Kino „Bałtyk”

Ten budynek jeszcze istnieje, ale kino nie funkcjonuje w nim od wielu lat. Łza się 
w oku kręci starszym mieszkańcom Łasku, którzy przychodzili tu ze swoimi sympatiami  
i poznawali najlepsze obrazy światowej kinematografii. Dziś rolę kina w części wypełnia 
telewizja. Nie brak jednak łaskowian, którzy do prawdziwego kina jeżdżą do Łodzi.

To zdjęcie pochodzi z lat sześćdziesiątych.  

Wracają piękne bale
Dopiero 8 marca kończy się tegorocz-

ny długi karnawał, a to sprawia, że miesz-
kańcy Łasku mają okazję do uczestniczenia 
w wielu balach i zabawach. A że karnawa-
łowe szaleństwa mają w mieście długoletnią 
tradycję, wiele instytucji od lat organizuje 
bale, także o charakterze charytatywnym.

W końcu stycznia br. odbył się szósty z ko-
lei Senatorski Bal Charytatywny, organizowa-
ny w sali łaskiej OSP przez senatora Andrzeja 
Owczarka. Cel był szczytny: pomoc dzieciom 
chorym i potrzebującym. Impreza się udała, 
uzyskano spory dochód. Prestiżowo ważny jest 
też Wielki Bal Królewski organizowany przez 
Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych (w tym 
roku w Zduńskiej Woli).

Niestety, nie będzie w tym roku Balu Spor-
towca, za to w marcu w ŁDK odbędzie się gala, 
podczas której poznamy sportowca i trenera 
roku 2010. Być może w kolejnych latach łaski 
świat sportu wróci do dobrej tradycji i znów ba-
wić się będzie na środowiskowym balu. 

Oprócz wielkich balów łaskowianie lubią 
też imprezy kameralne, organizowane w małych 
gronie, wśród znajomych i przyjaciół. I w takich 
warunkach potrafią bawić się znakomicie. To 
dobry sposób na oderwanie się od codziennych 
problemów i kłopotów, a także relaks w rytmie 
tanga czy rock and rolla. Dobrze więc się sta-
ło, że Nowy Rok w grodzie nad Grabią znów 
przywitano – po rocznej przerwie – na łaskim 
rynku. 

                                                             (P)
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NARODZINY  I WOJNA (4)
Kontynuujemy cykl publikacji profesora Mariana Marka Drozdowskiego, łaskowianina mieszkające-

go i pracującego naukowo w stolicy, poświęconych narodzinom niepodległości na ziemi łaskiej i wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-19�1. Profesor często wraca w swoich książkach i wykładach do wspomnień 
z rodzinnego Łasku, opisując szeroko m.in. dzieje wielu patriotycznych rodzin, a także nie znane dotąd 
fakty z historii grodu nad Grabią.

Po odzyskaniu niepodległości powstało 
w Łasku Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, 
przy ul. Kościelnej nr 119, od 4 sierpnia 1922 r. 
przekształcone w Bank Spółdzielczy w Łasku.

Burmistrz Brzeziński i ks. Augustynik za-
dbali o uroczyste nabożeństwa z okazji święta 3 
Maja w 1919, 1920 i 1921 r. Ks. Augustynik 
przed pochodem w czasie uroczystego nabo-
żeństwa 3 Maja 1919 r. odczytał w kolegiacie, 
w trakcie nabożeństwa, list arcybiskupa Aleksan-
dra Kakowskiego do duchowieństwa i wiernych, 
w którym metropolita warszawski podkreślał: 
„mogą nam mówić, że religia jest rzeczą prywatną 
jednostek, że zatem Konstytucja Państwa sprawę 
religii powinna pominąć . Takie rozumowanie 
płynie z antyreligijnego ducha czasu, i każdy głę-
biej myślący człowiek musi uznać fałsz takiego 
mniemania, albowiem religia jest duszą państwa. 
Jak ciało bez duszy jest trupem, tak państwo bez 
religii jest zbiorowiskiem bezdusznym, a jeżeli 
nie umiera, to tylko dlatego, że pomimo zaparcia 
się religii, w wielu sprawach rządzi się szczątkami 
wiary, przekazanej przez poprzednie pokolenia. 
Państwo bez religii umiera, i ty narodzie polski 
umarłbyś, skorobyś wyrzucił religię z domów, 
rodzin, gmin i z państwa.” Pod koniec sierpnia 
1919 r. uczestnicy nabożeństw w kolegiacie 
łaskiej zapoznali się z listem pasterskim bisku-
pów polskich zebranych u grobu św. Wojciecha 
na temat istoty bolszewizmu. Biskupi apelowali 
w nim: „ Małoduszne przymykanie na zło oczu, 
ustawiczne korzenie się przed organizacją złą 
i wywrotową, strach i obawa obezwładniająca 
wszelką robotę zaradczą musi prowadzić kraj 
i społeczeństwo nad brzeg przepaści. Grozi to 
zwłaszcza tam, gdzie ci, którzy mają władzę, 
zamiast oglądać się na zdrowe moralne zasady, 
których są stróżami i wykonawcami, żyjąc w cią-
głej obawie przed przyszłą anarchią sami przez 
ustępstwa od zasady powodują anarchię moral-
ną. Stąd rośnie bezwzględność i rozzuchwalenie 
się radykalizmu, a maleje i umniejsza się odwaga 
w bronieniu sprawiedliwości, a nawet umniejsza 
się samo przeświadczenie, że w ogóle potrzeba 
jej bronić. Nie zapominajmy, o tym, że bolsze-
wizm czy komunizm jest przede wszystkim cho-
robą duszy. Chowajmy więc dusze nasze zdrowe, 
a zwłaszcza wzmacniajmy się w tych cnotach, 
których bezpośrednim zaprzeczeniem jest bol-
szewizm, anarchia, komunizm.” 

W październiku 1919 r. do Warszawy 
na zjazd Związku Ludowo-Narodowego wy-
jechała z Łasku delegacja działaczy narodowo- 
demokratycznych, pod przewodnictwem Alek-
sandra Dzierżawskiego - posła kilku kadencji. 
W delegacji tej brał udział prawdopodobnie Wa-
lenty Sosnowski. Na zjeździe tym 27 paździer-
nika uchwalono, opracowany m.in. przez braci 

Stanisława i Władysława Grabskich, program, 
w którym czytamy: „ Opierając wychowanie 
moralne narodu na religii i uznając za kierow-
nika jego moralnego życia Kościół - Związek 
Ludowo-Narodowy domaga się dla Kościoła 
pełnej niezależności i odpowiedniego stanowiska 
w państwie. Wszystkie wyznania cieszyć się win-
ny w Polsce pełną swobodą wiary i obrządku. 
Ludności protestanckiej, która mimo wiekowe-
go oderwania się od Polski i usilnej germaniza-
cji, zachowała swą gorącą miłość ojczyzny - za-
pewniona być musi w Rzeczypospolitej gorliwa 
opieka. Gdy jednak olbrzymia większość narodu 
polskiego jest katolicka, Związek Ludowo-Naro-
dowy zastrzega dla Kościoła katolickiego stano-
wisko naczelne.” 

ZL-N postulował rozbudowę wszelkich 
form samorządu, domagał się od władz pań-
stwowych wspierania unarodowienia przemysłu, 
handlu i finansów i pospiesznej industrializacji 
dla znalezienia nowych miejsc pracy dla osób 
pochodzących z przeludnionych wsi polskich. 
Podobny program głosiło wpływowe w powiecie 
łaskim Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, kła-
dąc większy nacisk na potrzebę reformy rolnej 
i upowszechnienie oświaty ludowej.

ZL-N miał w tym czasie poważny wpływ 
na poglądy polityczne ziemian polskich, w tym 
ziemian powiatu łaskiego, reprezentowanych 
przez następujące rodziny: Jabłonowskich z Gor-
czyna, Pruskich z Łopatek, Sznajderów z Korcze-
wa, Szweycerów z Łasku i Orchowa oraz Jaku-
bowskich z Pruszkowa. Szweycerowie, którzy 
w majątku Orchów prowadzili, słynną na Ziemi 
Łódzkiej, szkółkę drzew owocowych i róż, wy-
różniali się szczególnie patriotyczną postawą nie 
szczędząc środków na wszelkiego rodzaju akcje 
społeczne, w tym na POW, Pożyczką Narodową, 
potrzeby kolegiaty łaskiej, a przede wszystkim 
Armii Ochotniczej w 1920 r. 

Janusz Szweycer był założycielem i preze-
sem Akcji Katolickiej w naszym mieście.

Wśród pracowników gospodarstw zie-
miańskich zaczął działać Chrześcijański Zwią-
zek Zawodowy Robotników Rolnych w Łasku, 
kierowany przez Zygmunta Kowalskiego. Był on 
organizatorem, w kwietniu i maju 1919, straj-
ków rolnych, które zakończyły się znaczną po-
prawą sytuacji robotników rolnych, m.in. dzięki 
umowom zbiorowym.

Z inicjatywy ziemian powstało w Łasku 
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, niższy szcze-
bel Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Dba-
ło ono o podniesienie kultury rolnej, nowoczes-
ne metody uprawy roślin i hodowli. Od 1919 r. 
działało też Koło Gospodyń Wiejskich, związane 
z Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych.  

Organizacją społeczną ciesząca się szczegól-

ną estymą w mieście była utworzona w 1901 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna, kierowana przez wiele 
lat przez geometrę Bonifacego Bylińskiego i inż. 
Teofila Stapfa. W organizacji tej aktywnie działał 
mój ojciec chrzestny Józef Sosnowski, najstarszy 
brat Mamy, a później jego najmłodszy brat Jan 
Sosnowski. Któż z nas nie podziwia w okresie 
Świąt Wielkanocnych straży Rzymian, sprawu-
jących wartę przy Grobie Pańskim w kolegiacie 
łaskiej?  

Dnia 25 sierpnia 1919 r. Łask w czasie 
wielkiego wiecu, zorganizowanego przez burmi-
strza Brzezińskiego, wspartego przez proboszcza 
Augustynika, domagał się od gabinetu Ignacego 
Paderewskiego interwencji zbrojnej dla wsparcia 
akcji Ślązaków, walczących o przyłączenie swego 
regionu do Rzeczypospolitej. Później wiece po-
dobne zostały zorganizowane przez władze mia-
sta 4 lipca 1920 r. i 6 marca 1921 r. „ Na plebis-
cyt dla Górnego Śląska Sejmik powiatu łaskiego 
wyasygnował 6117, 97 mkp. Wysłał 50100 mkp 
na sierociniec w Katowicach.”   Kilkudziesięciu 
chłopców z powiatu łaskiego zasiliło w maju sze-
regi powstańców śląskich. 4 maja 1921 r. wraz 
z ośmioma kolegami wyjechał na III Powstanie 
Śląskie mój Ojciec, pod kierunkiem najstarszego 
kolegi Piotra Sucheckiego. W Sosnowcu grupa 
ochotników otrzymała przewodnika, który ją 
przeprowadził do wojsk powstańczych stacjonu-
jących w Szopienicach.  Zostali oni skierowani 
do oddziału płk Dąbrowskiego „Niemczyka”, 
mającego swą bazę organizacyjną w Zawodziu. 
Ojciec otrzymał przydział do III kompanii por. 
Maślanki, która wchodziła w skład II batalionu, 
dowodzonego przez por. Gruszkę. W czerwcu 
1921 r. brał udział w walkach w rejonie Góry 
Św. Anny, w okolicach Olszowa- Zalesie- Lichy-
nia- Popice. Tutaj dochodziło do walk na bag-
nety z nacierającymi i dobrze uzbrojonymi od-
działami niemieckimi . Pod Lichynią poległ 
przyjaciel Ojca - Piotr Suchecki.  Inne grupy 
ochotników łaskich są do odkrycia. W listopa-
dzie i grudniu 1919 r. na prośbę metropolity 
Kakowskiego, z myślą o wigilii - traktowanej 
jako „Święto rodzinne”, mieszkańcy powiatu 
łaskiego szykowali paczki dla żołnierzy, prze-
bywających na froncie. Kwestę na ten cel pro-
wadził Polski Biały Krzyż i Polski Czerwony 
Krzyż. Obie te organizacje cieszyły się gorącym 
poparciem Kościoła. 

Pod koniec kwietnia 1920 r. powstał w Ła-
sku Obywatelski Komitet Subskrypcji Pożyczki 
Odrodzenia Polski, z udziałem księży. Istniejące 
źródła nie pozwalają określić jakie były efekty fi-
nansowe pracy wspomnianego Komitetu, wspie-
ranego przez Kościół.
     Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
                   ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”
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BURMISTRZ  ŁASKU         

… zawiadamia, iż został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż działek  
położonych   Łasku, obręb 15, przy ul. Batorego, przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną.

Zgodnie z  miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego 
w Łasku przy ul.Batorego, uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. 
Uchwałą nr IV/33/03 w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki objęte są księgą wieczystą nr SR1L/00058443/6.
 Przetarg odbędzie się w dniu �4 marca �011 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Łasku, ul. Warszawska 14, sala 18.
Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14,  
pok. 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 6768340 oraz 6768354.

BURMISTRZ  ŁASKU         

 …zawiadamia, iż został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 
przewidzianych do zabudowy garażami wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonych 
w Łasku przy ul.Karpińskiego  oraz II przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż działki przewi-
dzianej do zabudowy garażem wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonej w Łasku 
przy ul. Karpińskiego.

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

Przetarg odbędzie się w dniu �4 marca �011 r. o godz. 1� w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Łasku, ul. Warszawska 14, sala 18.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14,  
pok. 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 6768340 oraz 6768354.

PATRYK 
REPREZENTOWAŁ 

POLSKĘ
W dniach �1-�3 stycznia �011 roku  

w Casino de Ruhl w Nicei, w południo-
wej Francji, odbyła się Międzynarodowa 
Gala Shindokai Karate. Polskę jako je-
dyny reprezentował Patryk Paśka, czło-
nek Łaskiego Bractwa Thratlonu Sztuki 
Walki.

Turniej zgromadził zawodników z Fran-
cji, Włoch, Belgii, Węgier, Polski, Rosji, Iranu 
i Tunezji. Sportowcy walczyli w szczytnym celu, 
wspierając akcję badań na żółtaczkę typu C.

Na gali odbyło się dziewięć poje-
dynków, składających się z sześciu rund 
- 2 rundy w karate, 2 rundy w tajskim bok-
sie, 2 rundy w grapplingu. Liczba miejsc 
na widowni była ograniczona do 200, gdyż 
ring mieścił się na terenie nicejskiego  kasyna.  
     Naszego zawodnika wspierał sensei Cezary 
Zugaj - szef Shindokai Karate Poland, który 
towarzyszył Patrykowi we Francji. Paśka zmie-
rzył się z zawodnikiem francuskim Yohanem 
Gueguenem i po zaciętej walce, w której długo 
prowadził na punkty, przegrał w 5 rundzie po-
przez założenie dźwigni na łokieć. Chociaż była 
to pierwsza zawodowa walka Patryka na ringu 
międzynarodowym, wykazał się on  profesjona-
lizmem i bardzo dobrą techniką. Mimo iż zajął 
drugie miejsce, zaprezentował  swoje umiejętno-
ści  na bardzo wysokim poziomie, co zauważone 
zostało przez francuskich trenerów i sędziów.

Życzymy Patrykowi dalszych sukcesów.
                                 Kamila Dębińska 

BURMISTRZ  ŁASKU
…zawiadamia, iż został ogłoszony 

II przetarg ustny nieograniczony na nie-
ruchomość położoną w Łasku, obręb 12, 
przy ul. Objazdowej, oznaczoną działkami  
nr 84/1 o pow. 343� m� zabudowaną 
trzema budynkami magazynowymi i 84/�  
o pow. 555 m� niezabudowaną

Cena wywoławcza – 1.1�3.�67 zł, 
wadium w wysokości – 11�.000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 
�011 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 
sala 18.

Dla nieruchomości brak miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz 
cech zabudowy i zagospodarowania terenu 
nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.

Ogłoszenie znajduje się na stronie  
Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

Bliższych informacji udziela się  
w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. War-
szawska 14, pok. 40 i 54 lub telefonicznie  
tel. 43 6768340 oraz 6768354.
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Rada Programowa: Gabriel Szkudlarek, Beata Mielczarek (Łask)
Cezary Gabryjączyk (Łask)

Bronisław Węglewski (Buczek)
Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski 

Druk: Drukarnia „Intrograf”, skład: Adam Doliwa 
Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji o warunkach druku ogłoszeń i reklam

udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych planowanych                       

 do zorganizowania w marcu �011r.

Pani
MONICE KUBIAK
Inspektorowi Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego 
w Łasku  

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

O J C A 
 składają

Burmistrz Łasku 
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

Lp. Nazwa imprezy Dzie   Miejsce imprezy Organizator 

1. Koncert z okazji Dnia Kobiet        6 DK  DK 
2. Ekologia w wierszu i piosence - 

inscenizacja
    10-17 Biblioteka Pedagogiczna    

w Sieradzu filia w asku
Biblioteka Pedagogiczna    
w Sieradzu filia w asku

3. XVII Konkurs savoir–vivre pn.  “Obycie 
umila ycie” 

11- eliminacje 
18 - fina

DK  DK  

4.  Wyk ad Uniwersytetu III Wieku 
Kobieta – mi dzy egoizmem a mi o ci  – 
prof. dr Leszek Puty ski

        8 DK  DK  

5.   Wyk ad Uniwersytetu III Wieku pt. 
”Biblia, to jest Pismo wi te Starego i 
Nowego Testamentu”- mgr in . Pawe
Gumpert, .diakon 

       22  DK DK  

 6. Wystawa malarstwa i wieczór autorski 
plastyczki i poetki Donaty Lesi skiej

25.03.2011-
5.05.2011

Biblioteka Publiczna im. 
Jana askiego w asku

Biblioteka Publiczna im. 
Jana askiego w asku, 
TPZ

Lp. Nazwa imprezy Dzie   Miejsce imprezy Organizator 

1. XXIV Festiwal Modeli Balonów ,XVI 
Otwarte Zawody Modeli Balonów na 
Ogrzane Powietrze „Ma y Gordon 
Bennet” 

        
       27 

Boisko CS i R w asku
ul. Narutowicza 28 

KML i K, DK 

2. Turniej Wojewódzki z okazji  
8 marca  (tenis sto owy)

 sala LO w asku, 
 ul. Mickiewicza 1 

ULKS -ASTS  
Gmina ask
Starostwo Powiatowe 
w asku

3. Mecz o mistrzostwo rozgrywek klasy „B” 
grupy IV okr gu sieradzkiego 

     28 Boisko przy Zespole Szkó
Ogrodniczych w Ostrowie 

Klub sportowy WKS 
Rokitnica

         ….informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość 
położoną we Wronowicach, oznaczoną działką nr 983/1 o powierzchni 690 m�.

Cena wywoławcza – 50.670 zł, wadium w wysokości – 6.000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu � marca �011 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego                     

w Łasku, ul. Warszawska 14, sala 18.
Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, powyższa 
działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14,  

pok. 41 i 54 lub telefonicznie tel.(43) 6768341 oraz 6768354.

                       
… informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej budynkiem letniskowym, położonej w Rokitnicy, oznaczonej 
działką nr 343 o powierzchni 653 m2.

Cena wywoławcza wynosi 100.000 zł, wadium 10.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca �011 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. 18.
Bliższe informacje tel. 43 67 68 341.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl

BURMISTRZ  ŁASKU         

BURMISTRZ  ŁASKU         

16-LATEK 
I MARIHUANA

Wracając z wieczornej interwencji  
w jednej z miejscowości gminy Łask, poli-
cjanci zauważyli idącego prawą stroną drogi 
młodego mężczyznę. Postanowili go wyle-
gitymować. Podczas tych czynności 16-let-
ni mieszkaniec gminy zachowywał się nie-
naturalnie i był nerwowy. Funkcjonariusze 
poprosili, by chłopak opróżnił kieszenie.  
W jednej z nich znajdowała się torebka folio-
wa, tzw. dilerka, z suszem roślinnym (mari-
huana). 16-latka przewieziono do KPP Łask  
później przekazano matce. Teraz chłopakiem 
zajmie się Sąd Rodzinny.                        KCh

Włamywacze
Dziesięć lat więzienia grozi dwóm młodym męż-
czyznom, którzy dokonali włamania do firmy prze-
wijającej silniki znajdującej się w powiecie łaskim. 
Na gorącym uczynku zatrzymał ich właściciel za-
kładu i przekazał wezwanym  policjantom. Funk-
cjonariusze zatrzymali  dwóch laskowian w wieku 
20 i 22 lat, którzy wcześniej sforsowali drzwi firmy 
i zamierzali skraść miedziane elementy. Jak się oka-
zało, obydwaj byli pod „wpływem” - mieli we krwi 
od 0,7 do 1,6 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
złożyli wyjaśnienia.                               (K.Ch.)

W SKRÓCIE
• Na mocy uchwały łaskiej Rady Miejskiej, bur-
mistrz G. Szkudlarek oraz komendant powiato-
wy policji J. Kuropatwa podpisali porozumie-
nie o współpracy w ramach interdysplinarnego 
zespołu zajmującego się przemocą w rodzinie.  
W skład zespołu wchodzą specjaliści, których ce-
lem jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym 
przemocą. Zespół współdziałać będzie ściśle nie 
tylko z organami ścigania, ale i Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• 8 kwietnia br., godz. 19, w łódzkiej hali „Are-
na” będzie można obejrzeć spektakl „Metro”. 
Bilety do nabycia w Biurze Turystycznym  „Gro-
madex”, Pl. 11 Listopada 16.
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1000 GODZIN NA F-16 
8 lutego br., godzina 13.30, lotnisko 3�. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 

Ląduje samolot wielozadaniowy F-16 o numerze bocznym 4087, pilotowany przez 
dowódcę płk pil. Dariusza Malinowskiego, który właśnie przekroczył nalot 1000 
godzin za sterami Jastrzębia.

- W czasie niemal dwóch godzin lotu wspominałem swój pierwszy lot na 16-tce w  bazie lotniczej 
amerykańskiej Gwardii Narodowej w Tuson w stanie Arizona, a było to 4 listopada 2005 roku. 
Samolot o  bocznym numerze 4087 jest chyba dla mnie szczęśliwy - przyprowadziłem go do Polski 
ze Stanów – śmieje się płk Malinowski.
Od wczoraj płk Malinowski legitymuje się nalotem 1000,47 godzin na samolocie F-16, zaś jego 
nalot ogólny to 2183,56 h.

W ubiegłym roku D. Malinowski został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Człowieka Roku 
w Lotnictwie Wojskowym” w plebiscycie Lotnicze Orły zorganizowanym przez portal Lotnicza 
Polska, zdobywając ponad 72% głosów.

Płk Malinowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy tyle samo lądowań co startów!
                                                                                                                por. Marek Kwiatek

�0 maja ubiegłego roku cały Łask obiegła wiadomość, że strażacy uszczelniają i podwyższają wał przeciwpowodziowy  
w rejonie Grabi, by uniknąć powodzi na okolicznych terenach. Akcja ta koordynowana przez  gospodarzy Łasku i powiatu 
przyniosła oczekiwany efekt. Niestety, takiego przyboru wód możemy spodziewać się także w przyszłości.

I jeszcze jedno zdarzenie z udziałem straża-
ków – 8 września tegoż roku na składowisku fir-
my TWK-ZAG w Woli Łaskiej powstał niebez-
pieczny pożar. Oprócz składowiska elementów 
tapicerki samochodowej i tektury ogień zniszczył 
też kawałek lasu.  Akcja ratownicza trwała prawie 
13 godzin, a uczestniczyło w niej 9 zastępów JRG, 
1 zastęp Wojskowej Straży Pożarnej i 15 zastępów 
OSP. Jak się okazało, przyczyną pożaru było pod-
palenie przez nieznanego sprawcę. Na szczęście 
akcja ratownicza przeprowadzona była sprawnie, 
uratowano m.in. 0,9 ha lasu.

To tylko dwa przykłady z wielu, jakie 
w minionym roku odnotowano w powiecie, 
o których mówiono podczas narady sumującej 
w straży pożarnej 2010 r. Nie był to rok łatwy, 
bo dawały o sobie znać podtopienia i pożary, nie 
brakowało też tragicznych zdarzeń na drogach. 

W 2010 roku w powiecie łaskim straża-
cy odnotowali 705 zdarzeń (w rekordowym 
w minionej dekadzie roku 2008 – 909), w tym 
176 pożarów. 23 alarmy były fałszywe, ale aż 
13 – w tzw. dobrej wierze. Najwięcej zdarzeń 
było w Łasku (353). Następnie w gm. Widawa 
(131), Sędziejowice (118), Buczek (57) i Wo-
dzierady (46).

Straty spowodowane zdarzeniami oszaco-
wano na  kwotę 1775,9 tys. zł, w tym samych 
pożarów – na ponad 950 tys. zł. Warto jeszcze 
wspomnieć, iż wartość uratowanego mienia 
przy zdarzeniach oszacowano na kwotę 4066 
tys. zł. Dopiero gdy się spojrzy na te kwoty, wi-
dać jak na dłoni, że warto inwestować w straż.

W jakich obiektach dochodziło do tragicz-
nych zdarzeń? Głównie w budynkach mieszkal-
nych (218 zdarzeń),  rolniczych – także uprawy 
i łąki (70), użyteczności publicznej (35), lasach 
(13), produkcyjnych (5) i magazynowych (5).

Jeśli idzie o pożary, na szczęście nie mieli-
śmy wielkich zdarzeń tego typu, ale zbyt często 

płonęły śmietniki, łąki, pobocza dróg, a także 
uprawy rolne, środki transportu. W przypadku 
miejscowych zagrożeń, sporo ich było w obiek-
tach mieszkalnych, także z powodu silnych 
wiatrów, nadmiernych opadów deszczu. Sporo 
odnotowano też wypadków drogowych i kolizji, 
niejednokrotnie strażacy ratowali życie poszko-
dowanym, wydobywając ich z zakleszczonych 
pojazdów. Jeśli już jesteśmy przy statystyce, 
za Komendą Powiatową PSP podajemy, że naj-
więcej zdarzeń było w maju i lipcu, najmniej zaś 
w styczniu. Najwięcej zdarzeń odnotowano we 
wtorki i czwartki, najmniej zaś w niedzielę.

Jaka jest przyczyna większości pożarów? 
Od lat niezmienna – nieostrożność dorosłych 
i nieletnich, co wiąże się z lekceważeniem  pod-
stawowych przepisów związanych z ochroną 
przeciwpożarową. Niestety wciąż zbyt często 
porzucamy niedopałki papierosów i zapałek 
w lasach i na poboczach dróg, bez wyobraźni 
wypalamy wiosną suche trawy, ale nie brak też 
podpaleń celowych oraz wad i nieostrożnej eks-
ploatacji środków transportu.

Aby pożarów było mniej i by skutki zdarzeń 
nie obciążały nas tragicznie, strażacy bezustannie 
doskonalą swoje umiejętności i korzystają z coraz 
nowocześniejszego sprzętu. Dysponują nim dziś 
nie tylko strażacy z łaskiej PSP, ale i OSP w oko-
licznych gminach, choćby Buczek, Sędziejowice 
czy Widawa. Druhowie z gm. Buczek od lat na-
leżą do czołówki jeśli idzie o nowoczesny sprzęt 
i zaplecze, ale i wyszkolenie. Także OSP w samym 
Łasku jest dziś nowoczesną formacją, która może 
uczestniczyć w najtrudniejszych zdarzeniach.

Tylko w minionym roku PSP wzbogaciła 
się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mer-
cedes-Benz Atego 1529, wóz operacyjny marki 
Opel, a także wysoko wydajną pompę Rosen-
bauer FOX o wydajności powyżej 1 m sześc. 
na minutę. W najbliższym czasie potrzebny jest 

także lekki samochód ratownictwa technicznego.
Uczestniczący we wspomnianym spotka-

niu przedstawiciele samorządów powiatu, Ła-
sku i okolicznych gmin bardzo wysoko ocenili 
ubiegłoroczną działalność strażaków, o czym 
mówił zarówno starosta Cezary Gabryjączyk 
jak i wójt gminy Widawa Jerzy Sylwester Woź-
niak. Także zastępca komendanta wojewódz-
kiego PSP w Łodzi mł. bryg. Paweł Stępień 
(pochodzi z gm. Sędziejowice, pracował wcześ-
niej w Zduńskiej Woli) pozytywnie ustosunko-
wał się do wystąpień komendanta powiatowe-
go straży mł. bryg. Piotra Rudeckiego i jego 
zastępcy Marka  Okupińskiego, mówił o tym, 
że łaska jednostka zaliczana jest do najlepszych 
w województwie, jednocześnie gratulując stra-
żakom dobrych wyników i zaangażowania, 
a także społecznego uznania i szacunku.

Miłym akcentem zamykającym spotkanie 
było poświęcenie przez kapelana strażaków po-
wiatu ks. kan. Jarosława Wojtala nowego po-
jazdu operacyjnego i wysoko wydajnej pompy, 
przydatnej szczególnie podczas takich powodzi 
i podtopień, jakie przeżyliśmy w kraju w ubie-
głym roku.                                              (RP)

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻAKÓW
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