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Przodujący Oddział WP
W Centrum Konferencyjnym WP odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo 

– koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbroj-
nych RP z udziałem prezydenta RP, zwierzchnika sił zbrojnych Bronisława Komo-
rowskiego, ministra obrony narodowej Bogdana Klicha oraz przedstawicieli parla-
mentu, władz państwowych i wojskowych.

Na odprawie tej obecny był rów-
nież dowódca 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego płk dypl. pil. Dariusz Mali-
nowski, który z rąk ministra obrony 
narodowej odebrał statuetkę  oraz akt 
nadania tytułu honorowego „Przodują-
cy Oddział Wojska Polskiego” za uzy-
skanie najlepszych wyników w działal-
ności służbowej i szczególne osiągnięcia 
w 2010 roku. 

Bez drugiego 
zastępcy burmistrza
To już jest pewne! Nie będzie drugiego 
zastępcy burmistrza. Choć kilka mie-
sięcy temu G. Szkudlarek zapowiadał 
powołanie drugiego swojego zastępcy, 
zrezygnował z tej decyzji. 
Powód jest prozaiczny: konieczność oszczę-
dzania. Stan dróg w mieście i gminie jest tra-
giczny i na ten cele trzeba przeznaczyć więcej 
pieniędzy – wyjaśnia burmistrz.

Czy Łask zagra 
w filmie Wajdy?

Sędziwy Łask nie ma jakoś szczęś-
cia do wielkich dzieł filmowych. Co 
prawda uroki miasta prezentowano 
już w kilku filmach, ba – nawet stało 
się bohaterem (wraz z mieszkańcami) 
jednego z obrazów, który mogliśmy 
oglądać w internecie, ale wszystko to 
nie spełniło dotąd ambitnych oczeki-
wań łaskowian. A przydałby się miastu 
film tej rangi co  „Ziemia obiecana” 
Andrzeja Wajdy. 

Więcej szczęścia miał dotąd choćby taki 
Piotrków Trybunalski, w którym w ubiegłym 
roku Jerzy Hoffman kręcił sceny do „Bitwy 
warszawskiej 1920”, a wcześniej powstawały ta-
kie znane dzieła ekranu jak choćby: „Akademia 
Pana Kleksa” w reż. Krzysztofa Gradowskiego 
(1983 r.), „Ewa chce spać” Tadeusza Chmie-
lewskiego (1957), „Jan Serce” Radosława Pi-
wowarskiego (1981), „Komediantka” Jerzego 
Sztwiertni (1986), „Misja specjalna” Janusza 
Rzeszewskiego (1987), „Pan Tadeusz” Andrze-
ja Wajdy (1999), „Przedwiośnie” Filipa Bajo-
na (2001), „Psy” Władysława Pasikowskiego 
(1992), „Rycerze i rabusie” Tadeusza Junaka 
(1984), „Stawka większa niż życie” Janusza 
Morgensterna i Andrzeja Konica (1967-68). 
A dodać trzeba jeszcze filmy zagraniczne, choć-
by „Jakuba Kłamcę” w reż. Petera Kassoovitza 
(1999 r.), który zrobił światową karierę.

                            dokończenie na str. �6
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KRYPTY ŁASKIEJ ŚWIĄTYNI
Praktycznie od okresu okupacji hit-

lerowskiej, gdy Niemcy nakazali wyrzu-
cić z nich wszystkie trumny i ciała zmar-
łych dobrodziejów i dziedziców Łasku, 
były niedostępne. Zaniedbane, częściowo 
zrujnowane dopiero teraz odsłaniają swe 
tajemnice. Przy okazji wielkiego remon-
tu dawnej kolegiaty, pojawili się w nich 
robotnicy i konserwatorzy. Czy przywró-
cony zostanie ich dawny kształt, czy udo-
stępnione zostaną zwiedzającym? – oto 
pytania, na które dziś nie potrafimy jesz-
cze odpowiedzieć.

Reporter „Panoramy” zszedł niedawno do 
podziemi świątyni i w następnym numerze za-
prezentuje tajemnice łaskich krypt. Na razie zaś 
– wnętrze krypty uwiecznione na fotografii.

                                                           (PE) 

Rzymianie Łascy w swojej powo-
jennej historii przeżyli wiele radosnych 
chwil, ale także i momenty dramatyczne. 
Do roku 1955 mieliśmy siedzibę w Szko-
le Podstawowej nr 1, ale ówczesne władze 
miejskie w ramach walki z Kościołem wy-
eksmitowały nas stamtąd. Przenieśliśmy 
się do organistówki, lecz wkrótce ksiądz 
Zygmunt Franczewski założył tam kance-
larię parafialną, więc wynieśliśmy się do 
pobliskiego zakładu stolarskiego, w któ-
rym wyrabiano trumny. 

Ale stamtąd też nas wykurzono i wylądo-
waliśmy na zapleczu cukierni Remika. Ponieważ 
kilku z nas paliło papierosy, to i z cukierni mu-
sieliśmy odejść, bo produkty spożywcze przesią-
kały dymem. Wówczas ksiądz Józef Naruszewicz 
zaoferował nam salkę w podziemiach kolegiaty, 
ale po roku powstała tam biblioteka i znów by-
liśmy bezdomni. Wtedy ksiądz przygarnął nas 
do przytulnego pokoiku na plebanii, z którego 
korzystamy do dziś.

                        dokończenie na str. 8

X WIOSENNY KIERMASZ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Już po raz dziesiąty spotkaliśmy się na imprezie, która wrosła w tradycje nasze-
go powiatu i miasta. W murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku  
8 bm. odbył się X Jubileuszowy Wiosenny Kiermasz Przedsiębiorczości, który zgro-
madził ogółem 75   szkół, jednostek edukacyjnych, przedsiębiorców, instytucji spo-
łecznych i samorządowych. Kiermasz służy pokazaniu dużego potencjału edukacyj-
nego i przedsiębiorczości tkwiących  w społeczności Ziemi Łaskiej. Impreza ta jest 
szczególnie ważna dla ludzi młodych,  szukających swojej ścieżki życiowej,  dlatego 
też w organizację targów zaangażowały się szkoły, placówki oświatowe  i instytucje 
bezpośrednio z nimi współpracujące. 

Kiermasz odbywał się  pod patro-
natem starosty łaskiego i burmistrza La-
sku. Zorganizowany został z  udziałem 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Łaskiej, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Łasku  oraz Ochotniczych Huf-
ców Pracy. Na kiermasz przybyli m. in. 
członek Zarządu Województwa Marcin 
Bugajski oraz wizytator Aleksandra Bu-
dzianowska reprezentująca łódzkiego 
kuratora oświaty.    

                 dokończenie na str. 8       

RZYMIANIE 
OD �00 LAT

fot. Kinga Muszyńska
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Zdaniem burmistrza
Początek kadencji samorządu gminnego to także wybory sołtysów i rad sołeckich. �1 marca br.  

odbyło się ostanie wiejskie zebranie. Teraz przed sołtysami kolejna kadencja i nowe obowiązki.  
Mieszkańcy wsi oczekują od swoich reprezentantów nie tylko wytężonej pracy, ale i pomysłów oraz inicjatywy. 

NAJWAŻNIEJSZE DROGI
W czasie zebrań dokonywano nie tyl-

ko wyborów, ale także omawiano interesujące 
mieszkańców sprawy. Atmosfera była różna - od 
spokojnej, rzeczowej, a nawet przyjaznej wobec 
przedstawicieli gminy, po zachowania agresyw-
ne i nieprzyjemne. Wiodącym tematem był 
stan dróg. Że jest on zły, tego nikt nie ukrywa. 
Pamiętajmy jednak, że nie jest możliwe nadro-
bienie wieloletnich zaniedbań w ciągu kilku lat. 
Tym bardziej, że w ostatnich latach nie mamy 
swobody inwestowania z uwagi na możliwość 
pozyskania pieniędzy unijnych, ale tylko na za-
dania, na które ogłaszane są konkursy.  Pienią-
dze pozyskaliśmy na niemal 29 km kanalizacji 
sanitarnej, nowoczesny budynek przedszkola 
w Kolumnie, rekultywację wysypiska – to tylko 
3 najważniejsze zadania. Otrzymujemy 75-85 % 
dofinansowania. Zatem oczywiste jest, że te pie-
niądze musimy brać, ale pozyskanie wielu milionów 
unijnych złotych utrudnia inwestowanie w drogi. 

Pewnym zaskoczeniem może być fakt, 
że najdalej idące oczekiwania zgłaszano w so-
łectwach, które w ostatnich latach zyskały naj-
więcej - nieraz inwestycje rzędu kilku milionów 
złotych. Jest 31 sołectw i każde ma ogromne po-
trzeby. Musimy także pamiętać, że zasad ekono-
mii nie zmienimy ani nie oszukamy. A potrzeb, 
i to bardzo pilnych, jest ciągle dużo. Ot choćby 
Szkoła Podstawowa nr 5 na Przylesiu. Stan okien 
fatalny. Niektóre skrzydła zewnętrzne musiały 
być zdemontowane i pozostały tylko skrzydła 
wewnętrzne. Przy kilku stopniach mrozu zuży-

cie gazu maksymalne, a temperatura 13 stopni 
Celsjusza. I już słyszę ten zarzut, jak można było 
do tego dopuścić. Proszę jednak pamiętać, że już 
w latach 2002-06 na inwestycje oświatowe prze-
znaczono 6,5 mln zł, w ostatniej kadencji ponad 
12,2 mln zł. Począwszy od roku 2007 kontynuo-
waliśmy remonty gimnazjów nr 1 i 2, budowę sali 
gimnastycznej w Kolumnie (2/3 wartości w mi-
nionej kadencji) i przeprowadziliśmy komplek-
sowe remonty szkół w Wiewiórczynie i Okupie, 

będących w gorszym stanie niż „5” na Przylesiu. 
Na ten rok przewidziano korzystny program dla 
dużych 88 termomodernizacji i dlatego wyboru 
nie mamy. Musimy w pierwszej kolejności re-
montować, i to kompleksowo (wymiana okien, 

termomodernizacja, kaloryfery, solary), Szkołę 
Podstawową nr 5. Ale jest i dobra wiadomość 
– to ostania duża i kosztowna (wartość kosztory-
sowa 2,7 mln zł) inwestycja oświatowa na wiele 
przyszłych lat. 

WSTYDLIWY TEMAT: ŚMIECI 
Przedwiośnie brutalnie odsłania nasz brak 

poczucia estetyki, troski o przyrodę, lekcewa-
żenie dobra wspólnego. Polska, jak długa i sze-
roka, zasypana jest śmieciami. 6 kwietnia gosz-
czący w Łasku prof. M.M. Drozdowski mówi, 
że wszystkie podwarszawskie lasy wprost zawa-
lone są śmieciami. Celowo, może to niektórymi 
wstrząśnie, publikujemy właśnie w okresie Świąt 
Wielkanocnych drastyczne zdjęcia nieruchomo-
ści położonej na obrzeżach Łasku. To tylko je-
den przykład. Widzimy na zdjęciu nawet śmieci 
wielkogabarytowe, których zbiórka prowadzona 
jest od kilku lat na koszt gminy. Zupełnie znikła 
wrażliwość  na brud. Kiedyś nie do pomyślenia 
było, aby przy sklepie walały się śmieci. Kilka 
dni temu na zebraniu w Domu Kultury jeden 
z panów zwraca się do kolegów słowami: – Czy 
pamiętacie, jak mamy kazały nam zamiatać 
chodniki przy naszych posesjach? Dziś wyraźnie 
widać, że niektóre parkingi przy sklepach, i to 
dużych, nie były zamiatane od wielu tygodni. 
Trudno, będziemy zmuszeni podjąć bardziej 
radykalne działania, choć wiem, że bez troski 
mieszkańców nasze miasto, nasza gmina, nigdy 
nie będą czyste.

 8 kwietnia �011                                        
                                         Gabriel Szkudlarek 
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KRÓTKO

 Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kolumnie informuje, że w związku z 

50-LECIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
odbędą się następujące uroczystości jubileuszowe:

�8 kwietnia �011 r. 
godz. 10.�0 – Msza Święta w intencji szkoły z poświęceniem nowego sztandaru  
w kościele parafialnym w Kolumnie
godz. 1�.00 – Uroczysta akademia
� czerwca �011 r. 
godz. 15.00 – Piknik rodzinny dla uczniów i rodziców
� czerwca �011 r. 
godz. 20.00 – Bal Absolwentów Szkoły Podstawowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach 

Chęć udziału w balu prosimy potwierdzić poprzez dokonanie wpłaty w wysokości 80 zł.  
na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły do dnia 15.05.2011r. z dopiskiem:  

„absolwent SP, imię, nazwisko (nazwisko rodowe ) oraz rok ukończenia szkoły”  
Numer konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach o/Łask 96 9263 0000 0511 0182 5005 0101 

Zmarł Jan Bolesław Fabisiak 
(19�0-�011)

Panu
GRZEGORZOWI  GROBLEWSKIEMU

 Radnemu Rady Miejskiej w Łasku                                                     
 Sołtysowi Orchowa

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
 z powodu śmierci

M A T K I 
składają

Przewodniczący i  Radni Rady Miejskiej w Łasku 
Burmistrz Łasku 

 i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku                                                 

31 marca 2011 roku zmarł Jan Bolesław Fabisiak, członek 
legendarnej „Grabi’59”, dziennikarz, przez całe życie związany 
z grodem nad Grabią. Był autorem wielu reportaży drukowanych 
na łamach prasy, m.in. tygodnika „Nad Wartą”, „Sztandaru 
Młodych” i „Razem”, a także kilku książek. W marcu 2002 
roku zapoczątkował wydawanie miesięcznika samorządowego 
„Panorama Łaska”, którym kierował do maja następnego roku. 

                 (P) 

SESJA Rady Miejskiej – majowa poświęcona 
będzie głównie realizacji budżetu w minio-
nym roku i absolutorium dla burmistrza.
KOMISARZ wyborczy w Sieradzu zakomu-
nikował oficjalnie, że na miejsce zwolnione 
przez wybranego radnego Gabriela Szkudlar-
ka, który został burmistrzem Łasku, oficjalnie 
wszedł do Rady Miejskiej Krzysztof Owcza-
rek (lat 51, właściciel zakładu krawieckiego 
w grodzie nad Grabią).
RYNEK w Łasku czekają wielkie zmiany – 
tak przynajmniej można sadzić po staraniach 
i koncepcjach gospodarzy miasta, którzy chcą  
wreszcie  uporządkować największy i najstar-
szy plac w grodzie nad Grabią. Odbywają się 
konsultacje z mieszkańcami miasta projektu 
zmian, a wszystko to pod hasłem „Przywróć-
my świetność łaskiego rynku”. Władze  stara-
ją się o zewnętrzne pieniądze na rewitalizację 
(8 mln zł).
NOWICKI WŁODZIMIERZ, długoletni 
i zasłużony dyrektor łaskiego „Ekonomi-
ka” oraz działacz społeczny miasta i powiatu, 
z końcem sierpnia br. odchodzi na emeryturę. 
WIDAWA – nowy wójt robi porządki. Uza-
sadnia je potrzebą oszczędzania. Efektem 
jest decyzja o likwidacji szkół i zwolnieniach 
urzędników, m.in. w jednostkach komunal-
nych.
SĄD w Sieradzu umorzył postępowanie wo-
bec b. wójta gminy Widawa, uzasadniając to 
niską szkodliwością społeczną jego czynów. 
Wójta oskarżano o przekroczenie uprawnień 
i narażenie gminy na straty finansowe.
INFORMATYCY młodzi górą – najlep-
szymi znawcami komputerów w klasach IV 
– VI uczestniczącymi w IV Międzyszkolnym 
Konkursie informatycznym okazali się: Bar-
tłomiej Dymny (klasy IV), Maryla Ciszewska 
(kl. V) i Natalia Kopczyńska (kl. VI). Gratu-
lujemy!
STARE przedszkole w Kolumnie prawdopo-
dobnie przeznaczone zostanie dla organizacji 
społecznych i kulturalnych w tej dzielnicy 
Łasku.
RADOSNA SZKOŁA – w ramach rządo-
wego programu pod tym hasłem i dzięki 
dofinansowaniu kwotą 12 tys. zł powstała 
sala zabaw dla najmłodszych uczniów szkoły 
w Wiewiórczynie.
BOCIANY – znów przyleciały na komin 
łaskiej oczyszczalni ścieków, ale w tej ptasiej 
rodzince coś się dzieje złego. Tatuś wyrzucił 
z gniazda jedno jajko, nie wiadomo z jakiego 
powodu bezustannie znika na wiele godzin…  
Internauci z zapartym tchem śledzą losy łas-
kiech bocianów.
KRADZIEŻ prądu – 56-letni mieszkaniec 
gminy Buczek złapany został na nielegalnym 
poborze energii elektrycznej. Przyznał się 
do tego procederu, który miał miejsce już 
w 2008 roku. Złodziejowi przyjdzie teraz 
wyrównać szkody na rzecz energetyków.

1� kwietnia o godz. 1� na łaskim cmentarzu odbyła się uroczystość upamiętnia-
jąca 71. rocznicę zbrodni katyńskiej. Zgromadziła kombatantów, przedstawicieli woj-
ska i policji, a także młodzież i reprezentatnów organizacji społeczno-politycznych.  
Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar pomordowanych na Wschodzie.  

Pamięci ofiar Katynia

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło 
burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka i starosty  
Cezarego Gabryjączyka, radnych miasta i powiatu, 
przedstawicieli 32 BLT.  Burmistrz przypomniał 
okoliczności zbrodniczego postanowienia najwyż-
szych władz sowieckich, na mocy którego dokona-
no mordu na elicie narodu polskiego. Wspomniał 

również o ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem  
z 10 kwietnia ubiegłego roku. 

Modlitwę odmówił ks. Paweł Szubert 
z parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Łasku. 
Po apelu pamięci i salwie honorowej  delegacje 
złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Pola-
ków poległych i pomordowanych na Wschodzie.   
(fotoreportaż - patrz str. �8)                   (ES.)

10 bm. z okazji rocznicy katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem, u stóp pomnika  

w centrum Łasku władze samorządowe  
miasta i powiatu złożyły wiązanki kwiatów.
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Zawsze lubiłam konkretną pracę
Aż trudno uwierzyć, że finanse i podatki, kojarzące się raczej z rzędami cyfr i bezdusznym liczeniem, mogą być prawdziwą 

pasją życia. A tak właśnie się stało w przypadku Wiesławy Jasińskiej, od czterdziestu lat pracującej w administracji. 

- Zawsze lubiłam konkretną pracę i namacalne 
jej efekty. Nawet ten symboliczny grosz, którego 
trzeba było szukać, by wszystko się zgadzało, był 
właśnie tym konkretem – mówi pani Wiesława, 
gdy rozmawiamy o tych jej czterdziestu latach, 
które zleciały niczym trzask bicza.

A wszystko w gruncie rzeczy zaczęło się 
w Kolumnie, gdzie pojawiła się wraz z rodzica-
mi w 1956 roku. Pierwszą pracę podjęła w Fun-
duszu Wczasów Pracowniczych, który miał tu  
6 domów wczasowych. Przez trzy sezony praco-
wała w księgowości. Potem na krótko związała 
się ze Spółdzielnia „Rolnik”, a następnie Wo-
jewódzką Spółdzielnią Transportu Wiejskiego, 
by wreszcie wylądować w Urzędzie Gminy ma-

jącym wówczas siedzibę w podła-
skim  Wiewiórczynie. Po latach, 
gdy doszło do połączenia władz 
miasta i gminy, została kierowni-
kiem referatu finansowego Urzędu 
Miasta i Gminy. Dziś jest naczelni-
kiem takiegoż Wydziału w Urzędzie 
Miejskim.

Oczywiście po drodze było 
sporo różnych reorganizacji i eks-
perymentów, jak choćby z uloko-
waniem wszystkich spraw podat-
kowych w gminach, co się zdecy-
dowanie nie sprawdziło. Mało kto 
dziś pamięta, że była pierwszym 
w Łasku naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego.

W swoim środowisku ucho-
dzi za wyjątkową znawczynię prze-
pisów podatkowych, co w sytuacji 
permanentnych zmian i dżun-
gli regulacji prawnych zasługuje 
na uwagę.
- To wbrew pozorom nie jest trud-
ne: wystarczy kochać swoją pracę 
– taką receptę podaje swoim na-
stępczyniom  

Ale sprawa nie jest taka pro-

sta, jak się wydaje. Dlatego największą satysfak-
cję odczuwała wówczas, gdy okazywało się, że jej 
decyzja była słuszna, że znalazła uznanie np. 
w oczach sędziów. Jak sama podkreśla, to naj-
większa satysfakcja dla urzędnika.

W życiu za biurkiem nie brakowało jednak 
i smutnych momentów, o których teraz wolałaby 
nie wspominać. Oto przed laty przyszła do pracy 
dziewczyna, która dopuściła się nadużyć finanso-
wych i trafiła przed oblicze Temidy. Na szczęście 
takie przypadki są wyjątkowe. Trudne są również 
egzekucje, bo zawsze towarzyszy im ból. – Prze-
cież to wyciąganie ludziom pieniądzy z kieszeni! 
Zawsze starałam się im wytłumaczyć, dlaczego 
to robie, wyjaśnić motywy działania urzędnika.

Służby finansowe niemal w każdej instytu-
cji znajdują się na zapleczu, choć od ich funk-

cjonowania zależy prawie wszystko. W Urzędzie 
Miejskim w corocznym budżecie dochody są 
przecież priorytetem, gwarantują prawidłowe 
funkcjonowanie i rozwój gminy. Ale jak tu za-
planować dochody, np. z podatków, gdy życie 
dostarcza wciąż tylu niespodzianek?
- Wszystko da się zaplanować i wykonać. Nawet 
w najtrudniejszych latach, w okresach kryzysu, 
potrafiłam znaleźć jakieś pieniądze w końcu roku. 
A czasy bywały bardzo trudne, padały firmy. Ni-
gdy jednak  z mojego powodu nie było niedoboru 
w budżecie. Jak to robiłam? Ważna była między 
innymi interpretacja przepisów, ich znajomość, 
odzyskiwanie należności, gdy padały firmy.

Dla szefowej wydziału finansowego naj-

trudniejszy zawsze jest pierwszy kwartał. Zapla-
nować trzeba nowy rok, poukładać finanse, by 
uniknąć póżniejszych niespodzianek. Nie ozna-
cza to, że w następnych miesiącach „wszystko 
samo się kręci”. Z finansami firmy jest tak samo 
jak z budżetem domowym:  trzeba go pilnować 
przez cały rok.

Właśnie wspomnianą fachowość w dziedzi-
nie finansów publicznych ceniono najbardziej 
u Wiesławy Jasińskiej, także jej koleżeńskość 
i życzliwość, wykraczającą daleko poza mury 
magistratu. W uznaniu zasług w ubiegłym roku 
uhonorowana została przez prezydenta RP Zło-
tym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Ludzie, którzy od lat znają panią Wiesławę, 
twierdzą, że jest chodzącą skarbnicą wiedzy o fir-
mach, które burze dziejowe już dawno zmiotły 

z powierzchni ziemi. I jest to wiedza na wagę złota 
nie tylko dla ciekawskich dziennikarzy i history-
ków – okazuje się, że potrzebują ją wszyscy ci, któ-
rzy myślą o emeryturze czy rencie i muszą przed-
łożyć dokumenty w ZUS. Pomoc pani Wiesławy 
w takich przypadkach jest wprost bezcenna.
- Te wszystkie firmy, które już nie istnieją, były prze-
cież podatnikami, dlatego musiałam je znać – wyjaś-
nia, jakby to była sprawa oczywista nawet dla oseska.

  Od ponad półwiecza mieszka w Kolumnie, 
więc traktuje ją jako swoje miejsce na ziemi.
- Jestem wprost zakochana w Kolumnie. Tu się 
przecież wychowałam, tu ukończyłam szkołę 
podstawową, tu wreszcie urodziły się moje dzie-
ci. Trochę szkoda, że tej Kolumny z mojego dzie-

ciństwa już nie ma, ale przecież nic 
nie stoi w miejscu, cały świat pędzi 
jak szalony. Na szczęście nawet tutaj 
coś się zmienia na lepsze, pojawia się 
ciekawsza architektura, już nie ma 
tak bezmyślnego niszczenia środowi-
ska, jak to było przed laty.

Dochowała się dwóch synów. 
Jeden uczy języka angielskiego i jest 
tłumaczem przysięgłym. Drugi pra-
cuje w laboratorium jednej z łaskich 
firm. Ma też jedynego wnuka Alek-
sandra, któremu na emeryturze za-
mierza poświęcić więcej czasu.

W końcu marca odbyło się jej 
oficjalne pożegnanie. Tak zwykle 
bywa, gdy ktoś po latach pracy od-
chodzi na emeryturę. W przypadku 
tego pożegnania było jednak inaczej.
- Chyba w całym moim życiu nie 
usłyszałam tyle ciepłych słów co tego 
jednego dnia. Na co dzień, gdy je-
steśmy zaganiani,  pewnych rzeczy 
człowiek nie dostrzega, a teraz do-
tarło do mnie, że byłam potrzebna, 
że doceniano moją pracę. A przecież 
nie byłoby pewnie tego zadowolenia 
i sukcesów, gdyby nie wspaniali lu-

dzie, z jakimi dane mi było pracować. I nie mó-
wię tego, bo tak wypada. Ze wszystkimi szefami, 
a przecież było ich wielu, układało mi się dobrze, 
także z pracownikami wydziału, którym kiero-
wałam przez wiele lat. Nie było wcześniej takiej 
okazji, więc teraz im naprawdę dziękuję!

Po czterdziestu latach pracy przechodzi 
na zasłużoną emeryturę. Pani Wiesława będzie 
korzystać z zasłużonego wypoczynku, a przy jej 
biurku zasiądzie jakaś następczyni lub następca. 
Teraz wreszcie bez problemu będzie mogła wy-
poczywać, zajmować się wnukiem i ogródkiem. 
Jednak, jak twierdzi, nie wyobraża sobie tego, 
że z dnia na dzień zapomni o czterdziestu latach 
swojej pracy i owych przepisach podatkowych, 
które przecież były jej pasją…                  

                                                            (P) 



  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

7

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Kolejna inwestycja dzięki pomocy Unii Europejskiej
Coraz więcej inwestycji w gminie Łask powstaje dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej. Niektóre inwestycje oddawane są do użytku,  inne 

właśnie się rozpoczynają. Wszystkie mają jeden cel - poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem.
W dniu 7 kwietnia 2011r. wykonawca robót - Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. z siedzibą  w Zielonej Górze rozpoczął kolejną 

inwestycję na terenie gminy Łask polegającą na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie. Zadanie to 
współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka. Działanie II.2 
Gospodarka Odpadami.

Wartość projektu: � 807 00�,67 PLN
Wartość dofinansowania: � �5� 8�7,7� PLN

Rekultywacja terenów powysypiskowych polega na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych wartości użytkowych gruntu. Dzięki temu teren, 
który został przekształcony na składowisko odpadów, znów przynależy do środowiska naturalnego. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie z punktu 
widzenia mieszkańców okolic, w jakich zostaje ono przeprowadzane.

Dlaczego warto wykonywać rekultywację terenów powysypiskowych? To pytanie zadaje sobie z pewnością wielu z nas. Rekultywacja przede 
wszystkim zwiększa komfort mieszkańców oraz wpływa na poprawę jakości ich życia. Zapobiega także zanieczyszczeniom lokalnych wód i gleb a tere-
ny ponownie ukształtowane stanowią często doskonałe miejsca na rodzinne spacery oraz inne przejawy aktywności i rekreacji. Co ważne, zwiększając 
atrakcyjność terenów stymulujemy także rozwój turystyki. Turyści chętniej odwiedzają dane miejsca i tym samym wpływają na rozwój gospodarczy 
gminy.

W zawiązku z powyższym uprzejmie informujemy, iż dnia �7 kwietnia �011 r. o godz. 16  w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowi-
cza 11 odbędzie się spotkania informacyjne z mieszkańcami w związku z prowadzonymi pracami.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w spotkaniu.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Łask na Targach Ogrodów
W dniach 18-�0 marca br. w  hali sportowej MOSiR w Łodzi odbyły się Targi 

Ogrodów i Małej Architektury PLANTEXPO. Swoją najnowszą ofertę zaprezentowa-
li producenci, dystrybutorzy, szkółkarze, centra ogrodnicze oraz projektanci, w tym  
rodzima firma BioArt  Mariusza Gocałka z Łasku.  

Celem Targów było kompleksowe przedsta-
wienie usług i produktów z branży ogrodniczej, 
małej architektury oraz  projektowania zieleni. 
Goście mogli zobaczyć m.in. drewniane domki 
ogrodowe i rekreacyjne, altany i meble ogro-
dowe, krzewy drzew owocowych i ozdobnych, 

krzewy iglaste oraz byliny i cebule kwiatowe, 
kłącza, sadzonki, elementy wyposażenia ogro-
dów, donice, systemy nawadniające, a także  
sprzęt ogrodniczy. Miłośnicy przyrody mieli 
okazję wysłuchać konferencji, między innymi 
na temat „Architektury ogrodowej z wykorzy-

staniem pnączy” czy „Cięcia drzew i krzewów 
owocowych w ogrodach przydomowych”.

Klienci mogli zasięgnąć porad specjalistów 
oraz zapoznać się z ofertami na nowy sezon 
ogrodniczy, a także  zakupić rośliny bądź inne 
elementy wyposażenia ogrodu na tamtejszym 
kiermaszu w atrakcyjnych cenach. 

Całość wystawy zdobiła piękna aranżacja 
ogrodowa stworzona przez wystawców, z pewnoś-
cią będąca inspiracją dla wielu zwiedzających.

                                   Karolina Gocałek
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X WIOSENNY KIERMASZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
dokończenie ze str. �
Otwarcia Kiermaszu dokonali: wicestarosta 

łaski Wojciech Sikora i burmistrz Gabriel Szkud-
larek w obecności m.in. przewodniczącego Rady 
Powiatu Andrzeja Banaszczyka, radnych powia-
towych  i  miejskich oraz wójtów 

Głównym punktem kiermaszu było wrę-
czenie statuetek „Dąb Rozwoju” wytypowanych 
przez Kapitułę Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Łaskiej. W I kategorii   statuetkę otrzymała Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Łasku oraz Bractwo Strzelców Kurkowych. 
W II kategorii  wyróżniono     Hurtownię Pa-
pierniczą „ARKA” – Andrzeja Szadkowskiego 
oraz Pracownię Poligragiczno-Introligatorską 
„Intrograf” –  Ewy i Jarosława Bussów.

Statuetkę specjalną z okazji X edycji Kier-
maszu otrzymał Włodzimierz Nowicki, dyrektor 

łaskiego „Ekonomika” -  za szerzenie idei przed-
siębiorczości wśród młodzieży i firm Ziemi Ła-
skiej. Ponadto wręczono księgi przedsiębiorczo-
ści dla 6 wyróżnionych firm i instytucji. Z kolei 
pucharami okolicznościowymi uhonorowano 
20 zakładów pracy  najbardziej zaangażowanych 
w organizację wszystkich dotychczasowych  kier-
maszów.  Dyplomami dziesięciolecia i innymi 
wyróżnieniami uhonorowano wszystkich wy-
stawców.

Statuetki „Dąb Rozwoju” wręczali  laureaci 
poprzednich edycji kiermaszów przy współudzia-
le władz powiatowych, miejskich i zaproszonych 
gości. Wszyscy uczestnicy kiermaszu mieli możli-
wość skosztowania wypieków cukierniczych pie-
karni Państwa Piotrowskich z Okupa, wyrobów 
wędliniarskich masarni Grzegorza Kępy  z Czest-
kowa i masarni pana Mudzo z Łasku. Dużym 

zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się 
stoiska przedstawione przez   poszczególne szko-
ły i zakłady. Było sporo ofert dotyczących przy-
jęcia uczniów na naukę zawodu w zakładach rze-
mieślniczych czy branży handlowej. Wiele szkól 
zademonstrowało swoje zdolności kulinarne, np. 
Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oraz 
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Szko-
ły „wojskowe” i ochraniarskie demonstrowały 
umiejętności obronne, a fryzjersko – kosme-
tyczne - swoje usługi. Z okazji jubileuszowego 
kiermaszu gościnnie wystąpił m.in. zespół  ta-
neczno-wokalny „Na Pięterku” ze Zduńskiej 
Woli. Dla młodzieży  zostały przygotowane trzy 
prelekcje zorganizowane przez Komendę Hufca 
Pracy pt. „Kraje Unii Europejskiej, polskie prze-
wodnictwo w Unii Europejskiej oraz Europejski 
rok wolontariatu”.                               (ORG)

RZYMIANIE 
OD �00 LAT

dokończenie ze str. �
Jak wynika z kronik oraz innych przeka-

zów historycznych, tradycja pełnienia straży 
przez Rzymian Łaskich przy Grobie Chrystusa 
w kolegiacie sięga trzystu lat. Najdłuższy staż ma 
rodzina Kalinowskich, której potomkowie służą 
od pięciu pokoleń. Naszym głównym celem jest 
czuwanie przy Grobie Pańskim w czasie Wiel-
kanocy oraz udział w uroczystościach religijnych 
i państwowych.

Do Rzymian Łaskich wstąpiłem za radą taty 
- Edmunda w 1958 roku, a od roku 1978 peł-
nię funkcję kapitana. Najstarszy z nas, Stanisław 
Golczyk, ma lat 87, a najmłodszym był mój brat 
Florian, który wstąpił do Rzymian mając lat 14. 
Dużym przeżyciem był dla nas udział w premie-
rze filmu „Quo vadis” w 2001 roku w łódzkich 
kinach „Bałtyk” i „Capitol”. Rzymianie Łascy 
tworzyli szpaler, przez który przechodzili goście 
oraz twórcy filmu z Jerzym Kawalerowiczem 
na czele.

Rzymianie cieszą się sympatią władz 
i mieszkańców Łasku, z  których wielu jest 
sponsorami naszego umundurowania i broni. 
Także wpisy do księgi pamiątkowej są dowo-
dem szacunku, jakim darzą nas zarówno Pola-
cy, jak i cudzoziemcy. „Niech Rzymianie Łascy 
strzegą wiary i Kościoła pod czułą opieką Bo-
gurodzicy. Józef Prymas Glemp”. W naszych 
archiwach jest także wyjątkowy list  z  Watyka-
nu: „Benedykt XVI udziela całym sercem apo-
stolskiego błogosławieństwa Panu Kapitanowi 
Włodzimierzowi Pałuszyńskiemu wraz z od-
działem Rzymian Łaskich, strażników Grobu 
Pańskiego”.

               Włodzimierza Pałuszyńskiego, 
                     kapitana Rzymian Łaskich 
        wysłuchał Jarosław Borszewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Już niedługo będzie piękniej w łaskim Parku Miejskim!

Po raz kolejny gminie Łask udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem 
będzie to projekt pn. „Miasto przyjazne środowisku – rewaloryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochro-
ny przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap I – odnowienie drzewostanu”, współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka, Działanie II.3 Ochrona przyrody.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 9 listopada 2010 r. 
Celem głównym projektu jest ochrona przyrody oraz zwiększenie różnorodności gatunkowej gminy 

Łask poprzez odnowienie drzewostanu oraz przeprowadzenie prac porządkowych w Parku Miejskim. 
W projekcie zaplanowano przeprowadzenie następujących prac:
- uzupełnienie obsadzeń alejowych
- wprowadzenie niewielkich grup drzew ozdobnych w części rekreacyjnej Parku
- wprowadzenie pojedynczych, egzotycznych gatunków drzew i krzewów ozdobnych  
  w rejonie ścieżki dydaktycznej,
- przesłonięcie grupami krzewów betonowego ogrodzenia wzdłuż południowej granicy Parku
- odtworzenie warstwy krzewów
- wykonanie renowacji trawników
- prace pielęgnacyjne.

Gmina w tym zakresie podpisała w dniu 30 marca 2011 r. umowę z firmą PHU GITPOL Gabriela 
Kuca, wyłonioną w drodze zamówienia publicznego. Prace realizacyjne zostaną rozpoczęte w III kwartale 
2011 r. po przeprowadzeniu działań zaplanowanych w projekcie pn „Miasto przyjazne środowisku – rewa-
loryzacja Parku Miejskiego w Łasku w celu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Etap II 
– ochrona Parku przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, który uzyskał dofinansowanie z tego 
samego działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013. Ostatecznie gmina Łask planuje zakończyć projekt w IV kwartale 2011 r.

Realizacja projektu umożliwi zachowanie cennych gatunków drzew na terenie Parku (chronionych 
i rzadko występujących) oraz przyczyni się do poprawy stanu półnaturalnych siedlisk przyrodniczych. Nasa-
dzenia drzew i krzewów zwiększą różnorodność gatunkową roślin i umożliwią zwiększenie liczby gatunków 
zwierząt, zarówno żyjących w koronach drzew jak tych, które uzyskają siedlisko w nasadzonych krzewach. 
Ochrona drzewostanu i przeprowadzenie prac z zakresu zieleni będzie mieć również wpływ na poprawę stanu 
obszaru krajobrazowego, także pod względem estetycznym. 

Okres realizacji projektu: �� maja �010 r. – �1 grudnia �011 r. 
Całkowita wartość projektu: �96 �51,88 PLN.

Całkowita wartość dofinansowania: ��9 717,66 PLN.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
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VI  Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II 
W niedzielę, �7 marca br., odbył się VI Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku,  

zorganizowany w celu upamiętnienia  i uczczenia szóstej rocznicy śmierci polskiego papieża. Patronat  
honorowy na Biegiem objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i metropolita łódzki ksiądz 
arcybiskup Władysław Ziółek. 

W organizację Biegu oprócz władz samorzą-
dowych powiatu łaskiego, gmin: Łask, Buczek, 
Sędziejowice, Wodzierady i Widawa aktywnie 
włączyło się środowisko sportowe z naszego regio-
nu, w szczególności stowarzyszenie ,,Akcja dla Ko-
larstwa” oraz Łaski Szkolny Związek Sportowy.

Po mszy św. odprawionej w łaskiej kolegiacie 
z udziałem uczestników Biegu wicestarosta łaski Woj-
ciech Sikora dokonał uroczystego otwarcia zawodów. 
Błogosławieństwa uczestnikom udzielił delegat arcy-
biskupa ksiądz prałat dr Andrzej Dąbrowski. 

W zawodach uczestniczyło blisko 500 osób. 
Biegi odbyły się w dwunastu kategoriach. Rywa-
lizację sportową rozpoczęli przedstawiciele władz 
samorządowych oraz instytucji powiatu łaskiego.  
Zwycięzcą tego etapu został wójt gminy Buczek  
Bronisław Węglewski.  W kolejnych biegach wy-
niki przedstawiają się następująco:
- w biegu nr 2: dziewczęta ze szkół podstawo-
wych kl. I-III, pierwsze miejsce Dorota Przyby-
lak – SP Wrzeszczewice, drugie Oliwia Karolak 
– SP nr 5 w Łasku, a trzecie - uczennica ze SP 
w Buczku Martyna Kostrzewa.
- w biegu nr 3: chłopcy ze szkół podstawowych kl. 
I-III, Kamil Glas uczeń ze SP w Wrzeszczewicach, 
zajął pierwsze miejsce, Adam Jendryka był drugi na 
mecie, reprezentował SP w Chociwiu, a trzeci w tym 
biegu był uczeń SP w Buczku Dawid Drożdż.
- w biegu nr 4: dziewczęta ze szkół podstawowych 
kl. IV-VI, zwycięzczynią została Dorota Jachacz, 
uczennica SP w Sędziejowicach. Kolejne miejsca 
zajęły: Zuzanna Pokorska - uczennica SP w Bucz-

ku i Justyna Świątek – SP w Sędziejowicach.
- w biegu nr 5: chłopcy ze szkół podstawowych 
kl. IV-VI, w tym biegu zwycięzcą został Dawid 
Kłos - uczeń SP w Czestkowie, natomiast drugi był 
Norbert Sobieraj, również uczeń ze szkoły w Czest-
kowie, i Mateusz Kuropatwa – SP Konopnica.
- w biegu nr 6: dziewczęta z gimnazjów, w tej 
rywalizacji najlepsza była Patrycja Skiedrzyńska - 
ZSO w Sędziejowicach, tuż za nią na metę wbie-
gła Edyta Konieczna, która reprezentowała szko-
łę w Zduńskiej Woli, a trzecia była uczennica               
z PG nr 2 w Łasku Anna Saładajczyk.
- w biegu nr 7: dziewczęta ze szkół ponadgimna-

zjalnych, najlepsza była Daria Goszczurna, która 
reprezentowała ZSP Wojsławice, druga – Agniesz-
ka Maciaszek ZSP Wojsławice, trzecie miejsce zdo-
była Magdalena Chrzanowska – LO w Kolumnie. 
- w biegu nr 8 i 9: dziewczęta i chłopcy bieg inte-
gracyjny, spośród startujących kobiet zwyciężyła 
Wiola Romaniuk, druga była Ewa Kowalczyk, 
a trzecia – Iza Romaniuk, wszystkie dziewczę-
ta reprezentowały SOSzW w Łasku. Najlepszym 
mężczyzną okazał się Jan Ignasiak z Sieradza, 
za nim na metę wbiegł mieszkaniec  Łasku Tadeusz 
Tomczak, a jako trzeci - Jarosław Darnos z Łasku.
                                   dokończenie na str. 10
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Realizatorzy projektu
                                                                                    
                                                                              Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
                                                                                             Ostrów 55, 98-100 Łask
                                                                                               tel/fax 043 675 34 61
                                                                                   e-mail: zsoostrow_mw@pro.onet.pl  
                                             www.wikom.pl/zsostrow

dokończenie ze str. 9
W biegu nr 10 i 11: chłopcy z gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalych. Ogólnie w tym bie-
gu wystartowało 111 chłopców, zwycięzcą wśród 
gimnazjalistów został Błażej Kula ze szkoły 
z Widawy, drugie miejsce zdobył reprezentant 
Konopnicy Damian Ratowski, z kolei trzecie 
miejsce zajął uczeń ze szkoły w Zduńskiej Woli 
- Karol Kusakiewicz. Najlepszy ze szkół po-
nadgimnazjalnych był Dawid Zieliński z ZSP  
nr 2 w Łasku, drugie miejsce wywalczył Dariusz 
Galoch - ZSP Wojsławice, a trzeci był Damian 
Cieplucha -  ZSP nr 1w Łasku.
      W biegu nr 12: kategoria OPEN, na dy-
stansie 4000 m pobiegło około 40 zawodników, 
w tym 3 kobiety. Wśród kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Aleksandra Kujawa, z Wojsławic, drugie 
miejsce Agnieszka Maciaszek, także reprezen-
tantka  Wojsławic, a jako trzecia na metę wbie-
gła Benita Smarzek z Łasku. Wśród mężczyzn 
zwyciężył Dawid Zieliński, z Buczku drugi był 
Wojciech Maciaszczyk – ZSRCK Wojsławice, 
a trzecie miejsce zajął Dariusz Galoch, również 
z ZSRCK Wojsławice.

Wszyscy startujący otrzymali okolicznoś-
ciowe numery startowe oraz  medale z wizerun-
kiem Jana Pawła II. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary ufundowane przez organizatorów.

Nieocenioną pomoc w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa uczestnikom udzielili funk-
cjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ła-
sku, żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg. 
Zabezpieczenie medyczne zapewnili: SP ZOZ 
w Łasku oraz ratownictwo medyczne z Falck 
Medycyna Sp. z o.o.

Organizowany po raz szósty w Łasku Bieg 
Pamięci Jana Pawła II jest wyrazem naszej pa-
mięci o wielkim Polaku, papieżu Janie Pawle II.

                             Izabela Łuczak

VI  Wojewódzki 
Bieg Pamięci  
Jana Pawła II 

Projekt „Dobry uczeń – lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwiatowe dzieła sztuki młodych
 florystów z ZSO w Ostrowie 

Powiat Łaski      
www.lask.com.pl

Niezwykłe cuda z kwiatów tworzą 
młodzi odkrywcy sztuki florystycznej, 
uczniowie Zespół Szkół Ogrodniczych  
w Ostrowie. 

15 uczestników kursu bukieciar-
stwa zorganizowanego w ramach pro-
jektu „DOBRY UCZEŃ – LEPSZY 
PRACOWNIK” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
pod okiem trenera Moniki Borowskiej 
z Akademii Zdrowia w Łodzi, uczy się 
układania kompozycji kwiatowych, deko-
rowania prezentów, tworzenia wiązanek, 
wieńców kwiatowych, etc.

Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy uczestnicy szkolenia wyko-
nali ozdoby, które  pięknie wpisują się 
w atmosferę najważniejszego  w tradycji 
chrześcijańskiej święta i umilą spotkania 
w rodzinnym gronie. 

Szkolenie cieszy się zainteresowa-
niem nie tylko dziewcząt. Kwiatowe 
„dzieła sztuki” wychodzą również spod 
męskiej ręki. 

Ważnym dla uczestników kursu jest 
fakt, że wszyscy uczestnicy oprócz umie-
jętności uzyskają certyfikaty po zdanym 
egzaminie, co w momencie podejmowa-
nia pracy zawodowej będzie dodatkowym 
atutem.
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OSZCZĘDNE OŚWIETLENIE
W ostatnich latach w naszym kraju realizuje się coraz więcej nowatorskich projektów wykorzy-

stujących energię odnawialną. Gmina Buczek również przygotowuje się do takiej inwestycji. Budowa 
oświetlenia ulicznego na osiedlach w Buczku i Czestkowie zasilanych turbiną wiatrową i ogniwami 
fotowoltaicznymi będzie tego przykładem. Energia słoneczna i wiatrowa, w postaci energii elektrycz-
nej, magazynowana będzie w akumulatorach, które zasilą lampę o mocy 60 W źródłem światła typu 
LED. Nad całością będzie czuwać układ sterowniczy, który umożliwia regulację i programowanie 
wszystkich podstawowych parametrów pracy.                                                                        A.Sz.

Wybrano delegatów 
do Izby Rolniczej

W dniu � kwietnia br. w całym kra-
ju odbyły się wybory do izb rolniczych. 
W gminie Buczek w głosowaniu wzięło 
udział 1�5 rolników. Frekwencja wynio-
sła więc 11,98 %.

Najwięcej głosów uzyskał Bronisław Węglew-
ski, osiągając wynik 124 głosy, następnie Danuta 
Czupryniak - 93 głosy i Rafał Stawski - 45 głosów.

W dwumandatowym okręgu wyborczym 
obejmującym obszar gminy Buczek mandaty 
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego w Łasku uzyskali :Bronisław Wę-
glewski i Danuta Czupryniak. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego to  
jednostka opiniodawcza samorządu rolniczego 
działająca rzecz rozwiązywania problemów rolni-
ctwa i reprezentująca interesy zrzeszonych w niej 
podmiotów.               dokończenie na str. 1�

DYKTANDO CZAS PISAĆ…
Po raz kolejny Gminna Biblioteka w Buczku zaprosiła osoby dorosłe do potyczek ortograficznych.  

1� marca br. �7 osób zasiadło do napisania dyktanda. Treść dyktanda przygotowała  Danuta Klemczak, 
polonistka z buczkowskiej szkoły, która ponownie wywołała podziw treścią i pomysłem. 

Komisja w składzie: Jadwiga Sobczak, 
Monika Kochanek oraz Danuta Klemczak 
po skrupulatnym sprawdzeniu prac wytypowała 
zwycięzców. I miejsce zdobyła Daria Pędziwiatr 
z Józefatowa, II miejsce obroniła  Katarzyna Ma-
linowska z ul. Szadek, a III miejsce zdobyła ubie-
głoroczna zwycięzczyni Zofia Białek z Łasku. 

W tym roku pierwszą nagrodę w konkursie 
ortograficznym i puchar dla zwycięzcy ufundo-
wał wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy.

Czytelników „Panoramy” zachęcamy do na-
pisania dyktanda:

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”- to hasło hetmana Jana 
Zamoyskiego wygrzebujemy dziś ze sztambu-
cha historii.

Aby sprzymierzyć się z szesnastowiecznym 
mówcą i chlubą rubieży, uderzmy się trwożnie 
w piersi. Niehonorowo i nie po chrześcijańsku 
przedsięwzięlibyśmy kwestię, żonglując jak 
sztukmistrz, gdyby nie przyświecały nam słowa 
Pisma Świętego „Po owocach ich poznacie”.

Z autopsji wiadomo, że dopóki ów trzy-
dziestoparoletni, a postrzegany jako starzec, 
rodzic chędogi i rzetelny, zanadto autode-
strukcja cherubinka nie chwyta. Jednak sprze-
niewierza się temu ogólnospołeczna polityka 
agresji i chamstwa.

Z podejrzliwością czytajże bohomazy 
i różne esy-floresy, monetą jedno- i dwuzłoto-
wą rzuć, wróż, a oni za czasem zdążyć muszą! 
Z niespożytą, radosną energią gdzieniegdzie 

hałasują poirytowanym dyszkantem. Jeden 
rozdrażniony, wtóry uważa kogoś za chochli-
ka z dysfunkcją mózgu. Są tacy, którzy bożka 
komputerowego czczą lub telewizyjnego bał-
wana, tenże wciąż adoracji się domaga, chce, 
by składać mu hołd.

Co dzień bieżą co prędzej do nie naju-
kochańszej szkółki. Spekulujesz, że poszerzać 
horyzonty myśli współczesnej. Skądże! Im 
staż wyższy, tym silniejsze zaangażowanie w: 

pierwsze sieciowe miłostki, chytre przyjaciół 
spojrzenia, czytanie, ale CD-ROM-ów.

Choć moda na nicnierobienie króluje, 
Don Kichot - personifikacja marzeń przed-
kłada, iż dojrzeją z nich charyzmatyczni, np. 
(na przykład) lekarze chirurdzy, żołnierze 
sierżanci lub żarliwi księża misjonarze.

Czegóż by chcieć? Dwudziestopierwszo-
wieczną młodzież lubimy mieć!             

                                                       A.H.
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dokończenie ze str. 11
Do zadań izb zgodnie z ustawą o izbach 

rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. należy 
w szczególności:
  1)  sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków 
z zakresu produkcji rolnej oraz rynku  rolnego 
i przedstawianie ich organom administracji rzą-
dowej i samorządu terytorialnego
  2)  występowanie do organów administracji 
rządowej w województwie i organów samorządu 
terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji 
prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi 
i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów 
tych przepisów.                                        I. R.

 OSP PO WYBORACH
 Z końcem marca �011 roku w gminie Buczek zakończyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze ochotniczych straży 

pożarnych. Podczas obrad we wszystkich 8 jednostkach podsumowano dokonania minionego roku oraz wytyczono kierunki 
działania na rok bieżący.

Wybrano również nowe władze na nową 
5-letnią kadencję. Największe zmiany nastąpiły 
w OSP Czestków, gdzie z kierowania jednostką 
zrezygnował druh Ryszard Biegański. Był pre-
zesem Zarządu przez 20 lat. Od uczestników 
walnego zebrania i władz gminy otrzymał ser-
deczne podziękowania i wygrawerowaną pa-
miątkę.

W innych jednostkach zmiany były mniej-
sze lub nie było ich wcale.

Obecne składy Zarządów przedstawiają się 
następująco:

OSP w Brodni:
1. prezes                                      - Pyrek Dawid
2. wiceprezes - naczelnik         - Badziak Marcin
3. wiceprezes                  - Wyszyński Kazimierz
4. sekretarz                       - Krakowski Grzegorz
5. skarbnik                            - Marciniak Paweł
6. gospodarz                       - Matuszewski Jacek
7. kronikarz                  - Matuszewski Dominik

OSP w Buczku:
1. prezes                                   - Papuga Wiktor
2. wiceprezes-naczelnik     - Czech Włodzimierz
3. wiceprezes                                  - Tyluś Jacek
4. zastępca naczelnika            - Parada Zbigniew
5. sekretarz                           - Zieliński Andrzej
6. skarbnik                              - Zawiasa Maciej
7. gospodarz           - Kaczorowski Włodzimierz
8. kronikarz                                - Tyluś Kamila
9. członek                           - Krakowski Łukasz

OSP w Czestkowie:
1. prezes                                     - Grącki Janusz
2. wiceprezes-naczelnik      - Pacuszka Sławomir
3. wiceprezes                          - Świątek Czesław
4. zastępca naczelnika                   - Trojan Jacek
5. sekretarz                            - Klimczak Robert
6. skarbnik                          - Olszewski Wiktor
7. gospodarz                             - Kopka Marcin
8. kronikarz                       - Borowiecki Michał
9. członek                              - Owczarek Kamil

OSP w Grzeszynie:
1. prezes                        - Malinowski Zbigniew

2. wiceprezes - naczelnik           - Bordowicz Jan
3. wiceprezes                   - Kołodziejski Tadeusz
4. zastepca naczelnika       - Marynowski Maciej
5. sekretarz                         - Malinowski Kamil
6. skarbnik                      - Bordowicz Sylwester
7. gospodarz                            - Frącala Tadeusz

OSP w Gucinie:
1. prezes                               - Krakowski Stefan
2. wiceprezes - naczelnik         - Krulik Krystian
3. wiceprezes                          - Urbaniak Marek
4. zastępca naczelnika     - Kuśmirowski Henryk
5. sekretarz                      - Szczechowicz Łukasz 
6. skarbnik                              - Latas Sławomir
7. gospodarz                  - Szczechowicz Andrzej

OSP w Luciejowie:
1. prezes                                    - Rzepa Ryszard
2. wiceprezes-naczelnik - Praśkiewicz Kazimierz
3. wiceprezes                          - Papuga Janisław
4. zastępca naczelnika         - Krawczyk Mariusz

5. sekretarz                          - Bednarek Mariusz
6. skarbnik                                 - Malec Lucjan
7. gospodarz                             - Nowak Lucjan

OSP w Maleni:
1. prezes                             - Kaczmarek Tomasz
2. wiceprezes - naczelnik       - Sowiak Sławomir
3. zastępca naczelnika                - Pogocki Paweł
4. sekretarz                                 - Pogocki Jerzy
5. skarbnik                                - Listoś Andrzej
6. gospodarz                          - Janowski Marian 

OSP w Woli Buczkowskiej:
1. prezes                                - Grącki Mirosław
2. wiceprezes - naczelnik - Borowiecki Stanisław
3. wiceprezes                              - Jamrosz Rafał
4. zastępca naczelnika                      - Kubik Jan
5. sekretarz                                - Kłos Wojciech
6. skarbnik                              - Zawiasa Marcin
7. gospodarz                           - Siewierski Rafał

                                                        J.Sz.

Wybrano delegatów 
do Izby Rolniczej
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Ogrzewanie a swoboda 
czy swoboda a ogrzewanie?

Tytuł może dziwny, ale czy bez sensu ? Są na świecie miejsca gdzie ten dylemat nie 
występuje. Z uwagi na klimat wszyscy są ogrzewani centralnie przez słońce, a proble-
mem jest raczej rozwiązanie sposobu schładzania. My jednak funkcjonujemy w strefie 
klimatycznej, w której przez około siedem miesięcy w roku istnieje konieczność ogrze-
wania pomieszczeń. Pomieszczeń, w których przebywamy, tzn. pracujemy, mieszkamy 
czy w inny sposób spędzamy czas. 

Tak było zawsze. Zmieniał się jednak 
na przestrzeni czasów sposób ogrzewania tych 
pomieszczeń. W okresie gdy ludzie realizowali 
swe powołania w dużym rozproszeniu, były to 
na ogół paleniska otwarte, w których głównym 
paliwem było drewno, torf i węgiel. Z uwagi 
na znaczne oddalenie siedlisk,  ich wzajemne 
oddziaływanie na siebie było znikome i dyle-
mat: swoboda a ogrzewanie nie istniał. Z czasem 
jednak ludzie zaczęli realizować swoją działal-
ność w coraz większym zagęszczeniu. Zaczęły 
powstawać osady, wsie, miasteczka, miasta, 
aglomeracje. Sposób życia poszczególnych ludzi 
stawał się coraz bardziej odczuwalny dla innych. 
Powstała konieczność uregulowania i unormo-
wania wzajemnych relacji między ludźmi oraz 
ich oddziaływania na wspólne środowisko. Po-
wstały normy hałasu, rozwiązania dotyczące po-
stępowania z odpadami, zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania ścieków itd. Powstały miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, które 
określają warunki, jakie winny spełniać działa-
nia podejmowane przez  ludzi na terenach, któ-
rych te plany dotyczą. Powstało również prawo 
energetyczne, które określa sposób zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i gaz.

 A jak to wyglądało w Łasku? Do pewnego 
czasu budownictwo w Łasku to głównie domy 
prywatne. Ogrzewanie  realizowane było poprzez 
lokalne źródła ciepła znajdujące się bezpośrednio 
w obiektach, które ogrzewały. Najczęściej były to 
piece węglowe, które z uwagi na różnorodność 
budowy nazywane były kuchniami węglowymi, 
kozami, piecami kaflowymi itd. W piecach tych 
oprócz węgla spalano również wszystko co po-
zostawało w gospodarstwie, a co spalić się dało. 
Bardzo często takich źródeł ciepła było w obiek-
cie kilka lub kilkanaście. Z czasem zaczęło się 
pojawiać tzw. centralne ogrzewanie. Zamiast 
kilku pieców w obiekcie powstawało pomiesz-
czenie, które nazywano kotłownią. W pomiesz-
czeniu tym umieszczano piec z płaszczem wod-
nym nazywany kotłem. Woda ogrzewana w tym 
kotle była rozprowadzana do poszczególnych 
pomieszczeń poprzez system rur z wykorzysta-

niem zjawiska grawitacji. W pomieszczeniach 
umieszczano grzejniki zwane kaloryferami, które 
ogrzewały pomieszczenia wykorzystując zjawi-
sko konwekcji. 

Na początku lat sześćdziesiątych XX w. 
w Łasku zawiązała się Łaska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, która z dużym rozmachem rozpoczęła 
realizację programu budownictwa mieszkanio-
wego. Ogrzewanie wznoszonych przez ŁSM bu-
dynków realizowane było w oparciu o kotłownie 
węglowe zlokalizowane w piwnicach budynków. 
Wtedy to po raz pierwszy w Łasku odstąpiono 
od zasady  „kotłownia w każdym budynku”. 
Przypomnijmy, że był to rok 1967. Do kotłow-
ni zlokalizowanej w budynku (obecnie) przy ul. 
Jana Pawła II 6 podłączano poprzez  zewnętrz-
ne instalacje odbiorcze (tzw. sieci czy kanały 
ciepłownicze)   kolejno wznoszone budynki, aż 
do wyczerpania mocy kotłowni. Po wykorzysta-
niu mocy kotłowni rozpoczynano budowę ko-
lejnej, do której podłączano w sposób opisany 

wyżej kolejne budynki. Tak zaczął powstawać 
system ciepłowniczy Łasku. 

Rozwiązania zastosowane przez ŁSM prze-
jęli inni inwestorzy, tzn. osiedle WAM. W ten 
sposób powstało w Łasku około 20 kotłowni wę-
glowych, ogrzewających budynki wielorodzinne. 
Dodatkowo powstawały kotłownie w szkołach, 
urzędach i zakładach przemysłowych. Emisja za-
nieczyszczeń z tych kotłowni powodowała, że nad 
miastem unosiły się chmury dymu. Do powietrza 
emitowane były tysiące ton dwutlenku węgla, 
pyłów, tlenku węgla, dwutlenku siarki itd. Po-
dobne rozwiązania stosowano w miejscowościach 
podobnych do Łasku. Wzrastająca uciążliwość 
w eksploatacji powstałych kotłowni spowodowa-
ła, że ich budowniczy i właściciele starając się po-
zbyć kłopotliwego balastu, postanowili przekazać 
je gminie. Gmina utworzyła podmiot zajmujący 
się eksploatowaniem tych kotłowni i był to począ-
tek zorganizowanego ciepłownictwa w Łasku. 

                        dokończenie na str. 1�
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Ogrzewanie a swoboda 
czy swoboda a ogrzewanie?

dokończenie ze str. 1�
Po podziale administracyjnym w połowie 

1975 r., kiedy powstało 49 województw, zauwa-
żono opisywany problem i postanowiono go roz-
wiązać w skali powstałych województw, powołu-
jąc Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej (WPEC). Komunalny system ciepłow-
niczy w Łasku wszedł w skład Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siera-
dzu. W tym okresie doszło do istotnego zróżni-
cowania systemów ciepłowniczych w miejsco-
wościach objętych działalnością WPEC w Siera-
dzu. W mieście tym zbudowano profesjonalną 
ciepłownię miejską. W Zduńskiej Woli powstała 
miejska sieć ciepłownicza, do której ciepło do-
starcza elektrociepłownia. W Wieluniu zbudo-
wano miejską sieć ciepłowniczą, do której ciepło 
płynie z ciepłowni w ZUGiLU. Rozwiązania te 
spowodowały znaczne zmniejszenie  uciążliwo-
ści systemów ciepłowniczych w tych miastach. 
Nastąpił również istotny spadek kosztów wy-
twarzania ciepła z uwagi na znaczne zwiększenie 
sprawności zbudowanych systemów w stosunku 
do dotychczas stosowanych. Budowa tych syste-
mów wspierana była dotacjami, co dodatkowo 
obniżało cenę ciepła. 

Dla Łasku przewidywano podobne roz-
wiązanie. Zaprojektowano nawet ciepłownię 
miejską, która miała być zlokalizowana tuż 
za „Meblówką”. Niestety zdołano tylko zrealizo-
wać uzbrojenie terenu, na którym powstać miała 
ciepłownia miejska. Po podziale WPEC, Łask 

pozostał z archaicznym, zdekapitalizowanym sy-
stemem ciepłowniczym, a w spadku po WPEC 
otrzymał 15-letniego „Żuka” i jeszcze starszą ła-
dowarkę. W 1997 roku  gmina Łask do eksploa-
tacji systemu ciepłowniczego w Łasku utworzyła 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
W 1998 roku Spółka miała ok. 1,5 mln zł dłu-
gu przy przychodach rocznych ok. 4,0 mln zł. 
Właściciel, którym w 100 % jest gmina Łask, 
postawił przed spółką zadania: zmodernizowa-
nie systemu ciepłowniczego, zwiększenia jego 
sprawności oraz zmniejszenie jego uciążliwości 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw cie-
pła. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań 
i możliwości zdecydowano, że system ciepłowni-
czy Łasku będzie się składał z odrębnych osiedlo-
wych systemów ciepłowniczych. Docelowo będą to:
1. System ciepłowniczy os. Mickiewicza
2. System ciepłowniczy os. Sobieskiego i WAM
3. System ciepłowniczy os. Batorego 
4. System ciepłowniczy os. Przylesie.

Ogromnym wysiłkiem całej społeczności 
Łasku postawiony cel jest realizowany. Zasad-
ność podjętych działań potwierdziły przyznane 
dotacje Ekofunduszu, WFOŚiGW w Łodzi oraz 
preferencyjne pożyczki NFOŚiGW w Warsza-
wie. Efekty są już widoczne:
1. Uciążliwość systemu ciepłowniczego została 
zminimalizowana. W okresie letnim nie pracują 
kotłownie węglowe a ciepła woda wytwarzana 
jest w oparciu o kotłownie gazowe. Uzyskane 
z Ekofunduszu i WFOŚiGW w Łodzi dotacje 
umożliwiły zbudowanie baterii kolektorów sło-
necznych, co dodatkowo ogranicza zużycie paliw 
konwencjonalnych
2. Stan bezpieczeństwa dostaw ciepła jest bar-
dzo wysoki. W ostatnich latach nie było przerw 
w dostawach ciepła i ciepłej wody
3. Zahamowane zostało tempo wzrostu cen cie-
pła (ostatnia podwyżka wyniosła ok. 3 % mimo 
30 % wzrostu cen energii elektrycznej, paliw 
i innych składników cenotwórczych).
4. Bardzo poprawiła się estetyka osiedli.

W tej sytuacji zaskoczeniem są działania 
podjęte przez jedną ze wspólnot osiedla WAM. 
Otóż rozważa ona budowę w swoim obiekcie in-
dywidualnej kotłowni. Skutkiem takiego postę-
powania będzie na pewno wzrost cen ciepła dla 
pozostałych odbiorców korzystających z systemu. 
A jeżeli będzie to kotłownia węglowa? Gdyby 
komuś brakło wyobraźni jak to może wyglądać, 
możliwy jest jeszcze spacer po osiedlach, na któ-
rych budynki wyposażone są w indywidualne 
kotłownie. Tylko po co było tracić  prawie 50 lat 
na poszukiwanie rozwiązań, które w sposób op-
tymalny pozwalałyby rozwiązać problem zaopa-
trzenia mieszkańców Łasku w ciepło. Przecież od 
wynalazku, który próbuje realizować wspólnota, 
społeczność Łasku odstąpiła prawie 50 lat temu. 
Zatem dylemat z tytułu stał się aktualny.  

                                           Jerzy Sztanka
     

POLOWANIE 

W poprzednim numerze poinfor-
mowaliśmy Czytelników o pasji Roberta 
Klawe, przez lata związanego z Łaskiem, 
aktualnie mieszkańca Okupa. Zaprezen-
towaliśmy także jego nagrodzone zdjęcie. 
Wielu Czytelników „Panoramy” zafa-
scynowała pasja fotografa, a także jego 
wspaniałe zdjęcia. Spełniamy więc ich 
prośbę i wracamy do tego interesującego 
tematu.
- Moje zainteresowania przyrodą sięgają wczes-
nego dzieciństwa – mówi Robert Klawe. - Książ-
ki o tematyce przyrodniczej oraz spacery z rodzi-
cami do lasu pozwalały poznawać mi jego tajem-
nice. Najpierw były to obserwacje przy pomocy 
lornetki. Zafascynowany twórczością fotografa 
i przyrodnika Włodzimierza Puchalskiego, spra-
wiłem sobie pierwszą  lustrzankę Zenith i zaczą-
łem  uwieczniać otaczający świat zwierząt.

Każda wyprawa w plener to długotrwałe 
przygotowania, gromadzenie sprzętu, pozna-
wanie zwyczajów zwierząt.  Obecnie R. Klawe 
fotografuje  najczęściej ptaki, używając do tego 
systemu Nikona. 
- Staram się przeznaczać każdą wolną chwilę 
na planowanie, obserwację i w końcu foto-
grafowanie moich bohaterów, często, niestety, 
kosztem życia rodzinnego. Ale to dzięki rodzi-
nie mogę spełniać swoją pasję. Żona poma-
ga mi przygotować każdą kolejną wyprawę, 
a o świcie kiedy ja pakuję sprzęt,  szykuje ka-
napki (najlepsze na świecie), termos z gorącą 
herbatą  i wyruszam w plener. Cały trud wło-
żony w tego typu fotografię jest w pełni wy-
nagradzany w momencie bliskiego spotkania 
z moimi „bohaterami”. Ta dziedzina fotografii 
jest chyba jedyną gdzie, na „dobre” zdjęcie 
czeka się bardzo długo.

Udane zdjęcie to często długotrwałe czeka-
nie, łut szczęścia, bo dobre ujęcie to w gruncie 
rzeczy swoiste polowanie polowanie. Trzeba być 
z kamerą w dobrym miejscu, w odpowiednim 

Przy pracy



  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

15

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Z KAMERĄ
czasie, nawet gdy zaskakuje pogoda i brakuje 
dobrego światła.
- Fotografuję głównie dla własnej satysfakcji 
– przebywanie w terenie, kontakt z naturą, sam 
proces przygotowań do zdjęć jest dla mnie naj-
ważniejszy – pozwala mi odreagować stresy co-
dziennego życia, oderwać się od rzeczywistości. 

Pierwszymi recenzentkami łowów, do tego 
bardzo krytycznymi, są dwie panie: żona i córka. 
To właśnie one namówiły pana Roberta, aby po-
kazał swoje zdjęcia na konkursie fotograficznym 
ogłoszonym przez  Związek Polskich Fotografów 
Przyrody – Okręg Łódzki (do którego należy 
od kilku miesięcy), gdzie zdobył tytuł FOTO-
GRAFA ROKU 2011 za zdjęcie  „Harce” (pre-
zentowaliśmy je w poprzedniej „Panoramie”) 
w kategorii „Ssaki”. W tym samym konkursie 

również jedno z jego zdjęć pt. „Śpiochy” zostało 
wyróżnione w kategorii „Ptaki”. Fotografia „Pra-
wo szpona” została wybrana  ZDJĘCIEM  TY-
GODNIA przez redakcję NATIONAL GEO-
GRAPHIC.

Panu Robertowi jeszcze raz gratulujemy 
wspaniałej pasji i osiągnięć, jednocześnie zachę-
camy naszych Czytelników do naśladownictwa. 
Najciekawsze zdjęcia zaprezentujemy na łamach 
naszego pisma.

                                                          (pe)

Duet

Śpiochy

Prawo szpona Do celu
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

LIST GOŃCZY ZA WIOSNĄ
Już trzeci rok w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku realizowany jest Ponadregionalny  

Projekt Edukacyjny „Pierwsze  uczniowskie  doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Europejski  
Fundusz Społeczny i budżet państwa. 

Założeniem Projektu jest wdrożenie ela-
stycznego modelu edukacji, dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb i możliwości ucz-
niów, z wykorzystaniem nowatorskich metod 
i treści kształcenia w oparciu o teorię inteligen-
cji wielorakich Howarda Gardnera. Uwzględ-
nienie podczas zajęć założeń tej teorii umożli-
wia uczniom działania we wszystkich dziedzi-
nach aktywności prowadzących do rozwijania 
kompetencji kluczowych, a szczególnie: języko-
wej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej 
i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz 
społecznej.

21 marca nauczyciele edukacji wczesno-
szkolnej realizujący I, II i III etap Projektu zor-
ganizowali uroczystość  szkolną pt. „List gończy 
za wiosną” w oparciu o wykorzystanie  koncepcji 
inteligencji wielorakich. Tego dnia uczniowie 

klas 0-III uczestniczyli w ciekawych zajęciach 
w formie prelekcji i warsztatów.

Klasy pierwsze rozwijały inteligencję języ-
kową w bibliotece szkolnej. Dzieci przygotowały 
wystawę książeczek, które samodzielnie stwo-
rzyły podczas warsztatów. Zaproszeni goście: 
burmistrz Łasku  Gabriel Szkudlarek i naczelnik 
Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych 
w Łasku Jan Cybułka  czytali dzieciom wiersze 
o tematyce wiosennej. 

Klasy drugie uczestniczyły w prelekcji o ży-
ciu i zwyczajach pszczół prowadzonej przez jed-
nego z rodziców - Dariusza Okniańskiego, roz-
wijając tym samym inteligencję przyrodniczą. 

Klasy trzecie poznawały techniki kryminali-
styczne przydatne w poszukiwaniu wiosny. W roz-
wijaniu inteligencji logiczno-matematycznej ucz-
niom pomagały panie z Komendy Policji w Łasku. 

Po pierwszej części uroczystości odbyły się 
zawody sportowe pierwszaków, w czasie których 
dzieci rozwijały inteligencję ruchową i matema-
tyczną. Każda konkurencja sportowa przepla-
tana była przyśpiewką przywołującą wiosnę, co 
rozwijało inteligencję muzyczną uczniów naszej 
szkoły. 

Uwieńczeniem pierwszego dnia wiosny były 
prace plastyczne wykonane w grupach na pa-
tio szkolnym. Wystawa wytworów dziecięcych 
„Zwiastuny wiosny” przekonała wszystkich ucz-
niów, że warto rozwijać inteligencje: wizualno 
– przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną. 

Nikt nie miał wątpliwości, że wiosna poszu-
kiwana w „Liście gończym” została odnaleziona.

                             Joanna Majcherczyk
                                   Ilona Kachaniak
                                      Emilia Stępień

DRZEWKO ZA SUROWCE 
Firma EKO-REGION we współpracy z gminą Łask zorganizowała w środę,  

1� kwietnia �011 roku, akcję ekologiczna pod nazwą ,,Drzewko za surowce”.  
Akcja prowadzona była na miejskim targowisku w Łasku.

Łaskowianie mieli za zadanie dostarczyć 
makulaturę oraz zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. W zamian za dostarczone surowce, 
organizator przygotował 2 tysiące drzewek leś-
nych, m.in. graby, świerki, modrzewie, jarzębiny, 
klony oraz 400 sztuk sadzonek krzewów ozdob-
nych liściastych i iglastych. Wśród ozdobnych 
liściastych znalazły się m.in. bukszpan, forsycja 
czy też trzemielina.  Jako ozdobne iglaste były tu 
przede wszystkim: tuje, cyprysy, jałowce, dagle-
zje i srebrne świerki.

Już za 1 kg makulatury można było otrzy-
mać 1 drzewko leśne. Paczka powyżej 20 kg była  
wymienna na 5 drzewek leśnych i sadzonkę krze-
wu ozdobnego. Za każdą 1 sztukę sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego np. suszarkę do wło-
sów, żelazko itp. następowała wymiana na 1 

drzewko leśne, za każdą 1 średnią sztukę sprzętu 
np. drukarka, odkurzacz itp. – na 2 drzewka 
leśne i 1 krzew ozdobny, natomiast za każdą 1 
dużą sztukę sprzętu typu lodówka, pralka – na 3 
drzewka leśne i 1 krzew ozdobny.

Odwiedzający miejsce akcji otrzymali rów-
nież informacje na temat wymagań środowisko-
wych oferowanych sadzonek drzew i krzewów. 

Mimo niesprzyjających warunków atmo-
sferycznych, zainteresowanie akcją było bardzo 
duże, o czym świadczą wyniki zbiórki surowców 
wtórnych. Zebrano prawie 5 ton makulatury 
oraz około 2500 kg zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego.

Celem przeprowadzonej akcji jest szerzenie 
zachowań przyjaznych środowisku oraz promo-
wanie wśród mieszkańców recyklingu jako szan-

sy na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi 
zasobami naturalnymi Ziemi. Dzięki tej akcji 
otoczenie wokół nas będzie czystsze i bardziej zie-
lone. Przyczyni się również do chronienia lasów.

Kolejna wymiana surowców przeznaczo-
nych do recyklingu na zielone sadzonki plano-
wana jest na jesień br.

                                  Anna Peredzyńska
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Z życia gminnej książnicy
* 11 marca br. Gminna Biblioteka Pub-

liczna zorganizowała spotkanie z uczniami  
kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Sędziejowi-
cach, aby dzieci mogły zapoznać się z dorob-
kiem artystycznym naszego wielkiego noblisty 
– Czesława Miłosza, bowiem właśnie w tym 
roku przypada stulecie narodzin tego wybit-
nego  poety.  Tuż po przybyciu  uczniów wy-
chowawczyni klasy Ewa Barczyńska przyznała, 
że już od tygodnia dzieci nie mówiły o niczym 
innym, jak o wycieczce do biblioteki. Następ-
nie wszyscy zebrani poznali wyniki konkursu 
„Czytelnik Roku 2010” w kategorii  Dzieci. 
Byli nimi: Anna Nowacka – I miejsce, Adrian 
Chołody – II miejsce, Julia Dymińska – III 
miejsce. Dzieci otrzymały symboliczne nagro-
dy i okolicznościowe dyplomy, wręczone przez 

kierowniczkę książnicy Beatę Magdziak. Z kolei 
rozpoczęły się gry i zabawy, połączone z konkursem 
sprawnościowym. Spotkanie zaowocowało tym, 
że biblioteka zdobyła nowych czytelników…

* Z okazji szóstej rocznicy śmierci Jana 
Pawła II Gminna Biblioteka Publiczna zorgani-
zowała cykl spotkań z najwierniejszymi czytel-
nikami na  terenie działania filii bibliotecznych 
w naszej gminie. Pierwszy spotkanie odbyło się 
w Marzeninie. Program artystyczny w hołdzie 
papieżowi przygotowały pracownice GBP we 
współpracy  ŚDS i UG. 

* W styczniu pracownice GBP  ogłosiły, że  
chętnie przyjmą książki ze wszystkich dziedzin, 
które nie są już potrzebne czytelnikom. W ten 
sposób każdy może pomóc innym. Efekt tego 
ogłoszenia przeszedł najśmielsze wyobrażenia! 

Do chwili obecnej do biblioteki wpłynęło już 
ponad 600 książek, w  tym kilka sag, które 
szczególnie upodobały sobie panie, ale nie tyl-
ko. Dysponujemy darami  z dziedziny medycy-
ny, psychologii, historii, baśniami dla najmłod-
szych. Wpłynęło wiele powieści najnowszych, 
lektur szkolnych, a także starszych krymina-
łów. Najbardziej zasłużonymi darczyńcami 
okazali się: Ewa Maciejewska, Jerzy Szczepański, 
Beata Magdziak, Monika Kosecka-Boloń, Eweli-
na Markowska, Mieczysława Stefańczyk, Dorota 
Jaros, Katarzyna Grabarz, Krystyna Nowicka, 
Małgorzata Czwartek, Sławomir Tralewski, Artur 
Popławski, Jarosław Dzierżawski, Stanisław Wit-
kowski, Wioletta Hołody, Błażej Haładyniak, 
Kamila Urbaniak. Największy jednak zestaw 
książek, bo ponad 200 woluminów, pochodzi 
od anonimowego darczyńcy, którego skromność 
nie pozwala ujawniać nazwiska. Wszystkim Dar-
czyńcom przepięknie dziękujemy… 

STRAŻACKIE ZMAGANIA
Za nami kolejny piłkarski turniej halowy. Jedenaście drużyn, dobry futbol, wielkie 

emocje, grad bramek, zaskakujące rozstrzygnięcia, sportowa rywalizacja i wspaniała 
walka, tak w skrócie można opisać zmagania strażaków z gminy Sędziejowice. 

20 marca br. w hali sportowej Zespołu 
Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego rozegrano 
II halowy turniej piłki nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych o puchar prezesa Zarządu  
OG ZOSP RP w Sędziejowicach. 

Na starcie rozgrywek, podobnie jak 
w ubiegłym roku, stawiło się 11 drużyn. Wielkie 
emocje wzbudziło już losowanie grup, ponieważ 
cztery najlepsze drużyny zeszłorocznego turnieju 
spotkały się w jednej grupie. Kibice zacierali 
ręce na wieść o tym spodziewając się zaciętych 
i bardzo emocjonujących meczów i nie zawiedli 
się. Na rozstrzygnięcie w „grupie śmierci” 
widzowie czekali aż do ostatniego meczu, 
w którym doszło do sporej niespodzianki, gdyż 
już w fazie grupowej odpadły drużyny OSP 
Sędziejowice i OSP Brzeski, czyli druga i trzecia 
drużyna z ubiegłego roku.  

Ale i w pierwszej grupie nie brakowało emocji. 
Miłą niespodziankę swoim kibicom sprawiły drużyny 
OSP Kamostek i OSP Sobiepany (dwie najmłodsze 
drużyny turnieju). Okazały się one najlepsze 
i w półfinale spotkały się z dwoma najlepszymi 
zespołami drugiej grupy, czyli OSP Pruszków i OSP 
Marzenin. Dużo trudniejszych przeciwników mieli 
druhowie z Sobiepan, ponieważ zespół z Pruszkowa 
bronił tytułu i od zeszłego roku nie doznał jeszcze 
porażki. Dobrą passę podtrzymał i w tym meczu 
- odnosząc zwycięstwo 3:1. W drugim półfinale 
najmłodsza drużyna tegorocznego turnieju - OSP 
Kamostek po widowiskowym meczu zwyciężyła 
OSP Marzenin 1:0.  

W meczu o trzecie miejsce druhowie 
z Marzenina okazali się lepsi od druhów 
z Sobiepan, tym samym zdobywając puchar 
ufundowany przez starostę łaskiego Cezarego 
Gabryjączyka.

W wielkim finale zmierzyły się drużyny 
z Pruszkowa i z Kamostku. Niestety druhowie 

z Kamostku nie zdołali przerwać dobrej 
passy drużyny z Pruszkowa i ulegli jej 5:1, ale 
w nagrodę otrzymali puchar ufundowany przez 
wójta gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego.

Najlepszą drużyną turnieju, tak jak w roku 
ubiegłym, został zespół OSP Pruszków, w nagrodę 
otrzymując puchar prezesa ZOG ZOSP RP 
w Sędziejowicach dh. Marka Krawczyka oraz 
piłkę ufundowaną przez przewodniczącego Rady 
Gminy Sędziejowice Wacława Ułańskiego .

Druhowie z Pruszkowa podtrzymali swoją 
wspaniałą passę bez porażki a ich bramkarz 
Adrian Piechol został wybrany najlepszym 
bramkarzem turnieju i otrzymał statuetkę 
ufundowaną przez wiceprezesa ZOG ZOSP RP 
w Sędziejowicach dh. Stanisława Wdowińskiego. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek 
okazał się Kamil Jędras z OSP Sobiepany 
nagrodzony statuetką ufundowaną przez 
dyrektora ZSR w Sędziejowicach Pawła Kałudę.

                                 Sławomir Sobala
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Projekt „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowany przez  
Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, iż po raz czwarty przystępuje 
do realizacji projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro”.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności  zawodowej 6 kobiet  
i 2 mężczyzn, będących klientami pomocy społecznej. 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. z:
- konsultacji indywidualnych oraz warsztatów z psychologiem

- konsultacji indywidualnych oraz warsztatów z doradcą zawodowym
- badań w zakresie medycyny pracy

- szkoleń zawodowych.

Planujemy ponadto spotkania z radcą prawnym oraz wizażystką, wyjazd do kina dla  
uczestników projektu wraz z dziećmi, spotkanie andrzejkowe oraz spotkanie wigilijne.

Zostaną także wypłacane świadczenia w formie zasiłków celowych na pokrycie bieżących potrzeb 
związanych z udziałem w projekcie.

Planujemy zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych dla 4 uczestników projektu  
w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku               

a  gminą Sędziejowice. Uważamy bowiem, że to zatrudnienie pozwoli stopniowo  
zaktywizować uczestników projektu.

Całkowity koszt projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” realizowanego                
w 2011 r. wynosi 134 080 zł, w tym wkład własny gminy 14 078,40 zł.

RADNA ANNA KOPEĆ
Oto kolejna sylwetka nowego samorządowca gminy Sędziejowice prezentowana na łamach „Panoramy”. Tym razem jest to 

Anna Kopeć, �7-letnia mieszkanka Dobrej. 

Od wielu lat jest wdową, ma dwoje doro-
słych dzieci: córkę i syna. Do Dobrej przypro-
wadziła się 26 lat temu i od początku bardzo 
polubiła to miejsce. Czuje się związana z miesz-
kańcami, którzy wielokrotnie bardzo jej pomogli 
w trudnych życiowych sytuacjach.

Nowa radna pochodzi z Kalisza, gdzie 
uczęszczała do muzycznej szkoły podstawowej. 
Początkowo bowiem pragnęła związać się z bran-
żą muzyczną, stąd też pierwszy wybór dalszego 
kierunku kształcenia. Miało to być Technikum 
Budowy Fortepianów, również w Kaliszu. Pani 
Anna dość szybko zmieniła zdanie, ponieważ 
już wtedy zrozumiała, że w ten sposób kontakty 
z ludźmi zostaną ograniczone. Nie można nieść 
bezpośredniej  pomocy ludziom, poświęcać się 
dla nich budując fortepiany. Dlatego też jej ko-
lejną decyzją było rozpoczęcie edukacji w Liceum 
Medycznym w Kaliszu.  Uczyła się cierpliwości, 
wytrwałości, wielokrotnie zastanawiała się, czy 
decyzja ta była słuszna. Jednakże po dwóch la-
tach całkowicie  odnalazła się  w tym zawodzie. 

Po ukończeniu szkoły pracowała w kaliskim 
szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Praca 
na tym oddziale była prawdziwa szkołą życia. Na-
uczyła się tutaj, że o zachowaniu czy przedłuże-
niu ludzkiego życia decydują sekundy. Do końca 
swych dni będzie pamiętać pierwszą reanimację, 
dramatyczny los młodego człowieka, kiedy leka-
rze starali się „zdążyć przed Panem Bogiem”…

Kolejne lata przyniosły przeświadczenie, ze 
to co robi, robi dobrze. Z kolei, od 1.04.1985 
rozpoczęła pracę w szpitalu w Łasku. Tym razem 
na bloku operacyjnym, a krótko potem w  izbie 
przyjęć, gdzie można ją spotkać do dziś.

Pani Anna świadomie zdecydowała się kan-
dydować w wyborach samorządowych. Jej myślą 
przewodnią było „pomóc ludziom, tak jak oni 
kiedyś pomogli mnie”… Nie zapomniała, ile 
dobrego doświadczyła od sąsiadów i znajomych 
w najtrudniejszych chwilach swego życia, kiedy 
samotnie wychowywała dzieci, nie było przy 
niej nikogo z rodziny, która pozostała w Kaliszu. 
Pomogli obcy ludzie, o czym zawsze pamięta. 
Właśnie teraz, kiedy dzieci się usamodzielniły 
nadszedł czas, aby spłacić zaciągnięty dług… 
Obecnie nasza radna podjęła studia licencjackie 
z zakresu pielęgniarstwa. Pragnie zaktualizować 
wiedzę medyczną, gdyż w tej dziedzinie nieustan-
nie coś się zmienia. Została radną, aby pomóc tym, 
którzy tego potrzebują. Nadszedł czas działania. 

Chciałaby, aby fundusze pozwoliły na kon-
tynuację  prac związanych z budową i wykoń-
czeniem placu zabawowego w Dobrej. Młodzież 
oczekuje nowego boiska do gry w piłkę. Nowa 
radna marzy, aby teren wokół przedszkola był 
wzorcowym miejscem, świetnie wyposażonym, 
który wprawiałby innych w podziw. Jednakże  
najważniejszą sprawą, według niej, jest organi-
zacja badań przesiewowych, nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale w całym kraju. Po raz kolejny 
przywołuje stare przysłowie: „lepiej zapobiegać 

niż leczyć”, ponieważ doskonale rozumie, ile do-
brego  mogłyby przynieść te badania.  Pragnie 
również, aby kobiety z okolic zostały otoczone 
bezpłatną ginekologiczną opieką lekarską. Jest 
świadoma, że niektóre panie potrzebują tej opie-
ki nieustannie, a z uwagi na konieczność wy-
jazdu do poradni w Łasku czy Zduńskiej Woli, 
często całkowicie  rezygnują z wizyty. 

Swoim wyborcom gorąco dziękuje za to, 
że obdarzyli ja zaufaniem. Postara się go nie 
nadużywać. Nie zmieni również swego postę-
powania, w którym najważniejszą zasadą  jest 
być sobą. Nikogo nie okłamywać. Żyć tak, aby 
każdego ranka bez cienia wstydu można było  
spojrzeć w lustro.                                            

                                                      (M)
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WODA I DROGI
Rozpoczęły się prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach  

Widawa i Podgórze. Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm: PROFITECT  
sp. z o. o. z Łasku, i Firma PROJEKTOWO-BUDOWLANA „PROTEK” z Kalisza. 
Wartość inwestycji opiewa na kwotę �9� �75,50 zł brutto, zaś termin zakończenia 
ustalony został na �0 kwietnia br. 

W najbliższym czasie gmina planuje złożyć 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach działa-
nia 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnio-
sek obejmować ma budowę sieci wodociągowej 
w Józefowie Widawskim i Patokach, budowę 
sieciowej kontenerowej pompowni wody we wsi 
Rogóźno – etap I oraz budowę sieci wodociągo-
wej w miejscowości Korzeń. Łączna wartość obu 
etapów to 1 734 119,75 zł.  Ponadto  złożono 
już wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na modernizację drogi w Grabówiu.
Ruszył już kolejny etap prac przy realizacji 

projektu pn. „Poprawa dostępności komunika-
cyjnej województwa łódzkiego poprzez przebu-
dowę infrastruktury transportowej Północ-Po-
łudnie w powiecie zduńskowolskim i łaskim”  
w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyj-
nego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.    
W bieżącym roku roboty prowadzone będą 
na odcinku Widawa – Górki Grabińskie oraz  
w miejscowości Zborów.                            AK

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, 
wszystkim naszym mieszkańcom, przyjaciołom
 oraz wiernym czytelnikom Panoramy Łaskiej, 

składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, 
smacznego jajka, stołu pełnego bazi, pisanek kolorowych 

oraz mnóstwa wody w dyngusowy poranek.
Niech te święta będą pełne wiary, nadziei i miłości

a wiosenny nastrój niech udzieli się wszystkim 
podczas wielkanocnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy – Jerzy Sylwester Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Płóciennik

Nałogi wybij sobie z głowy
Rozstrzygnięto  kolejną edycję konkursu poetycko-plastycznego o tematyce przeciwdziałania  

uzależnieniom, pn. „Chcesz być mądry i zdrowy, nałogi wybij sobie z głowy”, organizowanego od wielu lat 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie. Uroczyste wręczenie nagród  
odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi dzie-
ci i młodzieży na problem uzależnień oraz ich 
szkodliwy wpływ na zdrowie i życie człowieka, 
zwłaszcza tego młodego. Zainteresowanie kon-
kursem jest bardzo duże, o czym świadczy ilość 
nadesłanych prac. Ogółem, wpłynęło 116 prac 
w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 
lat oraz 13-16 lat. Przy ocenie Komisja miała nie 
lada problem z wyborem tych najlepszych, jed-
nak po dłuższej analizie postanowiła nagrodzić 
łącznie 10 prac. 

W kat. 7-9 lat, I miejsce zajęła klasa II ze 
Szkoły Podstawowej w Ochlach (praca zbio-
rowa), II miejsce – Malwina Namirowska, SP 
Chociw, III miejsce - Wiktoria Brożyńska ze SP 
w  Widawie.

W kat. 10-12 lat I miejsce zajęła Dominika 
Rogalewicz ze Szkoły Podstawowej w Chociwiu, 
II miejsce – Filip Chlebowski, SP Chociw. W 
kategorii tej przyznano 2 równorzędne III miej-
sca dla: Katarzyny Krysiak – SP Widawa oraz 
Agnieszki Rosińskiej, Natalii Sobieraj, Elizy 

Świątczak i Julii Sobczyńskiej za pracę zbiorową. 
W kat 13-16 lat, I miejscem nagrodzono pra-

cę zbiorową wykonaną przez:  Kamilę Kaczmarek, 

Karolinę Świstek, Agatę Janecką i Patrycję Nie-
wiadomską z gimnazjum w Widawie, II miejsce 
zajęła Patrycja Błaszczyk – gimnazjum Chociw, zaś 
miejsce III – Eryka Szczepanowska z gimnazjum 
w Widawie. Ponadto, we wszystkich kategoriach 
wiekowych jury przyznało 10 wyróżnień.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali na-
grody i okolicznościowe dyplomy, które zosta-
ły im wręczone przez wójta – Jerzego Sylwestra  
Woźniaka, przewodniczącego Rady Gminy 
– Ireneusza Płóciennika oraz przewodniczącego 
GKRPA – Grzegorza Namirowskiego.. Z uwagi na 
dużą liczbę zgłoszonych prac, dokonano wyboru 
tych, które zostały wyeksponowane na wystawie.

Prace wykonane przez uczniów ukazywały 
świat wolny od nałogów, zdrowy i bezpieczny. 
Wszyscy autorzy wykazali się niezwykłą po-
mysłowością w interpretacji tematu konkursu,  
a ich prace pokazały, że autorzy bez względu na 
wiek posiadają dużą wiedzę na temat uzależnień, 
z jakimi boryka się współczesne społeczeństwo. 
Uczniowie udowodnili, że mają świadomość 
tego, jak bardzo destrukcyjny wpływ na orga-
nizm człowieka, jego życie, a także na życie ro-
dziny mają wszelkiego rodzaju nałogi. 

Nieodłącznym elementem konkursu jest 
wystawa prac, którą jak co roku zorganizowano 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.

Ale to nie koniec działań prewencyjnych 
realizowanych przez GKRPA. 7 kwietnia br. dla 
uczniów klas IV-VI z naszej gminy ze spekta-
klem profilaktycznym pt. „Droga bez powrotu” 
wystąpił krakowski teatr KURTYNA, specja-
lizujący się w przygotowywaniu przedstawień 
edukacyjnych dla młodzieży. 

Spektakl opowiadał o losach chłopca uza-
leżnionego od narkotyków, pochodzącego z tzw. 
„dobrego domu”, gdzie niczego nie brakowało, 
prócz okazywania miłości i zrozumienia.

                           dokończenie na str. �0
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Dary z Banku Żywności
W marcu br. gmina Widawa podpisała umowę z Bankiem Żywności im. Marka 

Edelmana w Łodzi na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organiza-
cji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności Unii Europejskiej �011”. 

Efektem tej umowy było dostarczenie do 
gminy pierwszej transzy żywności, która trafiła 
do najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
Łącznie z pomocy skorzystało 350 rodzin (854 
osoby), gdzie kryterium dochodowe uprawnia-
jące do otrzymania pomocy wynosiło 715,50 
zł dla osoby samotnej oraz w przypadku rodzin 
- 526,50 zł dla jednego członka rodziny. 

Rozdzielaniem otrzymanej partii żywno-
ści zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, którego pracownice przez kilka dni roz-
dawały paczki najbardziej potrzebującym. Do 
końca roku planuje się jeszcze kilka tego typu 
akcji, przeciętnie w 1-miesięcznych odstępach 
czasowych 

Idea banków żywności w Polsce pojawiła 
się w 1993 roku, kiedy to dzięki inicjatywie 
Jacka Kuronia w Warszawie powstał pierwszy 
Bank Żywności. W 1997 powstała Federacja 
Polskich Banków Żywności. 

Zgodnie ze statutem, działalność Banku 
Żywności to m.in.: zmniejszanie obszarów 
niedożywienia i głodu, oraz przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności; niesienie pomocy ma-
terialnej ludziom najuboższym, zagrożonym 
uzależnieniami lub uzależnionych od alkoholu 
i innych środków psychoaktywnych oraz ich 
rodzin; przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży.

                                                      AK

Nałogi wybij 
sobie z głowy

dokończenie ze str. 19
Przedstawienie to miało za zadanie ostrze-

gać młodych ludzi przed wstąpieniem na dro-
gę uzależnień, która może okazać się tytułową 
drogą bez powrotu. Z tego też powodu - prócz 
spektaklu - nasza młodzież wzięła także udział  
w dyskusji, którą twórcy z Krakowa przepro-
wadzili z uczniami po zakończeniu pokazu. 
Zarówno przedstawienie teatralne jak i podsu-
mowująca go dyskusja zostały zorganizowane 
dla uczniów wszystkich naszych szkół w Zespole 
Szkół w Widawie. 

                                    Anna Krześniak

Widawianka wśród laureatów festiwalu
W pierwszą niedzielę kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Złoczewie odbył się, organizowany cyklicznie, XX Festi-

wal Piosenki - Złoczew �011. Organizatorami festiwalu był MOK w Złoczewie, a patronat nad nim sprawował starosta sieradzki  
- Dariusz Olejnik  oraz burmistrz Złoczewa – Jadwiga Sobańska.   

Łącznie swój udział w festiwalu zadeklaro-
wało 100 solistów i 6 zespołów, jednak udział 
wzięło 84 solistów i 5 zespołów z terenu byłe-
go województwa sieradzkiego, w tym 6 solistów 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie, 
przygotowywanych przez instruktora Zbigniewa 
Godlewskiego. Występy uczestników podzielo-
nych na cztery grupy wiekowe oceniało trzyoso-
bowe jury, któremu przewodniczyła piosenkarka 
Ewa Uryga. 

Zaszczytne, bo II miejsce w grupie wie-
kowej 13 -15 lat, zajęła Weronika Piasecka  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie, 
wykonując piosenkę pt. „Zamiast” z repertua-
ru Edyty Geppert. Weronika od 10 lat ćwiczy 
w widawskim GOK pod okiem Z. Godlew-

skiego, który jest bardzo dumny ze swej uczen-
nicy. Przez ten czas zdobyła już wiele nagród  
i wyróżnień na festiwalach zarówno regional-
nych jak i ogólnopolskich. Jest osobą bardzo 
utalentowaną, uczy się nie tylko śpiewu, ale 
także uczęszcza do szkoły muzycznej, gdzie ćwi-
czy naukę gry na saksofonie. Na co dzień jest 
uczennicą II klasy widawskiego gimnazjum.

W podsumowaniu jury festiwalu pokreśliło, 
że młodzi artyści biorący udział w tegorocznej im-
prezie, prezentowali bardzo wysoki poziom arty-
styczny oraz to, że złoczewski festiwal piosenki sta-
je się coraz bardziej popularny w naszym regionie,  
z roku na rok przyciągając coraz więcej uczestni-
ków chcących wziąć w nim udział.

                                                        AK
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

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

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

ŁASK: INWESTYCJE �011 R.
Wiosna to czas rozpoczęcia sezonu inwestycyjnego. W pierwszych miesiącach roku wszyscy  

staramy się przeprowadzić przetargi na wyłonienie wykonawcy,  aby zdążyć ze zrealizowaniem robót  
do jesieni. Nie zawsze jest to jednak możliwe, duże inwestycje często realizowane są w cyklu wieloletnim. 

Przykładem takich robót jest budowa kana-
lizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego. Ubiegłorocz-
ne prace zostały przerwane w okresie zimowym, 
ale już od lutowej odwilży pojawili się pracow-
nicy firmy HTS, a obecnie  tempo robót roś-
nie, gdyż zbliża się termin zgłoszenia inwestycji 
do odbioru. Niebawem wykonawca wkroczy 
w ostatni etap realizacji, tzn. przystąpi do połą-
czenia nowego głównego kolektora sanitarnego 
w ul. Kilińskiego z istniejącym  w ul. Żeromskie-
go. Wkrótce zostanie zamknięty na okres około  
1 miesiąca ruch uliczny na ul. Mickiewicza na od-
cinku między ul. Żeromskiego i ul. Kilińskiego. 
Z pewnością będzie to utrudnienie dla użytkow-
ników dróg i jednocześnie zwiększenie natężenia 
ruchu na ul. Objazdowej, Al. Niepodległości,  
ul. 9 Maja, Południowej i Jana Pawła II. Dro-
gowcy odtwarzają nawierzchnię ul. Kilińskiego 
i wydaje się, że tych robót wyglądali mieszkańcy 
najbardziej, gdyż utrudnienia w komunikacji 
były tak duże, że chwilami dojazd do niektó-
rych posesji był niemożliwy. Cóż, budowa naj-
pierw wymaga wielu wyrzeczeń, aby ostatecznie 
osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zmniejszenie 
zapóźnień cywilizacyjnych w zachodniej części 
miasta. 

Zdarza się również tak, że przewidujemy 
czas wykonania inwestycji dwuletni, a wyko-
nawca daje korzystną cenę przy skróconym har-
monogramie  robót. Mam na myśli rozpoczętą 
po wielu latach starań rekultywację wysypiska. 
Firma „Diament”  to wykonawca dysponujący 
dobrym, specjalistycznym, własnym sprzętem 
i dobrą kadrą techniczną. Nic więc dziwnego, 
że zaproponował  realizację inwestycji w cią-
gu 1 roku. Umowa, którą podpisał burmistrz, 
obejmuje całość rekultywacji, tzn. uformowanie 
czaszy wysypiska, położenie na niej wszystkich 
warstw ziemnych (wyrównawczej, izolującej, 
geokompozytowej i wierzchniej humusowej), 
a także wykonanie rowu opaskowego, przyłącza 
energetycznego, kominków odgazowujących 
i basenu odciekowego. W ostatniej fazie robót 
czasza wysypiska zostanie obsadzona krzewami, 
drzewami i obsiana trawą. 

W roku 2012 wykonamy zagospodarowa-
nie terenu przywróconego do użytkowania jako 
odrębne zadanie inwestycyjne. Dofinansowanie 
inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (środki przeznaczone na realizację strategii 
Lokalnej Grupy Działania) pozwoli na komplek-
sowe wykonanie żwirowych ścieżek pieszo-rowe-
rowych, ścieżki dydaktycznej informującej o go-
spodarce odpadami, skateparku i placu zabaw, 

a wszystko to w otoczeniu pięknej przyrodniczo 
Dolinie Rzeki Grabi objętej ochroną jako teren 
Natury 2000. Będzie to kolejne miejsce rekreacji 
obok zrealizowanej w 2010 r. odnowy dawne-
go ogródka jordanowskiego i obecnie trwającej 
rewaloryzacji Parku Miejskiego. W roku 2011 
zostanie przywrócona  świetność zabytkowej en-
klawy zieleni na terenie naszego miasta. Zosta-
nie odtworzona dawna aleja brzozowa, grabowa 
i wiązowa. Ponadto dodatkowo posadzone zosta-
ną krzewy, które  urozmaicą obecną roślinność. 
To wszystko można będzie podziwiać spaceru-
jąc po nowych, żwirowych, ale twardych ścież-
kach lub korzystając z umieszczonych przy nich 
nowych ławeczkach. Ścieżka dydaktyczna we 
wschodniej części parku wyposażona w drewnia-
ne pomosty pozwoli pozyskać wiele informacji 
na temat ciekawych roślin występujących w oko-
licy.

 Warto podkreślić, że prace będą przebie-
gały pod nadzorem dr Grażyny Ojrzyńskiej, 
fachowca mającego ogromny wkład w projek-
towaniu nowych i utrzymaniu starych łódzkich 
parków.  Z powyższego można wywnioskować, 
że nie są to inwestycje oderwane od siebie lecz 
jest to realizacja zamierzeń burmistrza Łasku 
dotycząca rewitalizacji przestrzeni publicznej, 
naszego wspólnego dobra tak, abyśmy mogli 
z dumą z niego korzystać. Pozostaje jedynie py-
tanie, co dalej z reprezentacyjną częścią miasta, 
jaką jest plac 11 Listopada?  Obecnie jesteśmy 
w fazie społecznej konsultacji.

Wiosna pokazała, że mieszkańcy terenów 
wiejskich najbardziej czekają na inwestycje 
drogowe. Trzeba przyznać, że duża część  dróg 
gminnych wymagała  natychmiastowych na-
praw, gdyż po zimowych roztopach były nie-
przejezdne. Sytuację pogorszył fakt zasypywania 
rowów w części ciągów komunikacyjnych. Rów-
niarka, która jest wykorzystywana do bieżącego 
utrzymania dróg gruntowych, rozpoczęła pracę 
w terenie tak szybko, jak tylko było to możliwie 
(tzn. gdy zniknęła zmarzlina gruntowa). To nie-
stety nie załatwia sprawy na zbyt długo. 

Dlatego też niezmiernie cieszą inwesty-
cje polegające  na budowie dróg o twardej na-
wierzchni. Największą z nich będzie niebawem 
rozpoczynana budowa drogi przebiegającej 
przez  Gorczyn i Łopatki, a łącząca dwie drogi 
wojewódzkie  (na Częstochowę i na Wieluń). In-
westycja jest wykonywana w ramach programu 
tzw. „schetynówki”, czyli dofinansowana z bu-
dżetu państwa w wys. 50 % kosztów. Został już 
wyłoniony w przetargu publicznym wykonawca 

(firma  „Lambdar”). Całość inwestycji zostanie 
zrealizowana i rozliczona do końca br. Podobnie 
będzie w Teodorach, lecz w tym przypadku  in-
westycja drogowa jest włączona w szerszy pro-
jekt obejmujący również inwestycje sportowe 
(bieżnia tartanowa i boisko trawiaste do piłki 
nożnej przy szkole podstawowej). Taki zamysł 
można realizować dzięki Programowi Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (działanie „Odnowa  i Roz-
wój Wsi”). Inwestycja  zostanie zakończona do  
III kwartału bieżącego roku. Obecnie ogłoszono 
przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy 
robót. Wobec potrzeb nie jest to dużo, ale jed-
nak mały krok do przodu. Powyższe działania 
zostaną uzupełnione przez utwardzanie dróg 
wiejskich tłuczniem, co także poprawi ich do-
tychczasowy stan.

Podobnie jak w budżecie rodzinnym każde-
go z nas, gospodarowanie budżetem gminnym 
wymaga planowania. Z pewnością w skali gminy 
jest to znacznie trudniejsze, gdyż obwarowane 
różnorodnymi przepisami. Niemniej jednak bar-
dzo ważna jest konsekwencja w realizacji zamie-
rzeń. Przykładem inwestycji podzielonej na eta-
py i sukcesywnie wykonywanej  przez obecnego 
burmistrza jest modernizacja dróg na os. MON. 
Wiele było dyskusji, pism, braku wiary miesz-
kańców w całkowitą realizację projektu. Trze-
ba przyznać, że dzielenie na części robót dro-
gowych nie wynikało z potrzeb technicznych, 
lecz  z możliwości finansowych i w bieżącym 
roku, zgodnie z założeniami, zostanie wykona-
ny ostatni IV etap tej inwestycji, wewnętrzna 
droga na osiedlu. 

Podobnie było z budową „Orlika”. Po jego 
realizacji na osiedlu „Przylesie”, mieszkańcy  
Kolumny prosili o zapewnienie ich o budowie 
takiego boiska sportowego na terenie dzielnicy 
Łasku i otrzymali je, jeśli tylko program rządowy 
nadal będzie realizowany. Program jest i otrzy-
maliśmy środki z budżetu państwa (do 500 tys. 
zł), z budżetu województwa (do 333 tys. zł), 
pozostała kwota musi pochodzić ze środków 
własnych gminy. Na ostatniej sesji  radni Rady 
Miejskiej, na wniosek burmistrza, wprowadzili 
zadanie do budżetu gminy na rok 2011 i przy-
stąpiliśmy do fazy projektowania. Jesienią boi-
sko w Kolumnie będzie gotowe.

Powyższe przykłady napawają optymizmem. 
Zapewne nie wszystko się uda, nie na wszystko 
wystarczy środków, ale czy przyjęta kolejność za-
chowywana przez lata nie budzi zaufania ?

                                      Janina Kosman
                               zastępca burmistrza
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Moje prywatne zaduszki (9)
Kontynuujemy cykl wspomnień pisarza, poety i publicysty związanego „od zawsze” z naszym re-

gionem. Eugeniusz Iwanicki przez wiele lat był dziennikarzem łódzkich „Odgłosów”. Na łamach tego 
tygodnika prezentował interesujące reportaże, sporo podróżując po kraju i poznając interesujących ludzi. 
Oto wspomnienia dotyczące tego tygodnika. 

Jednocześnie jest on swoistym magnesem 
przyciągającym grafomanów, nieudaczników czy 
wręcz schizofreników. Za moich czasów co raz to 
zjawiał się jakiś geniusz, nawiedzony wynalazca 
czy kandydat in spe do literackiej nagrody Nobla. 
Pamiętam kilku: faceta, który przyniósł mi „plon 
całego życia”, to znaczy ponad tysiąc stronicowy 
poemat opisujący heksametrem w detalach pro-
ces tkacki materiałów żakardowych; genialnego 
wynalazcę kubków dla ludzi jednorękich, w któ-
rych to kubkach uszko jest z tej strony, z której 
facet ma ręke; i może najbardziej niezwyklego 
człowieka o wyglądzie naukowca, który o mało 
nie doprowadził ówczesnego redaktora naczelne-
go Wacława Bilińskiego do apopleksji. Zapropo-
nował rewelacyjny sposób oszczędności papieru. 
Oto w czasie druku – „Odgłosy” wówczas miały 
12 stron – nie dawać papieru na ostatnią stronę! 
Proste, prawda? Drukujemy 11 stronic, a na dwu-
nastą nie dajemy wcale papieru. Pamiętam twarz 
Bilińskiego, starego frontowca, który nadludzkim 
wysiłkiem panował nad sobą, i sekretarza redakcji 
Włodka Stokowskiego ze spokojem szachisty wy-
pytującego wynalazcę o szczegóły.

Kontakty z ludźmi zajmującymi wysokie 
pozycje w życiu politycznym czy społecznym 
zawdzięczam mojej pracy dziennikarskiej i dzia-
łalności literackiej. Gdyby wymienić pisarzy, 
malarzy, aktorów, piosenkarzy, z którymi przy-
jaźniłem się lub tylko łączyły nas sprawy zawo-
dowe, niniejsze wspominki przekształciłyby się 
w nurzącą wyliczankę. Wielu odeszło w zapo-
mnienie, niegdyś sławne i popularne nazwiska 
straciły swój blask, albo zostały wręcz wymazane 
ze świadomości nowych pokoleń. To tylko takie 
dinozaury jak ja, zachowały w pamięci dawnych 
idoli polityki czy estrady.

Chciałbym zakończyć te moje prywatne za-
duszki zdarzeniem, które może być przyczynkiem 
do charakterystyki schyłkowych lat ubiegłego stule-
cia. Wspomnę o Mieczysławie Rakowskim, postaci 
znanej, popularnej i kontrowersyjnej: wieloletni 
redaktor naczelny „Polityki”, przyjaciel kanclerza 
Niemieckiej Republiki Federalnej Willego Brand-
ta, nielubiany przez Breżniewa, premier, w końcu 
I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR.

Rakowski bywał w Łodzi często, spotkania 
z nim dostarczały pewnej wiedzy o tym, co dzia-
ło się „na górze”, bo mówił językiem prostym, bez 
uników, jak dziennikarz do kolegów dziennikarzy.

Zapamiętałem jednak inne z nim spotka-
nie, w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego 
„Feniks”. Było już po czerwcowych wyborach, 
w których dotychczasowa ekipa rządząca po-
niosła druzgocącą klęske. Niezwykłość tego 
spotkania z dziennikarzami polegała na tym, 

że nie przyjechał redaktor naczelny „Polityki”, 
tylko I sekretarz KC PZPR. Z okien owej fa-
bryki oglądaliśmy samochód, który przywiózł 
Rakowskiego: nawet nie było obstawy. Gdy parę 
lat wcześniej Edward Gierek odwiedził Łódź 
i Łódzkie Zakłady Graficzne, całe miasto zosta-
ło sparaliżowane. Wstrzymano ruch dojazdowy 
do miasta, w wyniku czego utworzyły się wielo-
kilometrowe korki. Miasto zaniebieściło się od 
mundurów milicyjnych (pewnie ściągnięto ich 
z całego kraju), czynna była komunikacja miej-
ska tylko na wydzielonych liniach. A tu, proszę, 
przyjeżdża I sekretarz i nikt go nawet nie wita.

Siedziałem obok, nasze łokcie się dotykały. 
Rakowski wyglądał na bardzo zmęczonego, mó-
wił bez swady i przekonania, nie straszył, ale też 
nie ukrywał, że nie jest najlepiej. Mówił: nie chce 
być grabarzem partii, choć otrzymał w spadku 
sporo nawarzonego piwa, partia jest sfrustrowa-
na, większość członków jest bierna, przyjęła po-
stawę wyczekującą. Są tendencje do rozbicia, ale 
to byłoby zgubne dla polskiej lewicy. Zmienić 
trzeba jedynie nazwę partii, może to być Socja-
listyczna Partia Polski, Polska Partia Pracy, So-
cjaldemokratyczna Partia, Polska Socjalistyczna 
Partia Pracujących, są różne propozycje, ale swo-
iście pojmowany komunizm się przeżył, nie zdał 
egzaminu i należy od tego się odciąć.
W pewnym momencie zapytałem:
- Jak to się skończy?
Popatrzył na nas, na rozłożone magnetofony.
- Zawsze byłem szczery wobec kolegów dzienni-
karzy – powiedział ze spokojem. – Jest źle, towa-
rzysze. Szukamy wyjścia, są różne koncepcje, ale 
nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.

Odchodząc uścisnął nam dłonie, ale twarz 
miał smutną.

          ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”
                              Eugeniusz Iwanicki

Eugeniusz Iwanicki w rozmowie z Piotrem Skrzyneckim (pierwszy z prawej)

Klub Dziennikarza w Łodzi: Eugeniusz Iwanicki i Jan Koprowski (pierwszy z lewej)  
oraz Tadeusz Chróścielewski (w środku)
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Na pożółkłej fotografii

Ogródek Jordanowski 

Pierwszy i jedyny Ogródek Jordanowski w Łasku przestał już istnieć, choć kilkadziesiąt 
lat temu był dumą mieszkańców grodu nad Grabią. Rzeczywiście gdy go urządzono chyba 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku prezentował się nieźle i był sporą atrakcją w no-
wej części szybko rozbudowującego się miasta. Niestety, to co rozpropagował w całym kra-
ju krakowski profesor i znakomity społecznik Henryk Jordan (18��-1907), w grodzie nad 
Grabią przetrwało jedynie do początku XXI wieku. Dewastacja obiektu nie była najlepszym 
świadectwem dla łaskowian.                                                                                         (p)

Łaski „Trójkąt Bermudzki”

Niewiele rzeczy zdziwiło mnie dotąd 
w grodzie nad Grabią, ale gdy zapytano 
mnie, gdzie w Łasku znajduje się „Trójkąt 
Bermudzki”, nie dość że nie wiedziałem, 
to jeszcze zdumiała mnie ta nietypowa 
nazwa.  Okazało się, że tym dziwnym 
określeniem obdarzono trójkątny dziś 
fragment zieleni na tyłach naszej świątyni, 
między ulicą Warszawską i Kościuszki.

Skąd nawiązanie do obszaru na Ocea-
nie Atlantyckim miedzy Florydą, Bermudami 
i Puerto Rico, w którym zaginęło wiele stat-
ków i samolotów? Jak mi wyjaśnił łaskowianin  
L. Kłos, oczywiście nie dochodziło tu do takich 
tajemniczych zdarzeń, ale ten rejon miasta już 
przed wojną nie cieszył się dobrą sławą. Znaj-
dowały się tu bowiem niewielkie gospodarstwa 
rolne, na ogół w bardzo złym stanie. Nie dość 
że przysłaniały sędziwe mury kolegiaty, to jeszcze 
pełne były szczurów. Łaskowianie narzekali więc 
zarówno na szczury jak i niezbyt przyjemne za-
pachy roznoszące się stąd po okolicach świątyni. 
Zatem już w latach trzydziestych ubiegłego stu-
lecia zaczęto przymierzać się do likwidacji owych 
gospodarstw, by urządzić w tym miejscu skwer 
z krzewami i drzewami, ale tego ambitnego pla-
nu nie udało się zrealizować do wybuchu wojny.

Na samym czubku owego „Trójkąta”, czyli 
najbliżej dzisiejszego magistratu, znajdowało się 
gospodarstwo niejakiego Englicharta, następnie 
idąc w kierunku rynku wzdłuż ulicy Warszaw-
skiej -  Patorskich, Latuszkiewicza i Sroków. 
Z kolei idąc ulicą Kościuszki od zabudowań En-
glichartów znajdowały się gospodarstwa: Pakow-
skich, Żwańskiego i Sroków. To ostatnie było 
bodaj największe i łączyło obydwie wspomniane 
ulice.

Gdy pojawili się w Łasku hitlerowcy, nie-
mal natychmiast zwrócili uwagę na lichutkie 
domy w tym rejonie i zapachy roznoszące się 
z obór i chlewików. „Elegancikom” w mundu-
rach SS nie podobały się nie tylko owe gospo-
darstwa. Jak wynika ze wspomnień nielicznych 
już łaskowian pamiętających tamte czasy, hitle-
rowcy z niesmakiem wędrowali ulicami miasta 
i z niezadowoleniem oglądali biedne zabudo-
wania, jakich nie brakowało nawet w centrum 
miasta. Szczególnie nie odpowiadały im zapachy 
z licznych przed wojną  garbarni. „Porządki” za-
częli robić już w pierwszych tygodniach okupa-
cji, wysadzając Pomnik Niepodległości. Szybko 
też zapadły decyzję o wyburzeniu gospodarstw 
w owym „Trójkącie Bermudzkim” i urządzeniu 
skweru. A że w tego typu działaniach hitlerow-
com nie brakowało konsekwencji, niemal bły-
skawicznie zniknęły z powierzchni ziemi zabu-
dowania w tym rejonie.

Owładnięci misją porządkowania mia-
sta hitlerowcy zadbali też o pobliską świątynię. 

Po jakimś czasie, rzekomo w trosce o stan sani-
tarny miasta, nakazali wyrzucić z podziemi kole-
giaty wszystkie trumny ze szczątkami dobrodzie-
jów i kapłanów. Wywieziono je do cmentarnej 
kaplicy, a niedługo potem za sprawą Polaków 
złożono do ziemi we wspólnej mogile.

Myliłby się jednak ten kto by sądził, że hit-
lerowcom rzeczywiście chodziło o zdrowie miesz-
kańców. Gdy nadszedł tragiczny czas likwidacji 
łaskiego getta, Niemcy spędzili Żydów do mu-
rów kolegiaty i trzymali ich tam przez wiele dni. 
Zanim wywieziono nieszczęśników do obozu 
zagłady, w świątyni dochodziło do dantejskich 
scen. Pozbawione żywności i elementarnych wa-
runków sanitarnych ofiary w rozpaczy oczekiwa-
ły dopełnienia się ich tragicznego losu. Ogrom 
tragedii obserwowali Polacy. Gdy getto przestało 
istnieć i zniknęli łascy Żydzi, świątynia wygląda-
ła jak po trzęsieniu ziemi… 

Dziś po wspomnianych gospodarstwach 
rolnych nie ma już śladu. W miejscu dawnych 
zabudowań rosną drzewa i krzewy, znajduje się 
też głaz z tablicą przypominającą wielowiekowe 
dzieje Łasku i założycieli miasta. Zmieniła się 
również nie do poznania ulica Warszawska. Nie-
gdyś biegła wzdłuż wysokiego kamiennego par-
kanu odgradzającego piękny sad  i ogród z alej-
kami od chyba najgwarniejszej arterii komuni-
kacyjnej. Parkan, o dziwo, jest dziś niemal ten 

sam, choć w znacznie gorszym stanie, ale poziom 
ulicy podniósł się o kilkadziesiąt centymetrów.

Niewątpliwie plusem zmian w tym rejonie 
miasta jest odsłonięcie łaskiej świątyni, która od 
tej strony prezentuje się chyba najokazalej. To je-
den z najładniejszych widoków dawnej kolegiaty 
i łaskiej Starówki.

                                       Stanisław Barcz
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Chrześcijański etos życia publicznego 
w interpretacji Jana Pawła II i Benedykta XVI 

Jan Paweł II, który wywarł największy wpływ na nasze współczesne rozumienie chrześcijańskiego etosu życia publicznego, 
w tym państwowego, był dziedzicem rozumienia tego etosu m.in. przez kardynałów: Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, 
prymasów Polski.

Prymas Hlond wydał w Gnieźnie 23 kwiet-
nia 1932 r. List pasterski „O chrześcijańskich 
zasadach życia państwowego”. Pisał w nim, 
w okresie procesu przywódców opozycji – więź-
niów brzeskich, m.in.: „Najbardziej stanowczo 
odrzuca (…) Kościół zasadę, że polityka w ogó-
le stoi poza dziedziną praw moralnych. To ni-
czym nieuzasadnione uproszczenie jest sprzeczne 
z podstawowym pojęciem o państwie, wprowa-

dza samowolę do życia publicznego i zmienia 
w piekło wzniosłą instytucje państwa, stworzoną 
dla dobra i pomyślności ludzi (…) prawem, sta-
łaby się siłą, bo moralna pustka w polityce pro-
wadzi zawsze do polityki gwałtu (…) regulowa-
nie każdego ruchu obywateli w jakiejś globalnej 
i bezimiennej masie jest sprzeczne z godnością 
człowieka i interesem państwa, bo zbija w oby-
watelach zdrowe poczucie państwowe. Klęską dla 
idei państwowej musi się skończyc sprowadzenie 
obywateli do biernego świadka życia państwowe-
go, do podatnika nie mającego wglądu w to, co 
się z groszem publicznym dzieje, do niewolnika, 
zaprzęgniętego do państwowego rydwanu”.

Niestety zbagatelizowanie ostrzeżeń pryma-
sa Hlonda doprowadziło, po procesie brzeskim, 
do emigracji politycznej wybitnych przedstawi-
cieli opozycji antyrządowej, do upowszechnienia 
rządów komisarycznych w miastach (…), do po-
wstania w 1934 r. obozu odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej o antyhumanitarnym reżimie wię-
ziennym, do antydemokratycznej Konstytucji 
Kwietniowej”.

W nowych warunkach historycznych, au-
torytarnego reżimu PRL lat 60-tych, ubiegłego 
stulecia, prymas Stefan kardynał Wyszyński tak 
interpretował etos życia publicznego: „Biada 
społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się 
męstwem! Przestają być wtedy obywatelami, stają 
się zwykłymi niewolnikami (…), jeżeli obywatel 
rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem 
i wyrządza największą krzywdę sobie, swej ludz-

kiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, 
narodowi, państwu, Kościołowi, choćby był po-
zyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba i względów 
ubocznych (…). Biada władcom, którzy chcą 
pozyskać obywatela za cenę zastraszenia i nie-
wolniczego lęku!”.

Jan Paweł II, który wnikliwie śledził naro-
dziny i rozwój „Solidarności”, z punktu widze-
nia etyki chrześcijańskiej tak ocenił jej znaczenie 
w homilii, wygłoszonej w Sopocie 5 VI 1999 r.: 
„Było to przełomowe wydarzenie w historii na-
szego narodu, ale także w dziejach Europy. „So-
lidarność” otworzyła bramy wolności w krajach 
zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła 
Mur Berliński i przyczyniła się do zjednoczenia 
Europy rozdzielonej od czasów II wojny świato-
wej na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego za-
trzeć w pamięci. (…) Jesteśmy wezwani, drodzy 
bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej 
na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cy-
wilizacji miłości”.

Niestety to wskazanie moralne Jana Pawła 
II zostało zapomniane przez wielu działaczy 

„Solidarności”, pochłoniętych walką o władze 
i różnego rodzaju przywileje ekonomiczno-
społeczne i prestiżowe. Stąd dzisiaj tak niski 
poziom zaufania do elit politycznych wywo-
dzących się z „Solidarności”, ale także z innych 
opcji politycznych i społecznych.

Jan Paweł II reagując na stan wojenny 
w Polsce ponownie przypomniał chrześcijań-
skie zasady życia państwowego.

Jan Paweł II wysoko ocenił narodziny 
III Rzeczypospolitej, powstałej drogą sugero-
wanych przez niego, pokojowych przemian, 
propagowanych przez Kościół. Chrześcijański 
etos życia publicznego Jan Paweł II rozwijał 
we wszystkich swoich encyklikach, a przede 
wszystkim w licznych wystąpieniach na forum 
organizacji międzynarodowych.

Wielki wpływ na poglądy kardynała Jo-
sepha Ratzingera wywarły słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane przed Bramą Brandenburską 
23 VI 1996 r.: „Wolność przeżywana solidar-
nie wyraża się w działaniu na rzecz sprawied-
liwości w dziedzinie politycznej i społecznej 
i kieruje wzrok ku wolności innych. Nie ma 
wolności bez solidarności. (…)Nie gaście du-
cha! Zostawcie Bramę Brandenburska otwartą 
dla was i dla wszystkich ludzi! Zostawcie ją 
otwartą przez ducha miłości, sprawiedliwo-
ści i pokoju. Zostawcie bramę otwartą przez 
otwarcie swoich serc! Nie ma wolności bez 
miłości”.

Najszerzej chrześcijański etos życia pub-
licznego, moim zdaniem, wyjaśnił Jan Paweł 
II  w przemówieniu wygłoszonym 11 czerwca 
1999 r. w parlamencie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, komentując uchwały II Soboru Waty-
kańskiego; „Wyzwania stojące przed  demo-
kratycznym państwem domagają się solidarnej 
współpracy wszystkich ludzi dobrej woli – nie-
zależnie od opcji politycznej czy światopoglą-
du – wszystkich, którzy pragną razem tworzyć 
wspólne dobro ojczyzny”.

Etos chrześcijański rozumie Benedykt XVI 
jako obowiązek otwarcia się na wielki dia-
log i współpracę ekumeniczną, zapoczątko-
waną przez swego poprzednika. Nawoływał 
do współpracy w wspólnym niesieniu pomocy 
dla osób ubogich, poniżanych i bezbronnych 
i objęcia duszpasterską opieką małżeństw i ro-
dzin wyznaniowych.
     Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
        przewodniczący Komisji Biografistyki
   ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
           emerytowany profesor Uniwersytetu 
           Opolskiego i Instytutu Historii PAN
------------
Fragmenty referatu wygłoszonego  
w ŁDK 6 kwietnia �011 r.,

Profesor M.M. Drozdowski (pierwszy z prawej) i burmistrz G. Szkudlarek
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Zawodnicy łaskiego klubu najlepsi  w Polsce
Jak już zapowiadaliśmy, �6 marca br. w nowoczesnej hali sportowej w Rzeszowie odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Oyama 

Karate w kata. W zawodach rywalizowało �08 zawodników z �8 klubów z całej Polski. Łaski Klub Sztuk Walki reprezentowało 
1� zawodników. 

Poziom zawodników był niezwykle wysoki, jednak nie wszystkim 
udało się zdobyć miejsca medalowe. Zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk 
Walki potwierdzili, że należą do najlepszych w Polsce, zdobywając w sumie 
10 medali, z czego aż 5 tytułów mistrza Polski. Złote medale zdobyli: Klau-
dia Malinowska, Dawid Kołodziejski, Karolina Lipowska oraz Dominika 
Michalska. Wicemistrzami Polski zostali: Karolina Kubiak oraz Paulina 
Michalska. Brązowe krążki wywalczyli: Mateusz Harciarek, Paulina Mi-
chalska oraz Dawid Kołodziejski. 

Oto zawodnicy, którzy również godnie reprezentowali łaski klub: Na-
tasza Nowak, Mateusz Szczerba, Filip Furmańczyk, Szymon Furmańczyk, 
Kaja Kowalska, Mateusz Gąsiorowski oraz Hubert Kudra. Klaudia Mali-
nowska została wybrana Najlepszą Zawodniczką Mistrzostw Polski za zdo-
bycie dwóch tytułów Mistrzyni Polski w konkurencjach kata i kobudo. 
Miła niespodziankę sprawiła debiutująca w Mistrzostwach Polski Domini-

ka Michalska, zdobywając tytuł mistrzyni Polski. Dobry przykład swoim 
młodszym kolegom dał jeden z najbardziej utytułowanych zawodników 
łaskiego klubu sensei Dawid Kołodziejski zdobywając tytuł mistrza Polski 
kobudo oraz brązowy medal w kata w najbardziej prestiżowej kategorii 
seniorów. 

W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej Łaski Klub Sztuk Walki zajął 
pierwsze miejsce. Z postawy wszystkich zawodników i osiągniętego przez 
nich wyniku bardzo dumny jest trener Stanisław Kołodziejski. W najbliż-
szym tygodniu Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate powoła repre-
zentację na Mistrzostwa Europy w Estonii. Po ciężkim okresie przygoto-
wań do Mistrzostw Polski nie będzie wiele odpoczynku, bo co najmniej 
trójka naszych zawodników ma szansę wystąpienia na Mistrzostwach Eu-
ropy w Estonii, które odbędą się w maju. Po drodze czekają jeszcze inne 
turnieje.                                                                                        DK

Mateusz Harciarek Dominika Michalska Klaudia Malinowska

Karolina Lipowska (pierwsza z lewej) Dawid Kołodziejski (na podium z nr 1)
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

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

Bronisław Węglewski (Buczek)
Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski 

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

udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 1�, tel. 676-8�-00

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych 

planowanych  do zorganizowania w maju 2011r.

CZY ŁASK ZAGRA W FILMIE WAJDY?
dokończenie ze str. �
Na ekranach mogliśmy zobaczyć także wie-

le innych znanych miejscowości naszego woje-
wództwa, m.in. Bogusławice ze słynnymi tam-
tejszymi plenerami i ogierami („Hrabina Cosel” 
w reż. Jerzego Antczaka, „Pan Wołodyjowski” 
i „Potop” Jerzego Hoffmana, „Popioły” i „Kro-
nika wypadków miłosnych”  Andrzeja Wajdy), 
Dobroń („Kariera Nikosia Dyzmy” reż. Jacka 
Bromskiego, „Olek” Sławomira Kulikowskie-
go i „Płomienie” Ryszarda Czekały), Koluszki 
(„Kramarz” Andrzeja Barańskiego), Łask („Kra-
marz” Andrzeja Barańskiego, „Młodość Chopi-
na” Aleksandra Forda), Pabianice („Czerwone 
ciernie” Juliana Dziedziny, „Czterej pancerni 
i pies” Konrada Nałęckiego i Andrzeja Czekal-
skiego, „Dzieje grzechu” Waleriana Borowczyka, 
„Jak daleko stad, jak blisko” Tadeusza Konwi-
ckiego, „Przyłbice i kaptury” Marka Piestraka, 
„Stawka większa niż życie” Janusza Morgen-
sterna i Andrzeja Konica, „Syzyfowe prace” Pa-
wła Komorowskiego, „Wierna rzeka” Tadeusza 
Chmielewskiego i „Ziemia obiecana” Andrzeja 
Wajdy”), Sieradz, Spała, Sulejów, Wodzierady, 
Wolbórz i Zduńska Wola.  

Każde wielkie dzieło filmowe to olbrzymia 
promocja miejscowości, które w nim grają. Za-
bytkowy Piotrków ze stylowymi kamieniczkami, 
oryginalne świątynie i Zamek Królewski pamię-
tający czasy Zygmunta Starego i królowej Bony 
grały już w niejednym filmie. Reżyserzy szczegól-
nie chętnie wracają na piotrkowską Starówkę, ale 
i dawne więzienie przy ulicy Wojska Polskiego 
czy  dworzec kolejowy pamiętający czasy War-
szawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej zagrały już 
w niejednym filmie. Dotyczy to także pięknych 
rezydencji, choćby w Walewicach czy Wolborzu, 
a także  plenerów nad Pilicą i Wartą. 

Czy Łask ma szansę stać się miastem fil-
mowym, takim chociażby jak Piotrków? Tak, 
pod warunkiem, że zadbamy nie tylko o wy-
gląd miasta i jego najciekawszych obiektów, ale 
i o promocję. Reklama, jak mówią nie tylko znawcy, 
jest dźwignią handlu, a promocja to nic innego jak 
sprzedawanie towaru. Że jest on także w grodzie nad 
Grabią – nikogo chyba nie trzeba przekonywać.

Podczas niedawnych łódzkich obchodów 
85-lecia urodzin Andrzeja Wajdy, znakomity re-
żyser mówił o swoich planach filmowych, m.in. 

o nakręceniu filmu poświęconego Lechowi Wałę-
sie. Na razie wszystko jest w planach, ale na adres 
reżysera nadeszła niedawno nietypowa przesył-
ka z Wrocławia: wąsy, które zdaniem jednego 
z mieszkańców grodu nad Odrą są najważniejsze 
w przypadku naszego noblisty. Zatem wąsy już 
są, teraz musi powstać scenariusz, trzeba będzie 
znaleźć miejsca kręcenia filmu. Zapewne będzie 
powstawał w Gdańsku, ale i w wielu innych 
miejscowościach w Polsce. Może i w Łasku…

                                                           (P) 

Napad na lotnisku
Rano na teren 32 Bazy Lotnictwa Taktycz-

nego w Łasku weszło dwóch napastników. Nie-
proszeni goście sforsowali ogrodzenie i niezauwa-
żeni podeszli do budynku, a następnie obezwład-
nili służbę dyżurną. Napastnicy wzięli zakład-
ników i dokumenty niejawne. Służba dyżurna 
zdążyła jednak uruchomić alarm, dzięki czemu 
do akcji wkroczyły odpowiednie służby, w tym 
policja. Podjęto decyzję o ściągnięciu na miejsce 
zdarzenia policyjnych negocjatorów. W wyniku 
żmudnych negocjacji napastnicy zwolnili zakład-
ników i poddali się. Na szczęście w całym zda-
rzeniu nikt nie został poszkodowany, gdyż całe 
przedsięwzięcie było przygotowaną inscenizacją. 
         A wszystko to odbyło się w ramach szkolenia 
poświęconego ochronie obiektów i systemu ochro-
ny. Szkolenie to odbyło się na terenie kompleksu 
lotniskowego, a tematem było „Działanie służb we-
wnętrznych i specjalistycznej uzbrojonej formacji  
ochronnej (SUFO – firma Impel Security Polska 
Sp. z o.o.) w przypadku napadu na obiekty woj-
skowe we współdziałaniu z siłami i środkami Policji 
i Żandarmerii Wojskowej.                        (WP)  
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WYBORY  DO  IZBY  ROLNICZEJ

W Szkole Podstawowej im. Wojska 
Polskiego w Wiewiórczynie trwa  
akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Zapraszane są znane osoby. Tym razem 
gościliśmy burmistrza Łasku Gabriela 
Szkudlarka. Przeczytał pięknie dwie 
baśnie J. H. Andersena  pt.  „Calineczka”  
i  „Królowa Śniegu”. 

UKRADŁ 
PSZCZOŁY

Czarodziejski wieczór przy kawie BURMISTRZ 
CZYTAŁ 

ANDERSENA
6 kwietniabr.  w Galerii z Fortepianem ŁDK oficjalnie otworzyliśmy wystawę 

prac Mariusza Gosławskiego - młodego plastyka z Bełchatowa. Pan Mariusz jest 
bardzo wszechstronnym artystą, swobodnie poruszającym się w wielu technikach 
plastycznych. 

Główną ekspozycję pt. „Mówią na mnie 
czarodziej” prezentowaną w Galerii z Fortepia-
nem stanowią akwarele, obrazy olejne oraz ikony. 
Na parterze zaś w Galerii Hol można podziwiać 
zbiór bardzo oryginalnych prac malowanych 
kawą. Obie wystawy stanowią tylko niewielką 
próbkę bogatego dorobku pana Mariusza. 

Na stronach internetowych można  prze-
czytać, że nosi sztruksy, spraną koszulę i nie-
przeciętnie bogatą osobowość. Goście, którzy 
przybyli na wernisaż mieli niewątpliwą przy-
jemność przekonać się o tym – co prawda strój 

pana Mariusza był bardzo oficjalny, ale ujmu-
jąca osobowość i poczucie humoru uczyniły 
ten wieczór naprawdę wyjątkowym. Specjalnej 
wagi temu wydarzeniu dodał także fakt, że była 
to pięćdziesiąta wystawa pana Mariusza, którą 
dedykował swojemu ulubionemu nauczycielo-
wi z Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli 
– profesorowi Kubiakowi. 

Prace  Mariusza Gosławskiego można 
oglądać w Łaskim Domu Kultury do końca 
kwietnia. Gorąco polecamy!

    mk

Burmistrz rozmawiał z dziećmi na temat 
przeczytanych baśni, wspominając przy oka-
zji, że placówka w Wiewiórczynie to też jego 
szkoła, że to w niej sam uczył się czytać. Ze 
wzruszeniem przypominał dzieciom z kl. O-
III swoją wychowawczynię Wł. Skiba. Gość 
wpisał się do księgi pamiątkowej akcji. 

Dzieci podziękowały serdecznie za czy-
tanie baśni.                             J. Kowalczyk

Do nietypowej kradzieży doszło  
w gminie Sędziejowice. Z jednej z pa-
siek zniknęło 5 uli z pszczelimi rodzi-
nami. Właściciel wycenił stratę na ok. 
� tys. zł. 

� kwietnia br. wybraliśmy członków łaskiej Rady Powiatowej Izby Rolniczej  
Województwa Łódzkiego. Komisja okręgowa pod przewodnictwem Wioletty  
Rabendy  zarejestrowała � kandydatów:

1. Stanisław Bordowicz, lat 47, wykształcenie 
średnie, zawód technik pożarnictwa, miejsce 
zamieszkania Rokitnica
2. Janina Teresa Długosz, lat 51, wykształcenie 
wyższe, zawód zootechnik, miejsce zamieszka-
nia Barycz

3. Iwona Ratajczyk, lat 29, wykształcenie wyż-
sze, zawód urzędnik, miejsce zamieszkania Alek-
sandrówek
4. Marzena Beata Wojtulewicz, lat 36, wykształ-
cenie średnie, zawód rolnik, miejsce zamieszka-
nia Wola Bałucka.

Poszczególni kandydaci otrzymali nastę-
pującą ilość głosów: Stanisław Bordowicz  -  33, 
Janina Teresa Długosz  - 82, Iwona Ratajczyk  - 
56, Marzena Beata Wojtulewicz  - 48. Do Rady 
Powiatowej  weszli: Janina Teresa Długosz   
i  Iwona Ratajczyk.

Na 2937 uprawnionych do głosowania 
udział w głosowaniu wzięło 145 osób. Gratu-
lujemy wybranym, a wyborcom dziękujemy 
za udział w głosowaniu.

                                  Wioletta Rabenda
                naczelnik Wydziału Ochrony
            Środowiska i Rozwoju Wsi UM

Policjanci szybko wytypowali poten-
cjalnego złodzieja i w wyniku dalszych 
działań zatrzymali go. Okazał się nim, 
o dziwo, 57-letni mieszkaniec gm. Sę-
dziejowice, także pszczelarz. Przyznał się 
on do kradzieży uli, po które dwukrot-
nie przyjeżdał samochodem. Cztery ule 
wróciły już do właściciela, a amatorowi 
darmowego miodu grozi teraz odsiadka 
za kratkami nawet do 5 lat. Na poczet 
przyszłej kary zabezpieczono od podejrza-
nego 800 zł.                                   ER
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