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DRUGI „ORLIK”
OTWARTY

123. w województwie i 2013. w kraju, czyli pierwszy ponad 
normę wyznaczoną przez rząd przed laty, zespół boisk „Orlik 
2012” otwarto 12 grudnia br. w Kolumnie. Obiekt wartości 1,2 
mln zł, sfi nansowany przez resort sportu, Urząd Marszałkowski 
w Łodzi i łaski samorząd, zaprojektowany przez Zbigniewa Pie-
tronia, zapewne dobrze służyć  będzie młodzieży podobnie jak ten 
pierwszy zbudowany na „Przylesiu” przed trzema laty.

W uroczystym przecięciu wstęgi i oddaniu „Orlika” we władanie młodzieży 
uczestniczyli m.in.: poseł Andrzej Biernat, senator Andrzej Owczarek, przewodni-
czący Rady Miejskiej Łasku Robert Bartosik, burmistrz Gabriel Szkudlarek, prze-
wodniczący Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk, a także radni, uczniowie i działa-
cze samorządowi Kolumny.

Burmistrz Łasku podziękował tym wszystkim, którzy pomagali przy 
narodzinach „Orlika”, m.in.  Marianowi Janasowi, Marcinowi Sałagackiemu 
i Tomaszowi Dronce, a także działaczom samorządowym dzielnicy Kolumny. 
G. Szkudlarek wyjaśnił też, że boiska zlokalizowano przy ul. Lipowej, a nie 
w rejonie szkoły, ponieważ w centrum Kolumny brakowało miejsca na tak 
duży obiekt, a ponadto należałoby tam wyciąć aż 96 drzew.

Jak przystało na otwarcie obiektu sportowego, młodzi piłkarze popisywali 
się strzałami, zaś rywalizacja VIP-y kontra młodzież zakończyła się remisem 5 : 5. 
Znakomitymi strzałami popisali się m.in.  A. Biernat, R. Bartosik i M. Krawczyk. 
Otwarciu drugiego w gminie Łask „Orlika” towarzyszyła znakomita słoneczna 
pogoda. Tradycyjnie nie zabrakło też tortu ufundowanego przez Centrum Sportu 
i Rekreacji, któremu teraz podlegać będzie ten cenny nabytek.                 (p)

                                                              Fotoreportaż - patrz str. 28

Ważny komunikat
Burmistrz Łasku informuje, że od dnia 

1 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miej-
skim w Łasku przestaje funkcjonować kasa. 
W związku z powyższym wszelkich płatno-
ści na rzecz gminy Łask można dokonywać 
w oddziale Banku PEKAO SA w Łasku, 
ul. Warszawska 12.

Wpłaty na konta gminy Łask dokony-
wane w tym banku są zwolnione z opłat pro-
wizyjnych.

Informacje w tym zakresie można uzy-
skać pod numerem telefonu 43 6758381 lub 
43 6768323.

Płacą podatki
W związku z pojawiającymi się nie-

prawdziwymi informacjami o tym, że właś-
ciciele wielkopowierzchniowych placówek 
handlowych w Łasku nie płacą należnych 
podatków, burmistrz miasta Gabriel Szkud-
larek wyjaśnia, iż fakty takie nie miały dotąd 
miejsca. Wszystkie  tego typu placówki han-
dlowe regulują podatki na zasadach ogólnie 
obowiązujących i nie były dotąd zwalniane 
z jakichkolwiek opłat. Dotyczyć to będzie 
także oddawanych obecnie nowych wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych.

                                                       (ER)
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Panu

Pawłowi Koskowi
Inspektorowi Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji     
Urzędu Miejskiego w Łasku      

    wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

O J C A 
składają

Burmistrz Łasku 
pracownicy Urzędu Miejskiego  w Łasku                                                 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ŚP. DARIUSZA KOSKA

Kol. rzemieślnika – mechanika 
pojazdowego, członka Zarządu przez 

okres 3 kadencji.

Najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia składają:

Zarząd, pracownicy i koledzy
z Cech Rzemiosł w Łasku

Nagrody dla łaskiej mleczarni
To znaczący sukces łaskiej mleczarni. Podczas XX Jubileuszowych Targów 

Mleczarskich  „Mleko Expo 2011”, odbywających się  w dniach 17-19 listopada  br.  
w Pałacu  Kultury i Nauki w Warszawie, wyroby rodem z Łasku otrzymały nagrody. 
Dodajmy, imprezie patronował  minister  rolnictwa i rozwoju  wsi Marek Sawicki.

Tradycyjnie  w  trzecim  dniu  „MLEKO-
EXPO” odbyło  się  podsumowanie  MLECZ-
NYCH  MISTRZOSTW  POLSKI   i    wręcze-
nie  nagród. W  uroczystości  uczestniczyli  mię-
dzy  innymi: Tadeusz  Nalewajk – wiceminister  
rolnictwa i rozwoju  wsi, poseł Cezary Olejniczak 
(SLD)  oraz  grono naukowców  mleczarstwa  nie-
zwykle  zasłużonych  dla  rozwoju  tej  branży, 
w tym  prof. Janusz  Staniewski, prof.  Arnold  
Reps  oraz prof.  Andrzej Lenart wraz  z  grupą  
doktorantów  Uniwersytetu  Warmińsko–Mazur-
skiego  w  Olsztynie. Obecne  były też  władze  
Krajowego Związku  Spółdzielni  Mleczarskich 
z prezesem  Waldemarem  Brosiem  oraz przewod-
niczącym rady KZSMl.  Tadeuszem  Badachem.

Miło  nam  donieść,  że  w  konkursie  zor-
ganizowanym  przez KZSMl. nasza  rodzima  fi rma 
z tej branży – Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska  
w  Łasku otrzymała nagrody za następujące produkty:
- w grupie  sery dojrzewające: za  wyróżniającą  
jakość  sera „ ŁASDAMER”
- w grupie koncentraty  mleczne, śmietana, 
śmietanka: za  wysoką  jakość  śmietany homo-
genizowanej  18% tłuszczu. 

To znaczący sukces  tym cenniejszy dla lo-
kalnych konsumentów, którzy mają tak dobrego 
producenta dostarczającego do sklepów napraw-
dę smaczne i zdrowe   produkty.                PF

55 LAT ŁDK

PRZEDE 
WSZYSTKIM 
LUDZIE….
55 lat to nie tylko budynek, ale 

i ludzie – stwierdziła dyrektor Łaskiego 
Domu Kultury podczas jubileuszowe-
go spotkania.  Zarówno ci występujący 
na estradzie i opiekujący się zespołami czy 
klubami zainteresowań, jak i widzowie. 
Bo Dom Kultury przez te 55 lat przyciągał 
młodych i starszych jak magnes. 

Także tego wieczoru (26 listopada – odno-
tujmy z kronikarskiego obowiązku) sala była wy-
pełniona po brzegi. Przyszli zarówno ci, którzy 
przez te lata szukali tu rozrywki i zajęcia, jak i go-
spodarze miasta oraz powiatu: burmistrz Gabriel 
Szkudlarek i jego zastępczyni Janina Kosman, 
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Bartosik, 
starosta Łaski Cezary Gabryjączyk i przewodni-
czący Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk. Nie za-
brakło też senatora Andrzeja Owczarka, niegdyś 
rządzącego miastem. Są też byli dyrektorzy go-
rąco witani oklaskami: Andrzej Sobieraj i Janusz 
Ziarnik, radni miasta i powiatu przedstawiciele 
fi rm i instytucji związani z ŁDK.

                              dokończenie na str. 6

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
by przy świątecznym stole nie zabrakło światła   

i rodzinnej atmosfery.
Nowy 2012 Rok niech przyniesie 

ze sobą szczęście i pomyślność,  
a wszystkie dni w roku niech będą 

piękne jak ten jeden wigilijny wieczór.

               Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz
                         Robert Bartosik                Gabriel Szkudlarek 
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Zdaniem burmistrza
Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań i refl eksji tym bardziej, że w ostatnich 

tygodniach zakończyliśmy ważne inwestycje czy też pewne ich etapy.  Jednocześnie myślimy już 

o zadaniach na rok przyszły i lata następne.

Kilkanaście dni temu dokonano tech-
nicznego odbioru „Orlika 2012” w Kolumnie. 
Potrzebę istnienia takich obiektów potwierdza 
zainteresowanie pierwszym naszym „Orlikiem” 
na osiedlu „Przylesie”. Są to obiekty niezwykle 
przydatne i użyteczne, na których młodzież 
aktywnie spędza czas wolny. Pierwotny zamysł 
lokalizacji obiektu przy szkole nie mógł być zre-
alizowany z uwagi na brak odpowiedniego miej-
sca. Położenie boisk ułatwi korzystanie z nich 
mieszkańcom osiedla Wronowice. Podobnie jak 
w przypadku pierwszego „Orlika” nie oszczędza-
liśmy na jakości.

Z początkiem listopada zakończyliśmy bu-
dowę ostatniego (z pięciu) odcinka kanalizacji 
sanitarnej  długości 3,5 km na ul. Kilińskiego 
i przyległych. Łącznie wybudowaliśmy, przy 
75-procentowym dofi nansowaniu pieniędzmi 
unijnymi, niemal 28 km kanalizacji, co umoż-
liwia ponad tysiącowi gospodarstw domowych 
przyłączenie się do kanalizacji zbiorczej. Niewąt-
pliwie dokonaliśmy w tym zakresie skoku cy-
wilizacyjnego. Budowa wymienionego odcinka 
kanalizacji szła najbardziej opornie. A to z po-
wodu fatalnego, osuwającego się gruntu, co było 
szczególnie uciążliwe przy dużych głębokościach, 
gwałtownych opadów deszczu w maju ubiegłego 
roku, w wyniku czego na kilka tygodni zostały 
zalane wykopy, a także na skutek pojawienia się 
innych nie przewidzianych trudności (wymie-
niono tysiące metrów  sześciennych gruntu). 
Była też i zła organizacja pracy wykonawcy (pod-
wykonawcy), wyłonionego w przetargu. Dzięki 
tej inwestycji wybudowaliśmy całkowicie nowy 
kolektor sanitarny, a jednocześnie skanalizowali-
śmy ul. Kilińskiego i przyległe. 

Przypomnijmy – w lipcu 2000 roku wy-
gasło pozwolenie na budowę kanalizacji (wraz 
z projektem technicznym, który kosztował  200 
tys. zł) przygotowane przez odchodzącego bur-
mistrza  A. Owczarka, ponieważ przez 2 lata nie 
wykonano najmniejszego „ruchu”. W 2007 r. 
zaczynaliśmy od zamówienia map. Proszę, aby 
mieszkańcy, zwłaszcza ul. Kilińskiego, o tym 
pamiętali. Kiedy intensywnie pracowaliśmy, 
aby istniejącej szansy nie stracić i nadrobić za-
niedbania, byli tacy, którzy cały czas starali się 
przeszkadzać dezawuując, ośmieszając nasze 
działania i wynajdując różne wyimaginowane 
nieprawidłowości. 

Szanowni Państwo, sami sobie odpowiedz-
cie, czy kiedykolwiek w tak krótkim czasie -  
3 lata -  zrobiono dla Was tyle? Po dziesiątkach 
lat oczekiwań macie kanalizację sanitarną.

By łagodzić skutki bliskości oczyszczalni ście-
ków posadziliśmy setki drzew w rejonie między 
ul. Kilińskiego a oczyszczalnią, w celu stworzenia 
„muru” zieleni. Ulica Kilińskiego jest drogą po-

wiatową, ale to inicjatywa gminy i jej fi nansowy 
udział sprawiły, że część jezdna tej ulicy osiągnę-
ła standard, jakiego dotychczas nigdy nie miała. 
Wykonano 95 % prac przy rekultywacji wysypi-
ska, kolejnego niebywale uciążliwego „sąsiada”. 

Kilka zdań o wysypisku, bowiem rozsie-
wane są plotki o bombie ekologicznej, o moż-
liwości zagazowania przebywających tam osób 
itp. itd. Nie wykluczam, że niektórych istotnie 
wysypisko „zagazowało”, ale do rzeczy. Odpa-
dy zebrano na powierzchni 3.5 ha tworząc tzw. 
sarkofag przykryty grubymi warstwami gliny, 
iłów i  humusu, między którymi rozłożono geo-
kompozyt, w skład którego wchodzi także gruba 
folia. Byłem mile zaskoczony, kiedy kierownik 
wykonawcy przekazał mi, że jest życzliwe zain-
teresowanie wielu mieszkańców, którzy zwłasz-
cza w soboty tej  niezwykle pięknej tegorocznej 
jesieni docierają w różny sposób w okolice wy-
sypiska. I pamiętajmy, że wysypisko to problem 
całej gminy. Gdyby nie zostało zrekultywowane 
płacilibyśmy wysokie kary.

Zapytają Państwo po co i to w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia podejmuję te trudne tematy. 
Znajomy mówi mi: „napisz o inwestycjach, o tej 
rzekomej bombie ekologicznej, o patelni w ryn-
ku, o magistrali wodociągowej. Nie mogą spo-
kojnie znieść oczywistych sukcesów zwłaszcza, 
że swoje szanse przegapili i cały czas uprawiają 
szeptaną, w stylu stalinowskim, propagandę. Pi-
szę zatem, gdyż potwierdzeniem opinii znajome-
go są kierowane do mnie pytania w stylu:  a tej 
zieleni to w rynku nie można zostawić? A po co 
drzewa wycinać ? 

Przejdźmy zatem do rynku. Wartość kosz-
torysowa inwestycji to niemal 13 mln. Dofi -
nansowanie unijne 10,5 mln, zatem 85%, czyli 

do 3 naszych złotówek otrzymamy 17 unijnych. 
Z tygodnia na tydzień pięknieje łaska kolegiata – 
także przy udziale unijnych pieniędzy. Ten pięk-
ny i cenny zabytek ma przyciągać pielgrzymów 
ale i turystów. Pomyślmy, idzie taki przybysz 
– co naturalne - do rynku a tu śmierdzi. Jedna 
kanalizacja pełniąca funkcję i kanalizacji sanitar-
nej, i deszczówki, sprawia, że w ciepły, bezdesz-
czowy czas nieprzyjemne zapachy są szczególnie 
uciążliwe. Dziesiątki lat nic w tym zakresie nie 
zmieniono i zapewne przez 20 następnych lat 
nie mielibyśmy pieniędzy na taki kompleksowy 
remont infrastruktury w rynku.

Zatem walczymy o pieniądze, apeluję 
do Pana Marszałka Stępnia, że przecież na lotni-
sku będą Amerykanie. Wrażenia z naszego rynku 
mogą u tych wojskowych wpływać na wizerunek 
Polski. Pieniądze otrzymujemy. Sukces wielki, 
bo pieniędzy było tylko na 10 % sumy wszyst-
kich wniosków. I co? Docierają do mnie opinie, 
że…  burmistrz robi rynek dla Amerykanów. 
Przyznają Państwo, że można się załamać!

Mnie jednak zaczyna to bawić. Przy każ-
dej ważnej inwestycji było przecież podobnie. 
A my ku rozpaczy niektórych konsekwentnie, 
z uporem, wspomagani przez życzliwych ludzi, 
wsparci mądrością i oczekiwaniami mieszkań-
ców, skutecznie sięgaliśmy i sięgamy po kolej-
ne, duże unijne pieniądze, aby danej szansy nie 
zmarnować. A co do rynku dodam, iż nie tylko 
rosnące drzewa zostaną zachowane, ale będą sa-
dzone nowe klony oraz tzw. zieleń średnia, np. 
czmielina. 

O magistrali wodociągowej zamieszczamy 
w tym numerze „Panoramy” odrębny artykuł.

                                Gabriel Szkudlarek
4 grudnia 2011r. 

Dawne wysypisko śmieci 
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W Okupie straszy
W Okupie straszy, ale tylko raz w roku. Zwyczajem stały się już nietypowe zajęcia, 

podczas których starsi uczniowie, poprzez małe formy teatralne, przybliżają swoim 
kolegom obrzędy wywodzące się z innych kultur. Przebrani za straszydła i wiedźmy, 
opowiadali o halloweenowych zabawach swoich rówieśników z Irlandii, Wielkiej Bry-
tanii, ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Zorganizowali również paradę straszy-
deł, z której wybrano i nagrodzono osoby najciekawiej przebrane. Cennymi nagroda-
mi obsypani zostali też uczestnicy konkursu na halloweenową dynię.

Wyłonienie tej wyjątkowej bani było bardzo 
trudne, ponieważ komisja musiała wybrać ją z po-
nad 30 niebanalnie wyglądających okazów. Niektó-
re z nich były  wprost olbrzymie. Najdorodniejsza 
ważyła około 130 kg. Dynie zrobiły na wszystkich 
imponujące wrażenie. Największe, z pewnością 
jednak, na dzikach, które dzięki uprzejmości 
pana Andrzeja Markowskiego -  myśliwego 

z koła łowieckiego, mogły najeść się nimi do syta. 
Ponadto wiele radości sprawiło dzieciom, 

szczególnie młodszym, rzucanie piłeczką w du-
cha, owijanie papierem toaletowym kolegi, czy 
zawody w najgłośniejszym wykrzyczeniu słowa 
„dynia”. Największe emocje wzbudziła jednak 
przygotowana i przeprowadzona przez szósto-
klasistów randka w ciemno, w której główną 
wygraną był spacer przy muzyce po szkolnym 
korytarzu. Niemałe owacje publiczności otrzy-
mał wówczas Kuba Sobczak spacerujący pod 
rękę z panią od niemieckiego. 

W Okupie straszy tylko raz w roku. Raz 
w roku również tylko tutaj przepowiadają 
najbliższą przyszłość. W wigilię świętego An-
drzeja, cyganki i cyganie z zespołu redakcyjnego 
gazetki szkolnej przepowiadali np. ilość piątek 
w grudniu i jedynek po pierwszym semestrze, 
prezenty pod choinką, miejsca udanych wakacji 
i szczęśliwe liczby w grach losowych.                                   

                                    Agnieszka Sobczak

KRÓTKO
SESJA Rady Miejskiej w Łasku poświęcona 
przede wszystkim budżetowi na 2012 rok 
odbędzie się 21 bm. 29 grudnia, godz. 12, 
planowana jest sesja Rady Powiatu, w progra-
mie m.in. zmiany w statucie SPZOZ, prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie i korekta 
budżetu na 2011 r. 
„SERCE NA GWIAZDKĘ” – to nazwa 
akcji Caritas Archidiecezji Łódzkiej i parafi i 
kolegiackiej. Patronuje jej arcybiskup Włady-
sław Ziółek. Do ponad 200 dzieci z miasta 
i gminy Łask przyjedzie Mikołaj w towarzy-
stwie m.in. burmistrza Gabriela Szkudlarka, 
starosty łaskiego Cezarego Gabryjączyka, 
przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja 
Banaszczyka, dowódcy 32 BLT pułkownika 
Dariusza Malinowskiego, a także radnych 
miasta i powiatu.
„ŁASKI BEZ” - po raz 5. wystawiony zosta-
nie 13 stycznia (ŁDK, godz. 18), cały dochód 
- na Orkiestrę Jurka Owsiaka. 
NOWE MARKETY przybyły w grudniu – 
10 bm. otwarto NETTO, zaś w połowie mie-
siąca. – KAUFLAND wzniesiony na miejscu 
dawnego „Budohurtu”. W styczniu przybędą  
jeszcze dwie duże placówki handlowe i stacja 
paliwowa.
OBWODNICA Łasku, czyli droga krajowa 
nr 12 od Okupa do jednostki wojskowej ma 
już przygotowaną dokumentację  na moder-
nizację. Aktualnie projektowi modernizacji 
tej arterii (m.in. powstaną 3 ronda: przy zjeź-
dzie na Szadek, w rejonie ul. Żeromskiego 
i w pobliżu „Kaufl andu”) przygląda się łaski 
samorząd. Termin modernizacji nie jest jesz-
cze znany. 
GIMNAZJUM PUBLICZNE nr 1 – w 10. 
rocznicę istnienia  w holu szkoły odsłonięto 
tablicę poświęconą patronowi kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu, z udziałem m.in.  
senatora Andrzeja Owczarka, burmistrza Ga-
briela Szkudlarka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Łasku Roberta Bartosika i bp Ada-
ma Lepy. Szkoła (mury opuściło 1731 absol-
wentów) szczyci się wieloma wspaniałymi wy-
chowankami, np. jeden z nich  - Przemysław 
Pobrotyn studiuje matematykę na Oxfordzie.
PIJANA 18-latka – potrącił ją na ul. Berlin-
ga samochód osobowy fi at seicento. Ranną 
poszkodowaną będącą po wpływem alkoholu 
(1,5 promila) przewieziono do szpitala. Jak 
zeznał kierowca, dziewczyna wbiegła gwał-
townie wprost pod koła pojazdu.
DZIAŁKI w niebezpieczeństwie – oczywi-
ście nie wszystkie, ale na wielu o tej porze 
roku pojawiają się nieproszeni goście. Jeden 
z właścicieli działki leśnej w gminie Wodzie-
rady poinformował policję o kradzieży 13 
dorodnych brzóz. Policjanci zatrzymali 3 
złodziei w wieku 27,60 i 85 lat. Usłyszeli już 
zarzut prokuratorski. Grozi im 5 lat pobytu 
za kratkami. Przyznali się do winy i wyrazili 
chęć dobrowolnego poddania się karze.

Kontrolerzy z UM
W związku z likwidacją Straży Miejskiej 

w Łasku niżej wymienieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego otrzymali uprawnienia kontrolne:
1. Edwarda Szmigielska - inspektor w Wydzia-
le GKI - funkcje kontrolne w zakresie realizacji 
postanowień Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Łask (dot. utrzyma-
nia czystości na terenie miasta i gminy Łask - tel. 
43 676 83 77).
2. Andrzej Dejnarowicz - inspektor w Wydzia-

Wbrew samym pesymistycznym informa-
cjom płynącym ze szpitala w Łasku przekazu-
jemy nutkę optymizmu pochodzącą z oddziału 
położniczo-ginekologicznego tej placówki.

Otóż 1 grudnia 2011 roku objąłem stanowi-
sko ordynatora tego oddziału (dr n. med. Jakub 
Welfel – wieloletni pracownik Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi – Katedry Ginekologii i Położ-
nictwa). Stanowisko zastępcy ordynatora oddziału 
objęła dr Jadwiga Sobotkowska - znany i ceniony 
w mieście i okolicy ginekolog - położnik.

W chwili obecnej toczą się intensywne rozmo-
wy z władzami powiatu i gminy zmierzające do na-
tychmiastowych zmian. Starania dotyczą zakupu 
niezbędnego sprzętu potrzebnego do funkcjonowa-
nia oddziału na wyższym poziomie. W najbliższych 
dniach zostanie wprowadzone nieodpłatne znie-

le GKI - funkcje kontrolne w zakresie realizacji 
postanowień Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Łask (dot. gospo-
darki  wodno-ściekowej - tel. 43 676 83 36).
3. Paweł Kosek - inspektor w Wydziale GKI 
- funkcje kontrolne w zakresie realizacji posta-
nowień Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Łask (dot. gospodarki 
wodno-ściekowej - tel. 43 676 83 53).
4. Anna Peredzyńska - pomoc administracyjna 
w Wydziale GKI -  funkcje kontrolne dotyczące 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
funkcjonowania targowisk (tel. 43 676 83 77).

Nuta optymizmu czulanie porodów, aby zapewnić pacjentkom kom-
fort rodzenia i uwolnić je od bólu. Zakres zabiegów 
ginekologicznych zostanie poszerzony o operacje 
nowotworów narządu płciowego w ścisłej współ-
pracy z Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
M. Kopernika w Łodzi. Zostanie wprowadzone 
zabiegowe leczenie nietrzymania moczu i zaburzeń 
statyki narządu rodnego u kobiet.

Wykorzystanie metod endoskopowych (hi-
steroskopia) posłuży precyzyjnemu rozpoznawaniu 
i leczeniu takich schorzeń jak mięśniaki i polipy macicy. 
Zastosowanie technik laserowych w celach diagnostycz-
no-terapeutycznych również znacznie podniesie standard 
usług. Są to oczywiście wstępne doniesienia dotyczące 
planów personelu na najbliższe miesiące. Pozostaje mieć 
nadzieję, aby realizacja tych zamierzeń nie napotykała 
na trudności, a pacjentki leczone w oddziale ginekolo-
giczno-położniczym mogły same to docenić.

                                         dr n. med. Jakub Welfel
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55 LAT ŁDK

PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE….
dokończenie ze str. 3
Gospodyni spotkania dyr. E. Wojtacka-

Ślęzak wita wszystkich swoich gości i kłania się 
nisko tym najbardziej zasłużonym dla placówki. 
A potem wygłasza krótką opowieść o Łaskim 
Domu Kultury. Przywołuje postać pierwszego 
dyrektora Domu Kultury, wówczas jeszcze nie 
Łaskiego a Powiatowego – choreografa i teatro-
loga Józefa Ryszarda Sarosieka, który postawił 
właśnie na teatr. 26 stycznia 1958 r. prezento-
wany jest pierwszy program artystyczny, suita 
taneczna pt. „Noc grudniowa”. Koło zamacho-
we kręci się coraz szybciej, przybywa premier: 
„Noc Listopadowa”, „Wesele”, „Warszawianka” 
i słynna  „Stara baśń” z udziałem aż 65 artystów, 
za którą miłośnicy sceny otrzymują Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki.

Dyrektor przypomina też legendarną gru-
pę poetycką „Grabia 59”, której przedstawiciel 
– znakomity poeta, pisarz i publicysta Eugeniusz 
Iwanicki jest właśnie na sali. Niestety nie ma Jana 
Janiszewskiego, założyciela grupy, który zmarł 
przed laty, brakuje też poetów Rafała Orlewskiego 
i Kazimierza Świegockiego. 

Kolejne słupy milowe w dziejach placówki 
to m.in.: Społeczne ognisko Muzyczne założone 
w połowie lat 60. i funkcjonujące do dziś, Mło-
dzieżowe Spotkania Taneczne im. Józefa Ryszar-
da Sarosieka organizowane od blisko trzydziestu 
lat, liczne zespoły takie chociażby jak Kapela Po-
dwórkowa „Ferajna znad Grabi”, „Wena”, „Elfi -
ki” czy Orkiestra Dęta kierowana niegdyś przez 
niezapomnianego Daniela Borowieckiego, a teraz 
jego syna, kabaret „Rydz”, Grupa Literacka „Na 
Progu”, która zdążyła już wydać 39 zeszytów 
poetyckich, grupy teatralne „Pospolite Ruszenie” 
i „Wejście Ewakuacyjne”. Od lipca 2001 r. ŁDK 
opiekuje się też  Ośrodkiem Kultury w Kolumnie, 
a w nim m.in. Chórem „Echo Leśne”.

Szefowa ŁDK nie może pominąć historyczne-
go remontu ŁDK, który zaczął się w lipcu 2005 r. 
dzięki odważnej decyzji ówczesnego burmistrza 
Jacka Pałuszyńskiego. Spełniły się wreszcie ma-
rzenia „całego budynku” – jak mówi dyrektor. 
Rozpoczyna się trudny okres dla instruktorów 
i dotychczasowych bywalców placówki, bo nie-
które zajęcia zostają zawieszone, inne są przenie-
sione do zaprzyjaźnionych szkół i Klubu Garni-

zonowego. I wreszcie nadchodzi nowa era – 26 
czerwca 2008 r. burmistrz Gabriel Szkudlarek 
przecina wstęgę otwierając w ten sposób nowy 
etap w dziejach placówki. Teraz wyremontowany 
ŁDK przeżywa drugą młodość. „Budynek tętni 
życiem nie tylko po południu, ale i w godzinach 
przedpołudniowych.(…) Możliwe, że powstaną 
następne sekcje, następne kluby i zespoły. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że zostanie wydana mono-

grafi a Łaskiego Domu Kultury. Wszystko zależy 
od chęci i nowych pomysłów, których nam nie 
brakuje oraz od fi nansów, których zawsze niestety 
jest za mało. Cóż, zobaczymy co przyniesie przy-
szłość” – kończy dyrektor ŁDK.
- ŁDK miał szczęście do załogi ale i dyrektorów, 
którzy bez wyjątku bardzo angażowali się – mówi 
burmistrz G. Szkudlarek i przywołuje wspaniały 
spektakl z 11 listopada o „Żołnierzach wyklętych”, 

który dostarczył łaskowianom wielu wzruszeń.
Do gratulacji dla placówki, a przede wszyst-

kim dla tych, którzy pracowali w jej murach, 
dołącza przewodniczący Rady Miejskiej R. 
Bartosik. Także senator A. Owczarek gratuluje 
i dziękuje, a przy okazji przypomina, że krótko 
był pracownikiem ŁDK i z placówką związane 
były również jego dzieci. Z kolei starosta C. Ga-
bryjączyk przywołuje jeszcze raz trudny okres 
placówki związany z remontem i podkreśla, 
że także aktualny burmistrz wykazał się odwagą 
podobnie jak poprzednik, decydując się na kon-
tynuowanie prac modernizacyjnych. Gratulacje 
i najlepsze życzenia składają również m.in.:  dy-
rektor Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej 
Woli – Jan Bizoń, Mariola Gumpert z łaskiej 
parafi i ewangelickiej, prezes Łaskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ireneusz Nowakowski, a także 
przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łaskiej Zbigniew Rybiński, który przypomina, 
że dla jego pokolenia otwarcie Domu Kultury 
było wydarzeniem o olbrzymim znaczeniu, przy-
bliżającym wielką kulturę do małego Łasku.

Gdy już w sali widowiskowej zakończyły się 
życzenia i wspomnienia, goście udali się na górę, 
gdzie odbył się jubileuszowy bankiet. Nie zabra-
kło wspaniałego tortu i szampana oraz życzeń 
dla Łaskiego Domu Kultury: sto lat! „Panorama” 
przyłącza się do tych życzeń.               (PO)
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ŁASKI BEZ
Ten wieloznaczny tytuł nosi spektakl, jaki przygotowano na łaskiej scenie z okazji 

jubileuszu 55-lecia ŁDK. Scenariusz przygotował Jarosław Borszewicz, muzyką oprawił 
Krzysztof Straburzyński, a całość przysposobiła na scenę Elżbieta Wojtacka-Ślęzak.

W ostatnich latach oglądałem w ŁDK wie-
le spektakli, ale żaden z nich nie zrobił na mnie 
takiego wrażenia jak ten. Przede wszystkim dla-
tego, że twórcom udało się stworzyć widowisko 
typowo łaskie, ukazujące w krzywym zwierciadle 
gród nad Grabią i jego mieszkańców, a więc coś 
bliskiego każdemu z nas. Ponadto spektakl za-
wiera sporą dawkę humoru, także tego związane-
go z różnymi kolejami losu naszego miasta.

Znakomitym pomysłem było przypomnie-
nie perturbacji towarzyszących łaskim pomnikom. 
Jeden z nich postawiono dla uczczenia wspaniałe-
go lotu kosmicznego w ZSRR, ale  niefortunne 
skierowanie rakiety na wschód dla miejscowych 
jednokomórkowców i służbistów z określonych 
instytucji stało się pretekstem do rozważań ni-
czym u Mrożka czy Gogola. Ta opowieść przeka-
zywana jest z pokolenia na pokolenie, jak zresztą 
kilka innych historii  wspaniale rozśmieszających 
zarówno młodszych jak i starszych łaskowian.

Widzowie żywo reagują na to, co dzieje 
się na scenie, bo też pada sporo celnych uwag, 
jak choćby o odwiecznym łaskowian malkon-
tenctwie i krytykanctwie, które wciąż znajduje 
wielu zwolenników.

To widowisko trzeba zobaczyć chociażby po 

to, by w tych trudnych czasach pośmiać się z na-
szych wad i przywar, czyli z siebie. Tym bardziej, 
że na scenie możemy zobaczyć aktorów, których 
na co dzień spotykamy na ulicy, jak choćby 
współwłaścicielkę Wydawnictwa „Intrograf” Ewę 
Buss,  brawurowo śpiewającą, czy jedną z chórzy-
stek „Echa Leśnego” Aleksandrę Tarnowską. 

Odnotujmy nazwiska aktorów, bo zasłużyli 
nie tylko na gorące oklaski, ale i pamięć: Kata-
rzyna Bogulak, Ewa Buss, Maryla Ciszewska, 
Zofi a Fontańska, Anna Gajda, Włodzimierz 
Henke, Rafał Jutrznia, Gabriel Kluczkowski, 
Roman Kolanus, Marlena Lipowska, Jan Ma-
leszko, Piotr Niewiadomski, Robert Romero 
Nowak, Waldemar Obrębki, Adrianna Olczyk, 

Barbara Pawlikiewicz, Sandra Plajzer, Katarzyna 
Popławska, Ewelina Rosińska, Wanda Rykała, 
Paweł Rykała, Robert Szatanik, Aleksandra Tar-
nowska, Mateusz Walczak, Agnieszka Wójciak, 
Marek Wróbel, Krystyna Zaleska, Marta Zieta-
lewicz i Grzegorz Zytek. 

Słowa uznania należą się także autorom sce-
nografi i: Stanisławowi Brzozowskiemu, Sylwii  
Chrzanowskiej i Annie Wrzesiak, operatorowi 
muzyki Natalii Bierońskiej, operatorowi nagłoś-
nienia Krzystofowi Tylusiowi a także oświetle-
niowcowi Marcinowi Dybalskiemu.       (Por)

Dziękujemy
Jubileusz to zawsze okazja do święto-

wania, przyjmowania gratulacji i powinszo-
wań, ale także czas podsumowań, refl eksji 
i wspomnień. Takim właśnie wieczorem 
wspomnień był jubileusz 55-lecia istnienia 
Łaskiego Domu Kultury. Wśród zaproszo-
nych gości nie było chyba osoby, której ży-
cie w którymś momencie nie było związane 
w jakiś sposób z Domem Kultury. Każdy 
z nich przybył na to spotkanie ze swoim 
własnym kawałkiem historii ŁDK. Seniorzy 
pamiętają lata, kiedy rozpoczynały się wyko-
py pod fundamenty budynku, przedszkolaki 
znają już tylko budynek po generalnym re-
moncie. W każdym z bywalców Łaski Dom 
Kultury wzbudza nieco inne wspomnienia 
i skojarzenia, ale jedno jest pewne – wszy-
scy czują się tutaj zawsze jak w domu. Rów-
nie sympatyczna atmosfera panowała także 
podczas jubileuszowej gali. Przyjęliśmy moc 
życzeń, kwiatów, prezentów i listów gratu-
lacyjnych, za które serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również instytucjom i fi rmom, 
dzięki którym uroczystość uzyskała dosko-
nałą oprawę. Podziękowania kierujemy do: 
burmistrza Łasku, starosty łaskiego, wydaw-
nictwa i drukarni „Intrograf ”, fi rmy ESS 
Audio, Domu Mody Teresy Kopias, Ze-
społu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ła-
sku, Zakładu Mięsnego Krzysztofa Bartosa 
z Orchowa, Piekarni „Piotrowscy” z Okupa, 
Zakładu Produkcji Pieczarek państwa Ten-
derenda z Wronowic, fi rmy pana Czesława 
Lipińskiego z Kolumny i pana Adama Mar-
ka. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli 
wiele wysiłku w powstanie spektaklu pt. 
„Łaski bez”. Półtora roku intensywnej pracy 
trzydziestoosobowej grupy amatorów za-
owocowało przedstawieniem, które jeszcze 
przed premierą wzbudziło mnóstwo emocji. 
Spektakl obejrzało już niemal tysiąc osób 
i nadal cieszy się on niegasnącym zaintere-
sowaniem. Mamy nadzieję, że uda się zorga-
nizować kolejne przedstawienia już w 2012 
roku. Opinie o „Łaskim bzie”, które do nas 
docierają, są naprawdę budujące i stanowią 
ogromną motywację do dalszych działań 
w tym kierunku. Chcielibyśmy, aby efekty 
naszej pracy zawsze dawały wiele satysfak-
cji nie tylko nam – pracownikom Łaskiego 
Domu Kultury, ale przede wszystkim na-
szym bywalcom i wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta. Życzymy Wam i sobie sa-
mym, żeby w tych trudnych - także dla kul-
tury - czasach, Łaski Dom Kultury nadal był 
dla wszystkich drugim domem.

                    Dyrektor i Pracownicy
                  Łaskiego Domu Kultury
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PAMIĘCI MIROSŁAWA BOGUSA
To była miła i wzruszająca uroczystość. W 46. rocznicę zawiązania Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się uroczyste posie-

dzenie Rady Nadzorczej. Poprzedziło je odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci współtwórcy Spółdzielni i jej długoletniego prezesa, 
zasłużonego działacza społecznego – Mirosława Bogusa.  Jego imię nadano niewielkiej uliczce w centrum osiedla Sobieskiego.

W odsłonięciu tablicy wzięła udział najbliż-
sza rodzina M. Bogusa: jegol małżonka Miro-
sława, córka Magdalena i syn Tomasz, a także 
przyjaciele i znajomi. Nie zabrakło władz Łasku 
z burmistrzem Gabrielem Szkudlarkiem i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Robertem Bartosi-
kiem, przewodniczącego rady Powiatu Andrzeja 
Banaszczyka, były też władze ŁSM z prezesem 
Ireneuszem Nowakowskim, który przez wiele lat 
wraz z M. Bogusem tworzył znakomity tandem 
zarządzający Spółdzielnią. To właśnie z ŁSM 
wyszła inicjatywa uhonorowania M. Bogusa, 
wsparta w czerwcu br. przez radnych Łasku, któ-

rzy podjęli decyzję o nadaniu ulicy nazwy zasłu-
żonego społecznika naszego miasta.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej mó-
wiono więc  zarówno o zasłużonym prezesie 
zmarłym 25 stycznia 2006 r., jak i o początkach 
i dorobku Spółdzielni. Jak wspominał Stanisław 
Woźniak, gdy zakładano ŁSM, nie wierzono, 
że ona powstanie, że przetrwa… Istnieje do dziś 
m.in. dzięki M. Bogusowi, który potrafi ł z ludź-
mi współpracować, zarażać ich swoją pasją, en-
tuzjazmem, pracowitością.

Jaki był na co dzień? – Bardzo pracowity, 
ambitny, dobry mąż i ojciec,  prawdziwy auto-

rytet dla rodziny, ponadto bardzo koleżeński 
– wspomina pani Mirosława Bogus. Syn To-
masz dodaje: - To dla nas ogromny zaszczyt, 
że doceniono mojego ojca i zachowano o nim 
dobrą pamięć. Jeśli człowiek się poświęca dla in-
nych i zostaje to zapamiętane oraz  docenione 
– świadczy o tym, że warto było, że ten trud nie 
poszedł na marne.
- Gdy na ulicy doszła do mnie jedna z łaskowia-
nek i powiedziała: „Należało mu się!” -  pani Mi-
rosława była nie tylko wzruszona, ale i dumna ze 
swojego męża. Dumni z M. Bogusa mogą być 
także mieszkańcy grodu nad Grabią!          (P)

Andrzej Gramsz (1947-2011)  
12 listopada br. w wieku 64 lat zmarł nagle Andrzej Gramsz – łódzki wydawca, 

dziennikarz, społecznik, animator kultury. Pochodził z Pabianic i temu miastu po-
święcił najwięcej swojej energii i pomysłów, wydając sporo cennych książek i upa-
miętniając wspaniałe karty z dziejów tego ośrodka, ale związany był też z Łaskiem. 
Z grodem nad Grabią łączyły go nie tylko liczne inicjatywy wydawnicze, ale i żywe 
do dziś związki jego ukochanych Pabianic z Łaskiem. Miał tu licznych przyjaciół, 
wciąż snuł plany dotyczące wydania kolejnych książek.

Gdy kilka lat temu zaczynał współ-
pracę z naszym miastem, na warsztat wziął 
pierwsze w dziejach Łasku wydawnictwo 
albumowe, którego cały nakład rozszedł się 
w ciągu kilkunastu dni. Potem był m.in. 
„Łask. Trzy kolory” – wydawnictwo, które 
zapoczątkowało serię wydawniczą dotyczącą 
miast Ziemi Łódzkiej, niewielka książeczka 
poświęcona łaskim nekropoliom, skrom-
ny albumik poświęcony łaskim świątyniom 
i wreszcie pierwszy tom „Zeszytów Łaskich”, 
które trafi ły do rąk czytelników w połowie 
bieżącego roku. Jego wydawnictwo „Grako” 
fi rmowało też album poświęcony Buczkowi, 
a także obszerną tego typu książkę poświę-

coną województwu łódzkiemu, w tym Łaskowi 
i Buczkowi. W planie miał wydanie niewielkiej, 
ale niezwykle ciekawej książeczki poświęconej 
Utracie pióra Eugeniusza Iwanickiego, przy-
mierzał się do następnego tomu wspomnianych 
„Zeszytów Łaskich”, które zostały ciepło przy-
jęte przez Czytelników.

Zawsze zagoniony, w biegu, prowadzący 
jednocześnie dziesiątki spraw znajdywał czas dla 
przyjaciół. Bezustannie wracał na swoje spraw-
dzone i ulubione ścieżki, interesując się żywo 
dziejami ziemi łaskiej, zafascynowany nie tylko 
wielką polityką, ale i drobnymi zdarzeniami ma-
jącymi jednak olbrzymi wpływ na nasze życie. 
Już nigdy nie pojawi się w grodzie nad Grabią 

ze swą potężną teczką wypełnioną książkami 
i papierami, już nigdy nie dostarczy nam ko-
lejnej starej pocztówki wygrzebanej gdzieś na 
drugim końcu Polski. Będzie nam brakowało 
Jego pomysłów i pasji, zafascynowania histo-
rią i ludźmi.

                            Przyjaciele z Łasku
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Leśnik wśród przedszkolaków 
2 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie najmłodszych łaskowian z Przedszkola nr 6  „Słoneczko” 

w Łasku z leśniczym tutejszego Starostwa Powiatowego – Sławomirem Walczakiem. Po raz kolejny maluchy 
miały okazję poznać bliżej las, szczególnie jego mieszkańców.

Podczas czterdziestominutowego spotka-
nia trzylatki zostały zapoznane z zagadnieniami 
związanymi z  życiem i funkcjonowaniem  lasu. 
Obejrzały fi lm pod tytułem „Dzik Ryjo” ,w trak-
cie którego poznały zwierzęta mieszkające w lesie,  
ich zwyczaje oraz sposoby szukania pożywienia 
w ciągu całego roku.  Dowiedziały się również 
w jaki sposób leśniczy pomaga przetrwać zwie-
rzętom podczas zimy poprzez dokarmianie ich 
w przygotowanych do tego celu paśnikach.

Następnie maluchy miały możliwość zoba-
czenia, a także dotknięcia smakołyków spożywa-
nych przez dziki, były to żołędzie, nasiona buka 
a także pędraki. W trakcie spotkania mogły zo-
baczyć,  jak również  dowiedzieć się w jaki sposób 
działają pułapki feromonowe. Leśniczy pokazał 
im również korę drzew, jako miejsce żerowania 
korników, fragment drzewa ściętego przez bobry, 
a także postacie doskonałe motyli. Największe 
zainteresowanie wzbudziły jednak poroża jeleni 
oraz saren. Dzieci mogły przekonać się jak wielki 
ciężar noszą na swych głowach jelenie.

Maluchy bardzo aktywnie uczestniczyły w spot-
kaniu i jak na swój wiek miały bardzo dużą wiedzę 
dotyczącą występowania i życia zwierząt w lesie.

                               Aleksandra Kmiecik
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ROZKŁAD GODZIN PRACY 
I HARMONOGRAM  DYŻURÓW NOCNYCH 

I ŚWIĄTECZNYCH APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu Łaskiego na 

posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów 
nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego w 2012 r.

Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta  i inne dni wolne od pracy. 

Harmonogram został pozytywnie zaopiniowany przez wójtów gmin z terenu powiatu łaskiego, burmistrza Łasku oraz Okręgową Izbę 
Aptekarską w Łodzi.

ROZKŁAD GODZIN PRACY I HARMONOGRAM  DYŻURÓW NOCNYCH 
I ŚWIĄTECZNYCH APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

W POWIECIE ŁASKIM W 2012 ROKU

Lp. Nazwa i adres

Godziny pracy

poniedziałek - piątek sobota
niedziela, święta 
i dyżury nocne

GMINA ŁASK

1. „Witaminka 2”, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask Apteka dyżuruje 24 godziny – NON- STOP

2. „Fuksja”, ul. Jana Pawła II 7, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 15.00 (wszystkie) nieczynna

3. „Polna”, ul. Polna 12, 98-100 Łask 8.00 - 18.00 nieczynne nieczynne

4. „Przylesie”, ul. Dębowa 1, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 15.00 (wszystkie) nieczynne

5. Prywatna, Pl. 11 Listopada 30, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 18.00 (wszystkie) nieczynne

6. Ryszard Załęcki, ul. Kościuszki 2, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 14.00 (wszystkie) nieczynna

7. „Medicalimp”, ul. Batorego 44, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 14.00 (wszystkie) nieczynna

8.
„Witaminka”, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1,

98-100 Łask
8.00 - 22.00 8.00 - 16.00 (wszystkie) nieczynna

9. „Aloes 3”, ul. Warszawska 33, 98-100 Łask 8.00 - 20.00 8.00 - 14.00 (wszystkie) nieczynna

10.
„Leśna”, Pl. Szarych Szeregów 1A,

98-100 Łask (Kolumna)
8.00 - 19.00 8.00 - 14.00 (wszystkie) nieczynna

GMINA BUCZEK

1. „Malwa”, ul. Parkowa 1B, 98-113 Buczek 8.00 - 17.00 8.00 - 13.00 (wszystkie) nieczynne

GMINA SĘDZIEJOWICE

1. PZF „Cefarm”, ul. Wieluńska 4, 98-160 Sędziejowice 8.00 - 17.00 8.00 - 12.00 (wszystkie) nieczynne

GMINA WIDAWA

1.
PZF „Cefarm”,  ul. Rynek Kościuszki 11,

98-170 Widawa
8.00 - 17.00 8.00 - 12.00 (wszystkie) nieczynna

2. „Centrum”, ul. Sieradzka 5, 98-170 Widawa 8.30 - 19.00 9.00 - 13.00 nieczynna

3. Punkt Apteczny, Chociw 136,  98-170 Widawa 8.00 – 20.00 8.30 – 14.00 nieczynny

GMINA WODZIERADY

1. „Prima”, Wodzierady 57, 98-105 Wodzierady 8.00 - 18.00 8.00 - 11.00 (wszystkie) nieczynna

2.
Punkt Apteczny, Kwiatkowice, ul. Łódzka 7

98-105 Wodzierady
8.30 - 17.00 8.30 - 13.00 (wszystkie) nieczynna
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Inwestycje z pieniędzy zewnętrznych
Gmina Buczek zrealizowała dużo ważnych dla mieszkańców inwestycji ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych przy współudziale środków własnych. Do najważniejszych zakoń-
czonych inwestycji w 2011 roku zaliczamy budowę kanalizacji w Bachorzynie. Całkowity koszt robót wyniósł 
2 142 771.11 zł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od którego 

otrzymaliśmy dofi nansowanie w wysokości 721 tys. zł oraz w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich ok. 900 tys. zł, mieszkańcy miejscowości nie partycypowali 
w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej.

 Łączna długość wybudowanej sieci w ostat-
nich 3 latach to około 14 kilometrów, w tym: 
w Czestkowie B i F zrealizowano 2 etapy budo-
wy kanalizacji o łącznej długości: sieć grawita-
cyjna prawie 6 km, sieć tłoczna - ponad 1,5 km 

wraz z oczyszczalną ścieków oraz w  Bachorzynie 
wybudowano prawie 4,5 km sieci grawitacyjnej 
oraz ponad 2 km sieci tłocznej. W listopadzie 
2011 r. z wykonawcą podpisano umowę na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej w Józefatowie na kwotę 
1463700 zł. Prace zaplanowano do końca lipca 
przyszłego roku, zakres obejmuje 3,5 km sieci 

oraz dwie przepompownie. Zadanie współfi nan-
sowane jest ze środków unijnych w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” (w wysokości ok. 600 tys. zł).

Po wieloletnich staraniach w tym roku dla 

jednostki OSP w Buczku udało się zakupić je-
den z najnowocześniejszych ciężkich pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych w kraju - samochód mar-
ki „Scania”. Na zakup tego samochodu uzyska-
no dofi nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi,  Związku Głównego OSP RP i w po-

Wóz strażacki OSP Buczek

Remiza OSP w Maleni

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czestkowie

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i nadchodzącego 
Nowego Roku Życzymy wielu 
radosnych i ciepłych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym 

stole oraz mnóstwo 
pomyślności 

w życiu prywatnym 
i zawodowym 

mieszkańcom gminy

Przewodniczący Rady Gminy Buczek
Andrzej Zieliński

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

nad 30% sfi nansowano zakup z budżetu gminy 
Buczek. Samochodem tym do akcji może jechać 6 
strażaków, pojazd zabiera 8 000 l wody. Ten naby-
tek jest jednym z ostatnich tak dużych zakupów 
samochodów pożarniczych, gdyż wszystkie jed-
nostki gminne są dobrze wyposażone w pojazdy. 
Nie jest to jednak ostatnia inwestycja w OSP.

                           dokończenie na str. 12
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dokończenie ze str. 11
Wielkim przedsięwzięciem samorządu 

gminnego w ostatnich latach jest przekształcanie 
5 strażnic  OSP  w świetlice wiejskie, które w za-
łożeniu mają służyć społeczności lokalnej w czasie 
uroczystości, świąt, czy imprez wiejskich, a mło-
dzieży w czasie wolnym. Są to strażnice w Brodni, 
Grzeszynie, Gucinie, Luciejowie i Maleni. Miesz-
kańcy wsi Malenia wiele lat temu społecznie wy-
budowali remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Na remonty wciąż jednak brakowało pieniędzy. 
Teraz dzięki unijnym dotacjom budynek jest jak 
nowy. Gmina Buczek zakończyła inwestycję pt. 
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 
Malenia, gm. Buczek” współfi nansowaną ze środ-
ków unijnych w ramach programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Remont strażnicy kosztował 
ponad 400.000 zł, 250.000 to środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Kolejną modernizowaną strażnicą jest sie-
dziba OSP w Luciejowie. I ten obiekt stanie się 
świetlicą służącą mieszkańcom. Całkowitą wartość 
prac: 576 208,26 zł, z czego Urząd Marszał-
kowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dofi nansuje koszty kwalifi kowane, 
czyli około 350 tys. zł. 

Złożono wnioski do urzędu Marszałkowskie-
go na dofi nansowanie realizacji projektów z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebu-
dowę i rozbudowę budynków OSP w Gucinie, 
Grzeszynie, i Brodni Górnej. Całkowita wartość 
inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wynosi 
przeszło 2 mln. Natomiast kwota dofi nansowania 
to ponad 1 mln. Trwa procedura przetargowa na: 
„Przebudowę i rozbudowę budynku OSP ze świet-
licą środowiskową w Gucinie. W dalszej kolejności 
przygotowywane są procedury przetargowe na rea-
lizację zadań w Grzeszynie i Brodni Górnej.

Wybudowane obiekty, tj. świetlice w Male-
ni, Luciejowie, Gucinie, Brodni Górnej i Grze-
szynie, będą służyły lokalnej społeczności, szcze-
gólnie młodzieży. W znacznym stopniu uak-
tywniona zostanie działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich, które będą miały możliwość realizo-
wania spotkań, organizowania kursów, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych.

W ramach infrastruktury drogowej wyko-
nano remont drogi z utrwaleniem powierzchnio-
wym nawierzchni w sołectwie Sycanów (długości 
około 1 km). Wartość wykonanych prac wynosi 
230.500 zł brutto. Na ten cel uzyskano dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego z programu Budowy 
Dróg Rolniczych, w kwocie około 100.000,00zł.

W ramach Oś 4 LEADER Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich gmina Buczek pozy-
skała środki na 2 projekty. Jeden z nich to projekt 
pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez 
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Syca-
nowie”. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb 
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz po-
prawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez 
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Wartość 
całkowita projektu: 19675,38zł. Wnioskowana 
kwota pomocy: 11289,00. Drugi projekt dotyczy 
promocji obszaru doliny rzeki Grabi: przybliżenie 
walorów turystycznych, historycznych i kulturo-
wych gminy Buczek poprzez wydanie publikacji 
pt. „Pod niebem Buczku”. Wartość całkowita 
projektu: 30451,20. Pozyskana kwota pomocy: 
17 472,00.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Buczku od 2008 r. realizowany jest projekt „Czas 
na zmiany” współfi nansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Całkowita wartość projektu w 2011 roku to 185000 
zł. Został również złożony wniosek na 2012 rok.

W grudniu br. rozpoczęto remont pomiesz-
czeń w szkole w Buczku. Wartość wykonanych 
prac: 200 tys. zł, z tego z rezerwy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej pozyskano 100 tys. zł. Za-
kończenie prac jest planowane w I półroczu 2012. 
Remont obejmie pomieszczenia I i II piętra, tj.: 
ułożenie nowych podłóg, likwidację barier archi-
tektonicznych, konserwację i malowanie ścian

Pozyskano środki fi nansowe na realizację 
przyszłorocznego Wojewódzkiego Święta Truskaw-
ki. Impreza będzie dofi nansowana ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu 

to: 252.549 zł. W chwili obecnej przygotowywana 
jest dokumentacja do podpisania umowy. 

W 2012 roku na potrzeby gminy i miesz-
kańców zakupiony zostanie nowy ciągnik rolni-
czy o mocy ok. 100 KM z wozem asenizacyjnym 
o poj. 5.000 l. Złożony wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich opiewa na kwotę 
232470 zł, z czego gmina Buczek fi nansuje przed-
sięwzięcie w 50 procentach. 

Ostatnio w całej Polsce realizowane sa bardzo 
popularne i nowatorskie projekty wykorzystujące 
energię odnawialną. Gmina Buczek również przy-
gotowuje się do takiej inwestycji. Budowa oświetle-
nia ulicznego na osiedlach w Buczku i Czestkowie 
zasilanych turbiną wiatrową i ogniwami fotowol-
taicznymi będzie tego przykładem. Jest to pierw-
sza taka inwestycja w regionie. Energia słoneczna 
i wiatrowa w postaci energii elektrycznej magazy-
nowana będzie w akumulatorach, a te z kolei zasilą 
lampę o mocy 60W z źródłem światła typu LED 
z szerokim rozsyłem światła. Nad całością będzie 
czuwać układ sterowniczy, który umożliwia regu-
lację i programowanie wszystkich podstawowych 
parametrów pracy. Całość będzie zamocowana 
do słupa. Całkowita wartość inwestycji to ok. 
1.550.000,00, z czego ponad 1.250.000,00 dofi -
nansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej

Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje 
w znacznym stopniu przyczynią się do: podnie-
sienia atrakcyjności terenów w zakresie rozwo-
ju usług i działalności gospodarczej,  poprawy 
życia mieszkańców a przede wszystkim zmniej-
szenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. 
Wybudowana w ostatnich latach infrastruktura 
w znacznym stopniu poprawi warunki socjalno-
bytowe mieszkańców, wpłynie na poprawę śro-
dowiska, umożliwi na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę powstanie nowych siedlisk. 

Gmina Buczek realizuje zadania inwesty-
cyjne nie posiadając żadnych kredytów i zadłuże-
nia, a na każdą realizowaną inwestycję przezna-
cza około 30% środków własnych. W 2012 roku 
środki te stanowią około 7 mln zł, przy rocznym 
budżecie gminy wynioszącym ok 16 mln zł.

                            Bronisław Węglewski
                                wójt gminy Buczek

INWESTYCJE Z PIENIĘDZY ZEWNĘTRZNYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bachorzynie Ochotnicza Straż Pożarna w Luciejowie



13

 PANORAMA ŁASKA

STOP 
SPALANIU ŚMIECI!

Sezon grzewczy w pełni, więc jak zwykle z większości kominów wydobywa się 
czarny, gryzący dym – efekt spalania śmieci. Takie postępowanie podyktowane jest 
najczęściej oszczędnością, która niestety może okazać się zgubna.

Zanim wynaleziono tworzywa sztuczne, lu-
dzie spalali odpady organiczne, które rozkładały 
się nie szkodząc środowisku. Jednak z biegiem 
lat zaczęło przybywać, wraz z postępem tech-
nicznym, folii, plastików, gum. Czasy się zmieni-
ły, stara mentalność jednak  pozostała. Niestety 
nadal większość osób wyznaje zasadę, że śmieci 
się pali! Jak wielki jest to problem świadczyć 
mogą unoszące się nad naszymi głowami wiel-

kie chmury czarnego dymu. W niektórych mia-
stach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście 
na spacer staje się wręcz niemożliwe. Palenie 
śmieci jest bardzo szkodliwe, ponieważ domowe 
piece nie są dostosowane do spalania tego typu 
odpadów. Podczas spalania śmieci emitowane 
są szkodliwe substancje, a kominy często zapy-
chają się sadzą, co może skończyć się zaczadze-
niem albo zapaleniem przewodu kominowego. 
W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces 
spalania odpadów odbywa się w o wiele wyższej 
temperaturze, a piece wyposażone są w odpo-
wiednie fi ltry. Z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach wynika, że palenie śmieci możliwe 
jest tylko w spalarniach odpadów lub we współ-
spalarniach odpadów. Spalanie śmieci w domo-
wych piecach jest karane grzywną, która maksy-

malnie może wynieść nawet 5 tys. złotych („Kto 
wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami odpadów lub współspalarniami 
odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”)!

Są jednak takie odpady, które można bez-
piecznie spalać w piecach. Zgodnie z § 5 regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Łask zabrania się: spalania odpadów na 
powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzew-
czych budynków, dopuszcza się spalanie odpa-
dów, papieru i drewna nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych. 

Pamiętajmy, oszczędność jeśli jest, to tylko pozor-
na! Chociaż oszczędzamy pieniądze - tracimy zdrowie.             

                                                           R. Drozd
               Wydział Ochrony Środowiska 
                 i Rozwoju Wsi UM w Łasku

BOBRY W DOLINIE GRABI
Bóbr europejski jest zwierzęciem ziemnowodnym. Żyje na zalesionych brzegach jezior i wolno płynących rzek. Długość ciała 

dorosłego osobnika wynosi 70-100 cm, a masa ok. 30 kg. Opływowy kształt ciała, grube futro, palce tylnych kończyn połączone 
ze sobą błoną oraz pokryty łuskami spłaszczony ogon, sprawiają, iż ten wielki gryzoń wyśmienicie czuje się w wodzie.

Burzliwe losy bobra europejskiego na te-
renie Polski sięgają wczesnego średniowiecza, 
kiedy gatunek ten był bardzo pospolity. W Wiel-
kopolsce siedliska bobra spotykano nad Notecią 
i Wartą, w Krakowskiem nad Nidą, a w Lubel-
skiem nad Wieprzem, jednak prawdziwą ostoją 
było dorzecze Wisły. Niestety rozwój cywilizacji 
oraz rosnące zapotrzebowanie na bobrze skóry 
i mięso sprawiły, że już w X wieku liczebność 
tych zwierząt stale malała. W latach trzydzie-
stych XX wieku populację bobrów szacowano na 
zaledwie 400 sztuk. Na szczęście realizacja „Pro-
gramu aktywnej ochrony bobra europejskiego” 
zakończyła się dużym sukcesem. Gatunek nie 
jest już zagrożony, a jego populację ocenia się na 
ok. 18 tys. osobników. 

Obecnie bobry rozpowszechniły się na te-
renie całego kraju i dotarły już do doliny rzeki 
Grabi, gdzie z roku na rok jest ich, coraz wię-
cej. Porastające okolice lasy łęgowe, liczne sta-
rorzecza, meandry i zbiorniki wodne stanowią 
dla tych uroczych gryzoni prawdziwe królestwo, 

w którym z mułu i gałęzi budują 
tamy oraz stawy bobrowe. Szcze-
gólnie późną jesienią łatwo do-
strzec efekty ich ciężkiej pracy. 
Obumierająca roślinność odsłania 
pościnane osiki oraz obgryzione, 
potężne konary drzew. Największą 
aktywność bobrzych rodzin mo-
żemy zaobserwować w Kolumnie, 
jak również na odcinku od parku 
miejskiego do dawnego młyna 
Łaszkiewicza. Bobry nie przejmu-
jąc się dokonaną przez ludzi regu-
lacją rzeki, zaczęły urządzać Grabię 
i Pisię według własnego uznania. 
Budowane przez nie tamy, a także 
spiętrzenia utworzyły liczne rozle-
wiska i podmokłe łąki, które stały 
się rajem dla niezliczonego pta-
ctwa, jak również innych gatun-
ków zwierząt. 

           Michał Janiszewski 
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Kolejny z cyklu artykułów poświęcony działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji przybliży Państwu jeden z najważniejszych obiektów zarzą-
dzanych przez Spółkę – stację uzdatniania wody (SUW) w Ostrowie. Stacja zlokalizo-
wana jest we wschodniej części gminy Łask w jednym z najwyżej położonych punk-
tów, co pozwala na grawitacyjny spływ wody do miasta przekładający się na mniejsze 
koszty energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompowni II stopnia.

        BY W KRANACH

STACJA WODOCIĄGOWA 
W OSTROWIE

Woda do stacji dostarczana jest z czterech 
lokalnych ujęć wody (studni głębinowych), 
o których pisaliśmy w poprzednim artykule. Sta-
cja wodociągowa została oddana do eksploatacji 
w 1984 r. Jej zadaniem jest uzdatnienie wody 
surowej pompowanej ze studni głębinowych 
do stacji i dostosowanie jej do odpowiednich 
wymogów regulowanych przez rozporządzenie 
ministra zdrowia. Cykl technologiczny SUW to 
klasyczny model oczyszczania wód głębinowych, 
w którym technologia oczyszczania wody pole-
ga między innymi na usunięciu nadmiernych 
związków żelaza oraz manganu. W przypadku 
stacji na cykl uzdatniania wody składają się ko-
lejno z urządzenia: studnia głębinowa, aerator 
(napowietrzanie wody), fi ltry pospieszne (fi ltra-
cja związków żelaza i manganu),  zbiornik wody,  
pompownia II stopnia, sieć wodociągowa.  

Na terenie stacji wodociągowej znajdują 
się zbiorniki zapasowe wody uzdatnionej o łącz-
nej pojemności 3 000 m3 wody, które niwelują 
nierównomierność rozbioru wody przez miesz-
kańców i stanowią również zapas wody między 
innymi na cele przeciwpożarowe. Wg operatu 

wodnoprawnego spółka może wydobyć tylko 
311 m3/h. Dzięki zbiornikom w szczytowych 
rozbiorach letnich stacja podawała do sieci na-
wet ok. 800 m3/h.  Na terenie stacji pracuje 
wewnętrzne laboratorium, czuwające nad pro-
cesem uzdatniania wody oraz nad kontrolą jej 
jakości w sieci.

Po blisko 30–letnim okresie eksploatacji 
stacja wymaga gruntownej modernizacji, któ-
rej koszt należy szacować w milionach złotych. 
Obecnie prowadzone są prace termomoderni-
zacyjne obiektu. W 2011 r. dokonano remon-
tu hali głównej (termomodernizacja dachu, 
wymiana okien  oraz malowanie wnętrza) oraz 
wykonano elewację północno-zachodnią budyn-
ku. Na bieżąco prowadzone są niezbędne prace 
mające na celu utrzymanie ciągłości i jakości do-
staw wody. 

W kolejnym artykule przybliżymy pozo-
stałe ujęcia wody pracujące w gminie Łask, 
którymi administruje Spółka.

Budynek SUW w Ostrowie

Hala główna – ciąg technologiczny
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    O B W I E S Z C Z E N I E
B U R M I S T R Z A  Ł A S K U

W związku z § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31) 

informuję
iż wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych 

wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji 
ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do 
w/w rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających 
azbest” przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia burmistrzowi Łasku. Na-
tomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządze-
nia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta  w Urzędzie Miejskim 
w Łasku, ul. Warszawska 14.

Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi tut. urzędu.

NIE ZABRAKŁO WODY

Inwestycja wartości 4,8 mln zł
WODOCIĄG  BATORY-BIS

Techniczne uzbrojenie terenu warunkuje możliwość przeznaczenia gruntu pod inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze. Sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i inne zwykle są umieszczane w pasie drogowym.  Nie oznacza to, że znajdują się 
tylko pod jezdnią, ale także w pasie zieleni przydrożnej lub w chodnikach. Dzisiaj coraz częściej infrastruktura techniczna lokalizowana 
jest poza nawierzchnią asfaltową, gdyż duże natężenie ruchu kołowego powoduje drgania, niejednorodne naprężenia, jednym słowem 
- niekorzystne siły wpływające na rozszczelnienie rur, a tym samym awarię sieci. Takie zjawiska potęgowane są przez nieodpowiednią dla 
obecnego ruchu samochodowego podbudowę starych dróg. Jak z powyższego wynika nie tylko nawierzchnia jezdni cierpi z powodu roz-
woju motoryzacji. Dlatego też ułożone kilkadziesiąt lat temu sieci, np. wodociągowe, muszą zostać zastąpione przez nowe, bezawaryjne, 
zapewniające bezpieczne i ciągłe dostawy wody pitnej, wykonane ze znacznie trwalszych materiałów . 

Jak ważne jest to zadanie może świadczyć 
fakt, że uznano argumenty gminy Łask i przyznano  
środki unijne na wybudowanie nowej magistrali 
wodociągowej dostarczającej wodę pitną do miasta 
Łask i miejscowości: Ostrów, Wola Łaska, Wie-
wiórczyn, Orchów i Podłaszcze.  Obecny wodociąg 
został wybudowany na przełomie lat 70. i 80. z rur 
żeliwnych  o średnicy 500 mm. Sposób połączenia 
rur i ich uszczelnianie powoduje, że po wielu latach 
nastąpiło zmniejszenie ich odporności na działanie 
mechaniczne. Ryzyko awarii jest coraz większe, 
a przecież wiemy z doświadczenia, że awaria na tym 
wodociągu wymusza odcięcie od dostaw wody 
prawie 16 tys. mieszkańców naszej gminy nawet 
na kilkanaście godzin.

Nowa magistrala wodociągowa będzie zloka-
lizowana także w pasie drogowym ul. Batorego, 
lecz w przeciwieństwie do obecnej głównie w pa-
sach zieleni i w chodnikach. Roboty ziemne pro-
wadzone tylko na 3 odcinkach (przy połączeniu 
z istniejącym wodociągiem w Al. Niepodległości, 
przy ul. Chabrowej  i w Ostrowie na długości ok. 
300 m łącznie) naruszą asfalt.  Na całkowitą dłu-
gość sieci (2649 m)  są to niewielkie odcinki. Bio-
rąc pod uwagę fakt położenia nowej nawierzchni 
na ul. Kilińskiego dzięki budowie kanalizacji sa-

nitarnej, nasuwa się refl eksja, że szkoda , iż wodo-
ciąg nie został zaprojektowany w jezdni, bo wów-
czas droga miałaby szansę na nową nawierzchnię. 
Jednak przy budowie wodociągu nie ma potrzeby 
wykonywania ani tak szerokich, ani tak głębokich  
wykopów jak przy sieci sanitarnej. Ponadto w do-
bie rozwoju nowych technologii robót, nie jest 
jednak przesądzone, czy układając rurociąg pod 
jezdnią trzeba naruszać jej powierzchnię. Często 
bowiem fi rmy wykonawcze stosują metodę bez-
wykopową, co mieliśmy okazję doświadczyć także 
w naszej gminie podczas budowy kanalizacji sa-
nitarnej. W przypadku odtworzenia chodników 
czy naruszonej części jezdni  jest możliwość zasto-
sowania nowych materiałów, jeśli zarządca drogi 
(w tym przypadku droga jest własnością powiatu) 
poniesie koszty zakupu materiałów.

Prace ruszą w drugim  kwartale 2012 r., ale 
wykonawca będzie wyłoniony w przetargu już 
w pierwszym. Zakończenie budowy zaplanowano 
w 2014 r. z możliwością skrócenia cyklu realizacji 
inwestycji w zależności od jej kosztu. Kosztorys 
inwestorski opiewa na ok. 4,8 mln zł, z czego dofi -
nansowanie ok. 3,7 mln zł odbędzie się ze środków 
unijnych  Regionalnego Programu Operacyjnego.

                                        Janina Kosman
                                zastępca burmistrza
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

                                                       Zmiana ustawy o ochronie zwierząt
16 września br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Wynika z niej, iż w trosce o dobro zwierząt wprowadzono wiele zmian, 
wśród których najważniejsze to m. in. zakazy:

•  znęcania się nad zwierzętami (dotyczy to m. 
in. umyślnego zranienia lub okaleczenia zwierzę-
cia oraz wykonywania wszelkich zabiegów ma-
jących na celu zmianę wyglądu zwierzęcia oraz 
w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub 
życia, a w szczególności przycinania psom uszu 
i ogonów (kopiowanie)
• trzymania zwierząt domowych na uwięzi 
w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu 
doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 
lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może 
być krótsza niż 3 m

• puszczania psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwiającego identyfi ka-
cję właściciela lub opiekuna (zakaz nie dotyczy 
terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzo-
ny w sposób uniemożliwiający psu wyjście)
• nabywania zwierząt domowych na targowi-
skach, targach i giełdach, psów i kotów poza 
miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz nie 
dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów 
prowadzących schroniska dla zwierząt oraz orga-
nizacji społecznych, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt)
• odławiania zwierząt bezdomnych bez zapew-
nienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, 
chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla 
ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdom-
nych zwierząt odbywa się wyłącznie na podsta-
wie uchwały rady gminy.

Rada gminy wypełniając obowiązek zapew-
nienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywania  określa, w drodze uchwały, co-
rocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  ich 
bezdomności. 

Program może obejmować plan znako-
wania zwierząt w gminie, a realizacja zadań, tj. 

odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację w schroniskach dla 
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt, usypianie ślepych miotów może 
zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu 
schronisko dla zwierząt. Projekt programu przy-
gotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
który najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje 
do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi wetery-
narii
2) organizacjom społecznym, których statuto-
wym celem działania jest ochrona zwierząt, dzia-
łającym na obszarze gminy
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowie-
ckich, działających na obszarze gminy.

Podmioty te, w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania projektu programu, wydają opinie 
o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie 
uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Jednocześnie ustawa wprowadziła zmiany 
dotyczące wałęsania się psów na terenie obwodu 
łowieckiego, z których wynika, że dzierżawca lub 
zarządca obwodu łowieckiego może podjąć dzia-
łania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie 
obwodu łowieckiego poprzez:

1) pouczenie właściciela psa o obowiązku spra-
wowania kontroli nad zwierzęciem
2) odłowienie psa i dostarczenie go właścicielo-
wi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie jest możliwe 
dostarczenie do schroniska dla zwierząt; odło-
wienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt 
właściciela.

Oznacza to, że myśliwi nie będą mogli od-
strzeliwać błąkających  się zwierząt domowych 
(z wyjątkiem usuwania osobników bezpośrednio 
zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 
jeżeli nie jest możliwy sposób usunięcia zagro-
żenia).

Nowelizacja wprowadziła również zmiany 
w przepisach karnych i przewiduje za znęcanie 
się nad zwierzęciem kary ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2 (obecnie jest 
to 1 rok), a za znęcanie się ze szczególnym okru-
cieństwem - do 3 lat (obecnie 2 lata). W przy-
padku właścicieli zwierząt osobie, która będzie 
znęcała się nad zwierzęciem ze szczególnym ok-
rucieństwem, sąd orzeka tytułem środka karnego 
zakaz posiadania  zwierząt od roku do lat 10.

                           Grzegorz Skibiński
            inspektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Rozwoju  Wsi UM w Łasku
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego  Roku

mieszkańcom gminy Sędziejowice
składamy najserdeczniejsze życzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
w każdym dniu nadchodzącego  2012 Roku.

    Wójt Gminy     Przewodniczący Rady Gminy
   Jerzy Kotarski        Wacław Ułański

Przyszła wtedy niepodległość…
Takie rocznice pozostają w pamięci na długo. Choć odbyła się ona kilka tygodni temu, wracamy do 

niej, gdyż stanowiłą znakomitą lekcję historii i patriotyzmu. Po 123 latach niewoli w listopadzie 1918 roku 
Polska znów odzyskała wolność i ponownie pojawiła się na mapie Europy. W Sędziejowicach  wciąż żywe 
są tradycje walk narodowowyzwoleńczych, kultywuje się pamięć o bohaterach poległych w imię wolności 
naszej Ojczyzny. O   rocznicy odzyskania niepodległości  pamiętała cała społeczność.

W Sędziejowicach  obchody 93 rocznicy 
odzyskania niepodległości rozpoczęły się koro-
wodem, który wymaszerował spod Gminnego 
Ośrodka Kultury. Został  uformowany z pocztów 
sztandarowych, Ochotniczych Straży Pożarnych 
naszej gminy, Zarządu Gminnego PSL, uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu 
Szkół w Marzeninie,  Strażackiej Orkiestry Dętej 
„DRUH”, zespołów ludowych, władz gminnych  
i samorządowych oraz innych uczestników. Bar-
wna kolumna pieszych, przy dźwiękach instru-
mentów dętych, udała się w stronę kościoła pod 

wezwaniem św. Magdaleny  w Sędziejowicach, 
gdzie wójt gminy Jerzy Kotarski i przewodniczą-
cy Rady Gminy Wacław Ułański złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą śmierć bohaterów 
poległych za wolność ojczyzny. Hołd poległym 
oraz biało-czerwone wiązanki złożyli również 
uczniowie szkół z gminy,  działacze Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz strażacy. Po uroczy-
stej mszy, celebrowanej przez księdza  probosz-
cza Grzegorza Kaźmierczaka, odbył się  koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu „Małych 
Sędziejowiczan” z uroczą solistką Madzią Lisow-
ską, Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki” oraz 
Kapeli Ludowej „Grabianie” i  Kapeli Podwór-
kowej „Sędziej”.

Następnie  uczestnicy udali się pod Gminny 
Ośrodek Kultury, gdzie odbył się  koncert Or-
kiestry Dętej, po czym   rozformowano  poczty 
sztandarowe. Należy podkreślić, że w naszej gmi-
nie wciąż żywe są tradycje powstańcze i niepod-
ległościowe, czego najlepszym dowodem były 
obchody tej ważnej dla Polaków uroczystości. 
Wystarczy popatrzeć na zdjęcia, aby się przekonać, 
jak w Sędziejowicach kultywujemy pamięć o boha-
terach i jak drogi jest dla nas dar wolności….

                                     Beata Magdziak
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  ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH
Mija drugi rok współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędzie-

jowicach z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice, dzięki 
któremu mieszkańcy gminy korzystają  z Pomocy  Żywnościowej PEAD z Fundacji 
„Bank Żywności” w Łodzi.

W 2011 r. dowieziono 5 transportów żywności (w  marcu, maju, sierpniu, październiku 
i listopadzie). Ogółem rozdysponowano dla najuboższych rodzin z gminy 25 ton artykułów spo-
żywczych (kasza jęczmienna z warzywami, kasza manna, kawa zbożowa, makaron, ser żółty, płatki 
kukurydziane, konserwy mięsno-warzywne, mleko UHT, ryż,  zupa pomidorowa, herbatniki, 
mąka pszenna, musli). 

Z pomocy skorzystało ok. 600 osób potrzebujących szczególnego wsparcia, ze względu 
na trudną sytuację materialną i życiową. Wszystkie transporty żywności  dostarczone były nieod-
płatnie dzięki uprzejmości  właściciela Zakładu Wędliniarskiego w Lichawie Władysława Gabry-
siaka. Szczególne podziękowanie należy się również kierowcom, którzy poświęcając swój wolny 
czas, stali w kolejkach po odbiór żywności, byli to: Jacek Rębacz, Witold Wiewiórowski, Witold 
Kruk oraz Krzysztof Sobański, który ustala  harmonogram pracy kierowców. Wielkie dzięki !

Dzięki współpracy kilku jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (zorganizowanie całości oraz wydawanie żywności), Gminna Jednostka Usług 
Komunalnych (rozładunek) oraz Gminny Ośrodek Kultury (udostępnienie pomieszczeń) organi-
zacja przebiegała spokojnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

                                                                                                     Aleksandra Andrysiak

Sędziejowicka 
Izba Regionalna

Dziś XIX-wieczny dworek znów peł-
ni swą właściwą rolę. W jego północnej 
części znajduje się Izba Regionalna, którą 
na mocy porozumienia pomiędzy dyrekcją 
Zespołu Szkół Rolniczych i Towarzystwem 
Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejo-
wice prowadzą kustoszki: Beata Magdziak 
– kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Ewelina Policińska – nauczyciel histo-
rii i WOS w ZSR im. W. Grabskiego. 

MAREK OKUPIŃSKI
Kolejną postacią  z  galerii naszych samorządowców  jest  Marek Okupiński – mieszkaniec  Marzenina. Był związany zawo-

dowo z łaską  Państwową Strażą Pożarną, w której do końca listopada br.  pełnił obowiązki zastępcy komendanta powiatowego. 
Od wielu lat żonaty, ojciec trzech córek. 

Swą edukację rozpoczął w Technikum Me-
chanicznym w Zduńskiej Woli. Wkrótce po tym 
związał się ze Szkołą Chorążych w Krakowie – 
i  tak  rozpoczęła się jego przygoda strażacka. 
Praca w straży to jego  pasja, jej podporządko-
wał całe swoje życie. W 2006 r. skończył Wyż-
szą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną  we 
Włocławku (licencjat). 

Pracę traktował bardzo poważnie i zawsze 
sumiennie wypełniał swoje obowiązki. Powie-
rzano mu wiele funkcji społecznych. Od 1998 r. 
jest sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Łasku. Jest honorowym 
członkiem OSP w Sięganowie, a także wicepre-
zesem Zarządu OSP w Marzeninie (od 2011 r. ) 
Pełni także funkcję sekretarza Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach. 
Od 2002 r. był wybierany przez społeczeństwo 
na radnego gminy, kolejny raz powierzono mu 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
a w latach 2006 – 2010 był przewodniczącym 
Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska. Na przestrzeni tych lat wiele publikował 
- jest autorem  cennych pozycji książkowych, 
folderów związanych z historią miejscowości 
Marzenin, artykułów prasowych (miesięcznik 
„Strażak”, „Kurier Strażacki”, „Panorama Ła-
ska”).

Od zawsze angażował się na rzecz Łasku 
i terenu zamieszkania. Od 1999 r. jest inicjato-
rem Konkursów Plastycznych o tematyce pożar-
niczej dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu 
laskiego. Ponadto jest współtwórcą Powiatowych 
Przeglądów Orkiestr Dętych, które są organizo-

wane w powiecie łaskim od 2000 r. Jest też ini-
cjatorem powstania Strażackiej Izby Tradycji, 
zlokalizowanej w budynku Komendy Powia-
towej PSP w Łasku. Czynnie wspiera coroczne 
przygotowanie imprez plenerowych „Sobótki 
nad Grabią”, a także  działalność Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych 
w okresie pełnienia funkcji  radnego zalicza: 
wyremontowanie mostu na rzece Grabi, budo-
wę 400 m drogi powiatowej w Marzeninie wraz 
z chodnikami  od mostu do Zespołu Szkół, wy-
konanie parkingu przy OSP Marzenin i przy 
Placu Różanym. Ważnym osiągnięciem było 
powołanie Społecznego Komitetu Budowy Ka-
nalizacji i Oczyszczalni (2002 r.), zrealizowanie  

planu budowy kanalizacji  i oddanie oczysz-
czalni do eksploatacji w listopadzie 2007 r. Jest 
dumny z przygotowania obchodów jubileuszu 
675-lecia Marzenina (z udziałem ok. 1000 
osób) oraz swej pracy w Społecznym Komite-
cie Obchodów Jubileuszu 100-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Marzeninie. Te ostatnie 
odbyły się  z udziałem prezydenta RP. Czynnie 
pomaga w przygotowaniu święta plonów, orga-
nizowanego w jego  miejscowości.

Marek Okupiński to miłośnik dobrej książ-
ki historycznej oraz  historii straży pożarnych 
ziemi łaskiej. Czynnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym, aktywnie działa  dla dobra mieszkań-
ców regionu.

                                     Beata Magdziak

Zasoby Izby Regionalnej można podziwiać  
codziennie, w godzinach od 8 do 17. Zaprasza-
my dzieci, młodzież oraz wszystkich miłośni-
ków historii i kultury naszego regionu. 

Zgromadziliśmy około 300 eksponatów. 
Życzliwych prosimy o wzbogacenie naszej części 
wystawowej.

                           Krystyna Komorowska
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Prawie 1 mln zł dofi nansowania
2 listopada br. podpisana została umowa z samorządem województwa łódzkiego na przyznanie pomo-

cy w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Umowa dotyczy operacji pn. „Budowa sieci kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią 
wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki – etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, 

Korzeń Gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin – etap II”. Dofi nansowanie całości inwestycji opiewa na kwotę 994 637,00 zł. 
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez dostarczenie wody, szczególnie na terenach dotkniętych jej brakiem.
                                                                                                                                                                                                                                AK 

W galerii „Pod rurą”

Listopadowe 
impresje

W galerii ,,Pod rurą” Stowarzysze-
nie IKAR w Widawie otworzyło (25 
listopada br.)  wystawę pt. „Listopa-
dowe impresje”. 

DZIĘKUJEMY
Śladem lat poprzednich, w dniach od 14 listopada do 5 grudnia br. Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Widawie zorganizował akcję GWIAZDKA DLA WSZYSTKICH DZIE-
CI. Znów zwrócono się z prośbą do właścicieli sklepów, hurtowni, zakładów pracy i wszystkich 
ludzi dobrej woli o wsparcie organizowanej akcji, mającej na celu przekazanie drobnych paczek 
i upominków dla dzieci z najuboższych rodzin i jak zawsze, okazało się że na naszych mieszkań-
ców można liczyć. Dzięki tej akcji udało się sprawić niespodziankę dzieciom z … najuboższych 
rodzin z naszej gminy. Nie byłoby to możliwe bez hojności, życzliwości i dobroci serca wszyst-
kich ludzi dobrej woli. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie składa wszystkim tym 
osobom serdeczne podziękowania za wsparcie corocznej akcji, życząc zdrowych i spokojnych 
świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.      

                                                                                                                     GOPS

Na wystawie prezentowa-
ny był dorobek Stowarzyszenia 
w różnych formach artystycz-
nych, tzn. ceramika - obiekty, 
które powstały w naszej pracow-
ni ceramicznej, wielkoforma-
towe wydruki starej fotografi i 
widawskiej oraz prace Jacka 
Frąckiewicza - prezesa Stowa-
rzyszenia IKAR. Oprócz tego 
wystawa była okazją do promo-
cji 6  reprintów pocztówek starej 
fotografi i z Widawy. 

Tradycyjnie podczas wer-
nisażu jego uczestnicy mogli 
wziąć udział w losowaniu ,,kota 
w worku”. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do  Anny Luter, 
która wygrała oprawioną sta-
rą  pocztówkę  przedstawiającą 
kościół parafi alny w Widawie.

              M. Frąckiewicz
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Śladami legend naszego regionu
 – taki tytuł nosił gminny konkurs literacko-plastyczny , którego organizatorem byli: Sto-

warzyszenie IKAR, we współpracy z Zespołem Szkół w Widawie, Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury i  DSPK w Sieradzu. Patronat nad konkursem objął wójt  Jerzy Sylwester Woźniak. 

Łącznie w konkursie wzięło udział 50 
uczestników, byli to uczniowie ze szkół z gmi-
ny Widawa. Złożone prace literackie doty-
czyły legend związanych z całą naszą gminą, 
a obrazujące je prace plastyczne wykonane były 
w różnych technikach, wiele z nich było bardzo 
ciekawych, dlatego jury miało nie lada prob-
lem z wyłonieniem tych najlepszych. Po długiej 
analizie, przyznano 5 równoległych pierwszych 
miejsc, a otrzymali je: Martyna Cicha - kl. V, 
SP Brzyków, Monika Luter - kl. IV, SP Wida-
wa, Milena Kuśmierek - kl. II, SP Brzyków, 
Sylwia Mackiewicz - kl. IV, SP Chociw i  Zu-
zanna Kowalczyk - kl. IV, SP Widawa. Przy-
znano również 11 wyróżnień, które otrzymali: 
Joanna Wróblewska - kl. V SP Widawa, Kuba 

Weber - kl. VI, SP Widawa, Sebastian Kowalski 
- kl. II, SP Brzyków, Agnieszka Borycka -  kl. V, 
SP Widawa, Julia Brocka - kl. II, SP Brzyków, 
Wiktoria Brożyńska - kl. IV, SP Widawa, Pa-
trycja Krysiak - kl. V, SP Widawa, Aleksander 
Szczepanowski - kl. II, SP Brzyków, Aleksandra 
Ziółkowska - kl. V, SP Chociw, Julia Niewia-
domska - kl. IV, SP Brzyków i Patrycja Kraw-
czyńska - kl. V, SP Widawa. 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom od-
było się 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Widawie. Całość urozmaicona została in-
scenizacją legend, przygotowaną przez uczniów. 
Imprezie  towarzyszyła wystawa prac konkurso-
wych, zorganizowana w GOK.

                                                             AK 
 

SIŁOWANIE 
O PUCHAR 

WÓJTA             

W niedzielę 20 listopada w straż-
nicy OSP Rogóźno odbyły się I Za-
wody o Puchar Wójta Gminy Widawa 
w armwrestlingu, czyli siłowaniu 
na rękę. W szranki stanęło 16 zawod-
ników z gminy Widawa i gmin ościen-
nych. Zawodnicy walczyli w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 16 lat 
i powyżej 16 lat. W obu konkuren-
cjach walka była zacięta. 

W kat. do lat 16 najsilniejszym okazał się 
Adam Świątek, II miejsce zajął Daniel Wdo-
wik, zaś miejsce III – Jakub Ślęzak – wszyscy 
z  Rogóźna. W kat. powyżej lat 16, najlepszy 
wynik osiągnął Piotr Guzik – Ochle, II miej-
sce – Tomasz Mielczarek – Rogóźno, III zaś 
Łukasz Błoński – Luciejów gm. Buczek. 

Zapytany o dalsze plany dotyczące za-
wodów ich główny inicjator – Tomasz Miel-
czarek, liczy na rozgrywanie ich corocznie 
oraz wzrost ich rangi, jak również wsparcie ze 
strony samorządu gminy. 

                                                   AK

ZWIERZĘ TEŻ CIERPI…
Każdy z nas winien jest zwierzętom poszanowanie ich praw, opiekę i ochronę, gdyż one tak jak my zdolne są do odczuwania 

cierpienia. Zapewnienie należytej opieki zwierzętom bezdomnym od wielu już lat należy do zadań własnych gminy. Chodzi tu 
przede wszystkim o ich odławianie, badania lekarskie, odwożenie do schroniska i oczywiście ich utrzymanie w schronisku. Za te 
wszystkie czynności płaci gmina. 

Dla przykładu, według stanu na dzień 31 
października br. w schronisku przy ulicy Ko-
sodrzewiny w Łodzi przebywa łącznie 27 psów 
z naszej gminy, za pobyt których samorząd Wi-
dawy wydaje miesięcznie kwotę ponad 5 tys. zł, 
co w skali roku daje niemałą sumę, bo ponad 
60 tys. złotych. Tyle właśnie środków corocznie 
przeznaczyć należy z budżetu na ten cel.

Mając na względzie zarówno dobro zwie-
rząt jak i dbałość o budżet, z początkiem br. 
skierowany został do mieszkańców naszej gminy 
apel zachęcający do adopcji psów znajdujących 
się w schronisku, jednak, choć to wydaje się 
dziwne, nikt na niego nie odpowiedział. A prze-
cież pewne jest, że pies ze schroniska to zwierzę, 
które w zamian za przygarnięcie obdarzy swoje-
go nowego właściciela ogromną przyjaźnią i od-
daniem, a na jego przywiązanie i miłość zawsze 
można liczyć.

Powody oddawania psów do schronisk są 
różne. Czasem właściciel odchodzi na zawsze, 
pozostawiając swojego przyjaciela, którego nikt 
z rodziny nie chce lub nie może przygarnąć. 

Bardzo często jednak do schronisk trafi ają ofi ary 
ludzkiego okrucieństwa i bezmyślności. Innym 
powodem, o którym zwłaszcza o tej porze roku 
należy wspomnieć, są tzw. „niechciane prezen-
ty”, kupowane z okazji świąt. Warto przed ob-
darowaniem kogoś takim właśnie prezentem 
trochę głębiej się zastanowić.

Pamiętajmy więc, że każdy właściciel psa 
powinien się nim opiekować, a zwierzę powinno 
pozostawać na swojej posesji i nie biegać samo-
wolnie po okolicy. Pod uwagę należy wziąć rów-
nież fakt niekontrolowanego rozmnażania, gdyż 
w wielu przypadkach oznacza to także kolejne 
bezdomne zwierzęta. Pamiętajmy więc, że w du-
żej mierze od nas samych zależy to, jak wiele bez-
domnych zwierząt jeszcze się pojawi.

Zachęcamy jednocześnie wszystkich, którzy 
planują nabycie psa, o rozważenie możliwości 

adopcji, a pracownicy naszego urzędu pomogą 
w załatwieniu wszystkich formalności.  

                                                        AK
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TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH
Współpraca samorządu terytorialnego w zakresie profi laktyki chorób i promocji zdrowia oraz programów zdrowotnych rea-

lizowanych w naszym województwie była tematem konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Celem takich spotkań jest 
aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia i tym samym kształ-
towanie prozdrowotnego stylu życia. 

Za pośrednictwem „Panoramy Łaskiej” chcie-
libyśmy Państwa zaprosić do odwiedzenia serwisu 
internetowego prezentującego zadania realizowane 
przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. Serwis www.zdrowie.
lodzkie.pl powstał dla mieszkańców województwa 
łódzkiego z myślą o tym, by informować w prosty 
sposób o działaniach w zakresie ochrony zdrowia. 
Serwis podzielony jest na kilka rozdziałów tema-
tycznych. Dzięki lokalizatorowi szpitali możliwe 
jest szybkie wyszukiwanie placówek w wojewódz-
twie, według miejsca funkcjonowania lub profi lu 
działania. Każdy mieszkaniec może uzyskać infor-
macje, jakie świadczenia zdrowotne mu przysługu-
ją. Zachęcamy również Państwa do skorzystania 
z oferty serwisu internetowego www.profi laktyka.
lodzkie.pl, gdzie można uzyskać wszelkie infor-
macje o bezpłatnych programach profi laktycznych 
oraz o działaniach w zakresie promocji zdrowia 
organizowanych w regionie łódzkim. Dowiemy się 
gdzie, kiedy i z jakich bezpłatnych badań profi lak-
tycznych możemy skorzystać. W związku z koń-
cem roku kalendarzowego nie wszystkie programy 
są jeszcze aktualne, ale większość z nich realizowane 

są cyklicznie. Należą do nich między innymi takie 
programy zdrowotne jak: 
- program zapobiegania próchnicy dla dzieci 
w wieku szkolnym
- program zapobiegania rozwojowi niedowidze-
nia u dzieci
- program zapobiegania zaburzeniom depresyj-
nym dla dzieci i młodzieży
- program wczesnego wykrywania nowotworów 
jelita grubego
- program wykrywania wczesnych zmian nowo-
tworowych górnych dróg oddechowych
- program wczesnego wykrywania otępień lub 
innych zaburzeń funkcji poznawczych,
- program zapobiegania i wczesnego wykrywania 
cukrzycy typu 2

Pozostałe można znaleźć na stronie 
www.profi aktyka.lodzkie.pl    

Ponadto do końca bieżącego roku Zapra-
szamy Państwa do udziału w programach re-
alizowanych przez Gminny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12, oraz 
programach profi laktycznych fi nansowanych 
przez gminę Łask:

- profi laktyka chorób układu krążenia dla pa-
cjentów urodzonych w roku1956/1961/1966/
1971/1976
- profi laktyka chorób odtytoniowych dla osób 
powyżej 18 roku życia, w ramach którego prze-
prowadzane są badania pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, obliczanie BMI – wskaźnik otyłości. 
Dodatkowo dla osób między 40 – 69 rokiem 
życia można wykonać badanie spirometryczne 
- profi laktyka nowotworu prostaty dla pacjentów 
powyżej 45 roku życia  (wykonanie bezpłatnych 
badań laboratoryjnych PSA) 
- profi laktyka raka piersi dla pacjentek poniżej 50 roku 
życia (wykonanie bezpłatnych badań USG piersi).

Wszyscy Państwo, którzy nie mają dostępu 
do internetu, uzyskają bliższe informacje na te-
mat wszelkich dostępnych programów zdrowot-
nych w Gminnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Łasku, ul. Polna 12; u lekarza 
POZ; pielęgniarek środowiskowych oraz w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Łasku - pokój 57. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w każdym 
przedsięwzięciu prozdrowotnym. 

                          J. Nowak - Popławska

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

rozpoczął rekrutację do czwartej edycji projektu 

„Własnymi siłami” 
współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo jest skierowany projekt?
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające 

zatrudnienia, korzystające ze świadczeń MGOPS w Łasku
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
• indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym
• warsztaty umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy
• szkolenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe, dopasowane do potrzeb uczestników 

projektu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Więcej informacji:
- u pracowników socjalnych MGOPS w Łasku
- w Biurze Projektu, ul. 9 Maja 50; 98-100 Łask
- na stronie internetowej www.wlasnymisilami.pl
- oraz pod numerami telefonów 727-535-190, 727-535-191

                                                                                                                    Tamara Szymko
                                                                                               kierownik MGOPS w Łasku

GWIAZDY 
IRAKU

W Sali Tradycji 32 Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego odbyło się uroczyste wręczenie Gwiazd 
Iraku. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej Bronisława Komorowskiego od-
znaczeniem tym uhonorowani zostali: mł. chor. 
Grzegorz Pluta,  sierż. Tomasz Kunicki, sierż. 
Paweł Dymiński, sierż. Leszek Kosior, sierż. Rafał 
Wójcik i sierż. Arkadiusz Banaś.

Wręczenia odznaczeń dokonał dowódca 
32BLT płk dypl. pil. Dariusz Malinowski.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
                     tekst: por. Marek Kwiatek
                foto: mjr Andrzej Truskowski
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MUZEUM BĘDZIE W RYNKU
Muzeum Historii Łasku działa w strukturze Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego od 1997 r. Powstała ono  z ini-

cjatywy bibliotekarzy i miejscowego społeczeństwa. Większość eksponatów przekazali w darze mieszkańcy Łasku i okolicznych 
miejscowości. Muzeum ma charakter regionalny, a jego stałą ekspozycją jest wystawa „Z dziejów  regionu łaskiego”. Znajdują się 
na niej zabytki archeologiczne, historyczne (dokumenty, fotografi e, mapy, widokówki, sztandary) etnografi czne (stroje ludowe, 
sprzęty domowe, narzędzia rolnicze), jak również ekspozycja pokazująca historię 32  Bazy Lotnictwa Taktycznego. Od wielu lat 
ta cenna instytucja kultury boryka się, niestety, z brakiem odpowiedniego lokalu, zajmując dotychczas pomieszczenia piwniczne 
w budynku Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Objęcie zabytkowego XIX-wiecznego bu-
dynku projektem rewitalizacji daje szansę zarów-
no na przywrócenie świetności temu obiektowi 
jak i utworzenie izby muzealnej z prawdziwe-
go zdarzenia. Realizacja będzie miała miejsce 
w systemie zaprojektuj i zbuduj, tzn. że wyło-
niony w drodze przetargu wykonawca w 2012 r. 
przygotuje stosowną dokumentację techniczną, 
a w 2013 r. wykona wszystkie prace budowlane. 
W przygotowanym programie funkcjonalno-
użytkowym założono jakość materiałów i jakość 
wykonania na poziomie wyższym od przeciętne-
go. Budynek ma być elementem promocji i pre-
stiżu miasta. 

Budynek  ma dwie kondygnacje, nie jest 
podpiwniczony, wybudowany na planie kwadra-
tu o boku ok. 16 m, o pow. użytkowej 300,57 m 
kw. Wysokość w kalenicy wynosi 8,75m. Obec-
nie na parterze oprócz dwóch mieszkań znajdują 
się pomieszczenia, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, na I piętrze  usytuowa-
no trzy mieszkania.

Projektowana przebudowa będzie zakła-
dała przeprojektowanie obiektu na cele izby 
muzealnej wraz z punktem informacji tury-
stycznej.  Przewiduje się doprowadzenie wy-
glądu zewnętrznego do stanu pierwotnego po-
przez odtworzenie elementów stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej, a także naprawienie 
uszkodzonych elementów dekoracyjnych ele-
wacji. W konstrukcji budynku nie przewiduje 
się istotnych zmian. Konieczna jest wymiana 
konstrukcji schodów i  wzmocnienie krokwi 
oraz belek stropowych nad piętrem. Ważne są 
wewnętrzne roboty budowlane, które zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabytków  pozwolą 
na zachowanie walorów zabytkowych obiektu, 
formy architektonicznej i utrwalonego tradycją 
układu wnętrz. Polegać one będą na oczyszcze-
niu wszystkich elementów drewnianej konstruk-
cji dachu, osuszeniu ław, ścian fundamentowych 
i ścian parteru, wykonaniu izolacji pionowej 
zewnętrznej murów fundamentowych, izolacji 
przeciwwilgociowej w posadzce parteru, odtwo-
rzenie podłogi z desek na piętrze. Obiekt ogrze-
wany będzie z kotłowni gazowej. 

W tak wyremontowanym budynku  przewi-
duje się wyodrębnienie w parterze powierzchni 
z przeznaczeniem na izbę muzealną z ekspozycją 
zmienną, punkt informacji turystycznej, kotłow-
nię i sanitariaty. Na piętrze: pomieszczenia biu-

rowe, muzealne dla ekspozycji stałej, sanitariat 
dla pracowników i pomieszczenie gospodarczo-
magazynowe. 

Z powyższego wynika, że zostaną stwo-
rzone bardzo dobre warunki do dalszej pracy 
i wypełnienia zadań z zakresu kultury. Muzeum 
będzie mogło nie tylko odpowiednio wyekspo-
nować, ale także poszerzyć swoje zbiory, a także 
zwiększyć ilość organizowanych zajęć dla miesz-
kańców i przyjezdnych. Dzięki rozwojowi bazy 
kulturalnej gminy projekt pozwoli w przyszłości 
kreować właściwe postawy społeczne, estetycz-
ne normy i etyczne wartości. Niezwykle ważne 
jest  budowanie lokalnej tożsamości w oparciu 
o poszanowanie  tradycji i kultury. 

Realizacja całego projektu rewitalizacji 

łaskiego rynku podwyższy jakość przestrzeni 
miejskiej, co przyczyni się do wzrostu atrak-
cyjności inwestycyjnej Łasku. Sposób, w jaki 
postrzegają gminę mieszkańcy oraz potencjalny 
turysta, zależy od jej obrazu – wizerunek gminy 
jest swoistą marką podkreślającą tożsamość i nie-
powtarzalność lokalnej przestrzeni. Kreowanie 
pozytywnego wizerunku gminy, eksponowanie 
jej zasobów i niepowtarzalnych cech, możliwo-
ści turystycznych, korzystania z różnorodnych 
usług to fundamentalne zadanie wyznaczone 
przez burmistrza Łasku, mające na celu zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej 
centrum naszego miasta. 

                                        Janina Kosman
                                zastępca burmistrza

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

PSP W ŁASKU - nowym zastępcą komendanta 
powiatowego straży został mł. bryg. Piotr Cały, 
mający na koncie 19 lat służby, m.in. w Siera-
dzu. P. Cały pochodzi ze Złoczewa. 
SPOTKANIA NOWOROCZNE zorganizowane 
przez burmistrza Łasku i przewodniczącego Rady Miej-
skiej, a także starostę łaskiego, odbędą w styczniu 2012 r. 
S-8 - roboty przy budowie wiaduktu na skrzyżo-
waniu tej trasy z A-1 w rejonie Romanowa (gmi-
na Rzgów) prowadzone są w dużym tempie.   

PRZEJŚCIE dla pieszych nie gwarantuje 100-
procentowego bezpieczeństwa, a przekonał się 
o tym 10-latek z Łasku, który na ul. Jodłowej 
na pasach wbiegł wprost pod koła nissana kiero-
wanego przez 28-letniego mieszkańca grodu nad 
Grabią. Chłopiec z obrażeniami ciała trafi ł do 
szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
NARKOTYKI – awantura z matką dla 19-latka 
z Widawy  zakończyła się poważniejszą wpadką. 
Policjanci znaleźli u młodzieńca kilka dilerek, 
m.in. z amfetaminą i marihuaną. Za tego typu 
przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.

Z miasta i gminy
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Na pożółkłej fotografi iNa pożółkłej fotografi i

Gdy nadchodziła wolność

Zbliża się styczeń i kolejna rocznica 
wyzwolenia naszego miasta spod hitle-
rowskiego panowania. Choć współcześni 
historycy nie są skłonni do używania ter-
minu „wyzwolenie”, mieszkańcy Łasku 
nie mieli wówczas takiego dylematu. Dla 
nich liczyło się to, że zbliża się koniec woj-
ny, że hitlerowcy uciekają w popłochu. 

Radości nie były w stanie zakłócić nawet 
tak dramatyczne momenty jak bombardowanie 
i ostrzeliwanie miasta, a właściwie uciekających 
kolumn niemieckiego wojska,  przez sowieckie 
samoloty czy ekscesy żołnierzy wyzwolicieli.
- Od stycznia 1942 roku pracowałem na pocz-
cie w Łasku, a rok później zostałem zaprzysię-
żony jako żołnierz Armii Krajowej – wspomina 
łaskowianin Leszek Kłos. – Na krótko przed 
wybuchem Powstania Warszawskiego ogłoszono 
pogotowie i byliśmy przygotowani do włączenia 
się do walki, ale po kilku dniach alarm odwo-
łano. Wiedzieliśmy już wówczas, że zbliża się 
kres panowania hitlerowców, choć nikt nie mógł 
powiedzieć, kiedy nastąpi wyzwolenie. Po kilku 
miesiącach, w styczniu gdy ruszyła ofensywa zi-
mowa, dał się odczuć niepokój wśród miejsco-
wych Niemców. W czwartek cześć niemieckich 
urzędników z naszej poczty wyjechała. Kazali 
nam pilnować budynku. Przed wieczorem wy-
jechał też naczelnik Szulc, którego żona była 
Ślązaczką.

W piątek około godziny 10 w mieście pa-
nowała już nerwówka. Niemcy uciekali na za-
chód, rozpoczął się rabunek opuszczonych skle-
pów i magazynów. Wtedy też nastąpiło pierwsze 
bombardowanie. Nie był to oczywiście żaden 
nalot dywanowy, ale sowieckie samoloty nie da-
wały spokoju wycofującym się hitlerowcom. Po-
nieważ drogi były zatłoczone i Niemcy w popło-
chu uciekali w pola czy na pobliskie łąki, bomby 
padały i tam. Jedna z bomb uszkodziła kamie-
niczki w zachodniej pierzei łaskiego rynku.
- Jako listonosz posiadałem rower, ale brakowało 
do niego części zamiennych. Gdy więc Niemcy 
uciekli, poszedłem, do opuszczonego w ryn-

ku sklepu i wziąłem jakieś części do torpeda. 
Włożyłem je do kieszeni, gdy nadleciał samolot 
i ostrzelał m.in. kamieniczkę w pierzei północ-
nej, gdzie był ów poniemiecki sklep. Schroniłem 
się za jakieś drzwi obite blachą i tylko dlatego 
przeżyłem. Gdy strzelanina ustała, wyrzuciłem 
trochę tych części do roweru, gdyż uświadomi-
łem sobie, że przed momentem mogłem stracić 
życie…

W sobotę na budynku łaskiego magistratu 
przy ulicy Kościuszki Czesław Kłos, starszy brat 
Leszka, zaangażowany mocno w konspirację, wy-

wiesił polską fl agę. Ludzie oglądali ją z radością, 
bo przecież świadczyła dobitnie, że nastąpił kres 
hitlerowskiego panowania. Ze strony Czesława 
Kłosa był to zapewne akt sporej odwagi, bo prze-
cież przez miasto przetaczały się nadal kolumny 
niemieckich wojsk i należało się liczyć z odmianą 
sytuacji, a nawet powrotem Niemców.

W niedzielę rano zmotoryzowane kolumny 
hitlerowców nadal przejeżdżały przez Łask. Nie 
byli to już żołnierze butni, zadowoleni z siebie, 
z pogardą patrzący na Polaków.
- Mama szykowała rosół na obiad – wspomina 
Leszek Kłos. – Na obwodnicy od strony Łodzi 
pojawiło się z dziesięć radzieckich czołgów. Nag-
le jeden z nich zatrzymał się w rejonie dzisiejsze-

go dworca PKS , bo nastąpiła jakaś awaria, chy-
ba gąsienicy. Ze szwagrem i wujkiem poszliśmy 
zobaczyć tych  czołgistów. Nagle na pobliskiej 
łące, w rejonie dzisiejszego „Celpolu” podniósł 
się jeden z niemieckich żołnierzy, wzniósł ręce 
do góry, chcąc widocznie poddać się. Dostrzegł 
go Rosjanin, podszedł do niego, następnie kazał 
mu iść przed siebie. Padły strzały…

Już wtedy Kłos przekonał się, jak zachowu-
ją się wyzwoliciele. Gdy wracali do domu, jeden 
z Rosjan zabrał mu zegarek. Mieszkali wówczas 
w pobliżu dawnej mleczarni, czyli dzisiejszej sie-

dziby LOK. Gdy już był w domu, nagle za ok-
nem  usłyszał potężny warkot jakiejś maszyny.
- W mieszkaniu zrobiło się ciemno, bo, jak się 
okazało, niemiecki czołg zasłonił okno. Hitle-
rowcy zatrzymali się, dostrzegli na szosie Ro-
sjan, chcieli widocznie przeczekać najtrudniejsze 
chwile, a potem uciekać na zachód. Na stole stał 
gorący rosół, a tu strach, bo przecież nie wie-
dzieliśmy, co hitlerowcom wpadnie do głowy. 
Baliśmy się, dlatego uciekliśmy z miasta do po-
bliskiego Gorczyna. W Łasku pozostał tylko mój 
brat Czesław.  Niemcy na noc schronili się w na-
szym mieszkaniu przy Żeromskiego. Rano już 
ich nie było.

                                       Stanisław Barcz 

Jak ten czas leci….

A można się o tym przekonać oglądając właśnie takie fotografi e jak ta.  Niby siedzi-
ba Łaskiego Domu Kultury nie jest zbyt leciwa, bo przecież liczy sobie zaledwie 55 lat, 
a przecież zdążyła zmienić swój wygląd, i to kilkakrotnie. Prezentowana fotografi a po-
chodzi z lat 80. ubiegłego wieku, a przecież na początku budynek, szczególnie fronton, 
wyglądał jeszcze inaczej. Przyznajmy, teraz ŁDK jest ozdobą miasta.                   (p) 
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OGRALI LIDERA
Klub LUKS “Grabia” Kolumna mimo swojej krótkiej działalności osiąga wspa-

niałe wyniki w lidze młodzieżowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Runda jesienna 
sezonu 2011/2012 powoli dobiega końca. Zespół z Kolumny zajmuje trzecie miejsce 
w tabeli, posiadając do rozegrania zaległy mecz. W ostatniej kolejce rozgrywek zawod-
nicy LUKS “Grabia” Kolumna pewnie wygrali wynikiem 5:2 z piastujacym pierwsze 
miejsce w lidze zespołem Włókniarz Konstantynów Łodzki. 

Po niespełna dwóch latach intesywnej 
pracy z młodzieżą Zarząd klubu z prezes Mi-
rosławą Olszewską podjął decyzję o zgłoszeniu 
zespołu młodych piłkarzy z rocznika 1999 
do ligi w klasie „Kazimierza Górskiego” w se-
zonie rozgrywkowym 2011/2012. Początkowo 
istniały obawy czy nasi zawodnicy, w wiekszo-
ści młodsi od rówiesników innych klubów 
grających w lidze, podołają temu wyzwaniu.  
Jednak z kolejnym meczem młodzi piłka-
rze, na co dzień uczący się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kolumnie oraz Szkole 
Podstawowej w Buczku, czują sie coraz pew-
niej na boisku i z większą swobodą podchodzą 
do kolejnych spotkań.

Drużyna pod kierunkiem trenera Krzysz-
tofa Miszczaka (nauczyciela ZSO w Kulumnie) 

imponuje świeżością i wysoką kondycją oraz do-
brym wyszkoleniem technicznym. 
- Nie dziwi fakt, iż tak wysoką formę prezento-
waną podczas rozgrywek ligowych zawdzięczamy 
dobremu przygotowaniu w okresie letnim pod-
czas obozu sportowo-kondycyjnego w Wągrowcu 
- mówi Jacek Raczkowski, nauczyciel ZSO w Ko-
lumnie, koordynator zespołu i skarbnik klubu. 

Warto nadmienić, iż nauczyciele wycho-
wania fi zycznego w Kolumnie prowadzą system 
szkolenia młodzieży w sposób ciągły. Charakte-
ryzuje się on pracą z uczniami od drugiej klasy 
szkoły podstawowej do klasy szóstej. Tylko w ten 
sposób można zagwarantować udział w lidze 
w następnych latach.

Klub systematycznie rozwija się prowadząc 
jednoczesnie dwie sekcje sportowe: piłki nożnej 
i siatkówej, zaś w niedługim czasie planowane 
jest uruchomienie kolejnej sekcji -  koszykówki 
dziewcząt.

Ogromne możliwości otwierają się przed 
nauczycielami wychowania fi zycznego uczący-
mi w ZSO w Kolumnie z chwilą uruchomienia 
„Orlika”, zarówno na potrzeby szkoły, jak i klu-
bu. Do tej pory do pracy z młodzieżą w pełni 
wykorzystywaliśmy dobrą bazę szkoleniową 
w postaci dwóch sal gimnastycznych i boga-
tego sprzętu sportowego. Wspierani jesteśmy 
w swojej pracy przez dyrektor ZSO w Kolumnie 
Halinę Wawrzyniak–Lichą oraz lokalnych sym-
patyków i dzięki ich poparciu młodzi sportowcy 
mają możliwość rozwoju i prezentowania swoich 
umiejętności.
     Zarząd Klubu LUKS „Grabia” Kolumna

      Nauczyciele wychowania fi zycznego 
                                    ZSO w Kolumnie

Oświadczenie senatora
 Andrzeja Owczarka 

Oświadczenie skierowane do ministra trans-
portu, budownictwa i gospodarki morskiej 
Sławomira Nowaka, złożone na 2 posiedzeniu 
Senatu w dniu 17 listopada 2011 r.

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z budową dróg ekspresowych 

i autostrad w moim okręgu (powiaty: łaski, 
pabianicki i zgierski) do mojego biura senator-
skiego zgłosiło się wiele osób mających pretensje 
w związku z wywłaszczeniem nieruchomości pod 
potrzeby ww. inwestycji. Generalnie wszyscy na-
rzekają na bardzo wolne tempo wyceny nieru-
chomości. Zdaję sobie sprawę z ogromu zadań 
(5400 działek), ale nie mogę pogodzić się z tym, 
że właściciele nie otrzymują informacji, kiedy ta 
wycena nastąpi. Sądzę, iż resort transportu, bu-
downictwa i gospodarki morskiej musi po kon-
sultacjach z wojewodami zmienić tę sytuację.

Kiedy mieszkańcy wsi Mauryca w powiecie 
łaskim udali się do Wydziału Ksiąg Wieczystych 
w Łasku w celu uzyskania poświadczenia włas-
ności, dowiedzieli się, że nie są już właścicielami 
działek. Brak wcześniejszej informacji o tym fak-
cie wywołał ich uzasadnioną irytację.

Zwrócili się do mnie również mieszkańcy gmi-
ny Sokolniki, powiat wieruszowski, którzy zostali 
wywłaszczeni 19 kwietnia 2011 r. Termin ustalenia 
odszkodowania upłynął w dniu 4 lipca 2011 r., ale 
do tej pory nie otrzymali odszkodowania. Poza tym 
z dniem 26 sierpnia 2011 r. ministerstwo właściwe 
do spraw transportu wydało rozporządzenie, które 
w niekorzystny dla właścicieli nieruchomości spo-
sób zmienia zasady wyceny nieruchomości. Roz-
porządzenie nie ustala postępowania ze sprawami 
rozpoczętymi w czasie obowiązywania dotychcza-
sowych przepisów. Biorąc pod uwagę to, iż termin 
ustalenia wyceny minął przed terminem wydania 
nowego rozporządzenia, uważam, iż mieszkańcy 
gminy Sokolniki powinni otrzymać odszkodowa-
nie w wysokości zgodnej z obowiązującym wów-
czas rozporządzeniem.

Dla właścicieli zabudowanych nierucho-
mości ustawa przewiduje dodatkowe rekompen-
saty za szybsze opuszczenie tych nieruchomości. 
Termin ten, moim zdaniem, powinien płynąć 
od dnia otrzymania wyceny przez właściciela, 
który dopiero wtedy może podejmować racjo-
nalne działania, a nie w momencie uwłaszczenia 
się przez inwestora.

Wielkie dzieło budowy dróg ekspresowych 
i autostrad nie może powodować niepokojów 
wśród wielu mieszkańców tym bardziej że często 
dzieje się tak z powodu braku odpowiednich in-
formacji. W związku z tym proszę Pana Ministra 
o podjęcie stosownych działań.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
                                  Andrzej Owczarek
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Razem 
Możemy Więcej 

Rusza kolejna edycja konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania Ak-
tywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecz-
nej oraz promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców tere-
nów wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych 
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na tere-
nach wiejskich. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. W 7. edycji programu 
EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.

Program „Razem Możemy Więcej” jest reali-
zowany przez Fundację Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej od 2009 r. W dotychczasowych 
sześciu edycjach programu złożonych zostało łącz-
nie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 pro-
jektów, na łączną kwotę 956. 714 zł. 

NOWA FORMUŁA PROGRAMU 
16 listopada br. Zarząd Fundacji EFRWP 

dokonał nieznacznych korekt Regulaminu pro-
gramu „Razem Możemy Więcej”, których celem 
jest jeszcze większe zwrócenie uwagi na wspólne 
działania i kolegialność realizowanych projektów. 
Preferowane będą m.in. projekty realizowane we 
współpracy z innymi podmiotami/partnerami 
oraz wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym 
zasięgiem obejmują obszar kilku gmin/sołectw 
i są wspólnie realizowane przez podmioty z tych 
gmin/sołectw. Takie projekty będą mogły liczyć 
na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. zł. 
Zmianie uległa natomiast maksymalna kwota 
grantu oraz niektóre elementy, jakie mogą być 
fi nansowane w ramach projektu.  

Do budowania lokalnych więzi społecznych 
często nie są potrzebne duże pieniądze, ważniej-
sza jest chęć działania i wykorzystanie poten-
cjału swojej najbliższej okolicy i jej mieszkań-
ców – mówi Marek Zagórski, prezes EFRWP. 
- Zmodyfi kowaliśmy program, aby dać szansę 
mniejszym, ale wartościowym pod względem 
merytorycznym projektom. Takim, które mają 
największą szansę na zainteresowanie mieszkań-
ców i prawdziwie ich zaangażują. 

DLA KOGO DOTACJE
• W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” 
o wsparcie fi nansowe mogą ubiegać się organi-
zacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzy-
szenia, posiadające określoną formę prawną, jak 
i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła 
gospodyń wiejskich i inne), mające swoją sie-
dzibę i prowadzące działalność na terenach wiej-
skich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). 
• Maksymalna wysokość grantu nie może prze-
kroczyć kwoty 7,5 tys. zł.  W przypadku realizacji 
projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrz-
nych środków fi nansowych (dofi nansowanie 
partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja 
gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyż-
szona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 
10 tys. zł. Natomiast w przypadku, gdy projekt 
swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/

sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale 
podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosow-
nego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim 
przypadku wielkość dofi nansowania projektu będzie 
stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie 
współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie 
może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł
• Wnioskowany grant nie może fi nansować ca-
łości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić 
uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, 
środków lub nakładów innych partnerów uczest-
niczących w realizacji projektu. Benefi cjenci 
programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu 
wniosków, a o dacie zakwalifi kowania wniosku 
będzie decydowała data stempla pocztowego. 

OBSZARY WSPARCIA  
Dofi nansowanie mogą uzyskać wniosko-

dawcy, realizujący projekty w następujących 
dziedzinach: 
• szeroko pojęta działalność kulturalno-oświato-
wa obejmująca: 
• kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kultu-
ralno – historycznego regionu, w tym zwłaszcza 
w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, giną-
cych zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury 
materialnej i niematerialnej 
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu 
wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyj-
nych/kulturalnych o wspieranie i rozwijanie 
różnych form edukacji przedszkolnej i wczesno-
szkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą eduka-
cyjną  o przeciwdziałanie cyfrowemu wyklucze-
niu osób dorosłych
• szeroko rozumiana działalność w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłasz-
cza w zakresie promocji zdrowego trybu życia 
i aktywności ruchowej, profi laktyki zdrowotnej, 
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi
• inicjatywy społeczne na rzecz budowy ma-
łej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, 
chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców. 

W RAMACH PROGRAMU MOGĄ BYĆ 
FINANSOWANE WYDATKI 

ZWIĄZANE M.IN. Z:
• zakupem i/lub wykonaniem strojów, instru-
mentów muzycznych lub innych elementów 
związanych z realizacją projektów 

• przystosowaniem obiektów do prowadzenia 
działalności wynikającej z realizowanych projek-
tów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem 
wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośred-
nio z projektu 
• tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) 
obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini 
- amfi teatry, wiejskie place spotkań, itp.) na po-
trzeby działalności kulturalno – oświatowej
• wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dy-
daktycznych/edukacyjnych związanych z dzie-
dzictwem historycznym i przyrodniczym regio-
nu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju 
i odpoczynku, itp.) 

Regulamin programu, zasady kwalifi kacji 
oraz formularz wniosku są dostępne na stronie 
www.efrwp.pl w zakładce Dotacje. 

Program jest zarządzany i realizowany bez-
pośrednio przez EFRWP.

Kontakt dla mediów:
Monika Kaźmierczak, TBWA\PR,
 tel.: 22 457 06 80, 
e-mail: monika.kazmierczak@tbwa-pr.pl
 

SUKCES
ŁASKOWIANINA

19-20 listopada w Bydgoszczy za-
wodnicy z Polski i Białorusi stoczyli wal-
ki o medale podczas Międzynarodowego 
Pucharu Polski Muaythai z kampanią 
„Muaythai przeciw narkotykom”. 

Publiczność mogła kibicować swoim 
faworytom na trybunach lub śledzić relację  
przy pomocy telewizji internetowej itv24. 
Turniej  odbywał się pod honorowym patro-
natem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bru-
skiego, komendanta wojewódzkiego policji 
oraz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 
Narkomanii w Bydgoszczy.  

Zawodnik Łaskiego Bractwa Th ratlonu 
Sztuki Walki – Marcin Soberaj okazał się 
bezkonkurencyjny. Reprezentant Łasku wy-
startował w formule junior w kategorii do 67 
kg i wygrał  dwie walki na punkty. Marcin 
dopiero zaczyna swoją przygodę w MMA,
a  w fi nale musiał się zmierzyć z doświad-
czonym zawodnikiem, który miał na swoim 
koncie kilkanaście stoczonych pojedynków. 
Lepsze warunki fi zyczne oraz dobra taktyka 
spowodowała, że Marcin wypunktował  prze-
ciwnika i w pięknym stylu wygrał na punkty.

                                Kamila Dębińska
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

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

Jerzy Kotarski (Sędziejowice), Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski 

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

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

WAŻNIEJSZE  IMPREZY W STYCZNIU
Kulturalne

Sportowe

SUKCESY 
KARATEKÓW

Puchar Polski OYAMA TOP to jedna 
z najbardziej prestiżowych imprez organi-
zowanych przez OYAMA PFK. W walkach 
kumite sprawdzali się juniorzy i seniorzy. 
Puchar stał na wyjątkowo wysokim poziomie 
pojedynków jak i organizacyjnym. W zawo-
dach wzięło udział 270 zawodników z 40 klu-
bów z całej Polski z trzech federacji karate, tj. 
OYAMA Karate, Kyokushin Tezuka oraz Ky-
okushin Matsushima. W ciągu całego turnie-
ju można było zobaczyć wiele efektownych 
walk zakończonych nokoutem.

 Dla zawodników Łaskigo Klubu Sztuk Wal-
ki były to kolejne zawody w tym sezonie, które za-
kończyły się sukcesem i potwierdziły przynależność 
do czołówki krajowej. Łaski klub reprezentowali: 
Karolina Kubiak, Klaudia Malinowska, Karolina 
Lipowska, Adam Romanowski, Damian Broziński, 
Szymon Trocki, Mateusz Harciarek, Szymon Fur-
mańczyk, Kamil Lisiecki, Łukasz Cieślewicz, Ma-
teusz Szczerba oraz Adrian Urbaniak. Wszyscy sto-
czyli bardzo dobre i ciężkie pojedynki. W kategorii 
seniorów najlepiej spisała się Karolina Kubiak, która 
wywalczyła II miejsce, IV miejsce  - Adam Roma-
nowski, a debiutujący w kategorii seniorów Damian 
Broziński, mimo że nie zdobył medalu bardzo do-
brze zaprezentował się w walkach eliminacyjnych. 

W kategorii juniorów najlepiej wypadła Klau-
dia Malinowska zdobywając Puchar Polski, została 
ona również uznana z najlepszą zawodniczkę turnieju 
w kategorii juniorek. Bardzo duży sukces odniosła de-
biutująca Karolina Lipowska zdobywając II miejsce. 
Kolejnymi zawodnikami łaskiego klubu, którzy sta-
nęli na podium, byli Łukasz Cieślewicz oraz Mateusz 
Szczerba. Zajęli oni III  miejsca. Bardzo dobrze w eli-
minacjach wypadli Mateusz Harciarek oraz Kamil 
Lisiecki, którzy dotarli do ćwierćfi nałów zawodów. 

Z postawy i wyników swoich zawodników zado-
wolony jest trener łaskich kareteków Stanisław Koło-
dziejski, który uważa że było to bardzo dobre podsu-
mowanie bogatego w medale sezonu, ponadto sukcesy 
zawodników Łaskiego Klubu Sztuk Walki są bardzo 
dobrą wizytówką i promocją łaskiego sportu i Miasta 
Łask. Jest to również powód do dumy dla szkół do któ-
rych uczęszczają tak dobrzy zawodnicy.               DK

KANCELARIA ADWOKACKA 

adw. Piotra Nowakowskiego 
(ul. Żeromskiego 8/4 w Łasku - nad Rossmanem) 

prowadzi sprawy: o odszkodowanie z tytułu 
wypadków drogowych, cywilne (umowy cywilno-

prawne, nieruchomości i inne), rodzinne, spadko-
we, egzekucyjne, karne, obsługa przedsiębiorców, 

udzielanie porad prawnych.

godziny dyżurów:  wtorek 16-18, czwartek 16-18, 
możliwość dostosowania dyżuru do potrzeb klienta, 

telefon: 600533697, fi lia: (42) 6304035 
(Piotrkowska 42, Łódź), 

e-mail: piotr.nowakowski@kancelaria-nowakowski.com

  
Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Powitanie Nowego Roku 31.12.2011/ 
1.01.2012 Pl. 11 Listopada 

burmistrz Łasku,
przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku  

2. Wystawa „Żołnierze gen. Maczka” 
– część II 3-31

Biblioteka Publiczna 
w Łasku, Galeria 
pod Korabiem

Biblioteka Publiczna 
w Łasku

3. Spotkanie świąteczno - noworoczne 5 ŁDK
burmistrz Łasku,

przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku  

4. XX Finał Wielkie Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 8 Klub     

Garnizonowy ŁDK 

5.
„Barwne różnorodności”

- wystawa prac uczestników ŚDS 
w Łasku 

5-31 BP w Sieradzu fi lia                 
w Łasku

BP w Sieradzu fi lia                 
w Łasku

6.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Muzyka wokalna w polskiej 
kinematografi i w latach 40 i 50”  

wygłosi Michał Wieczorek

17 ŁDK ŁDK 

7. Kino Feryjne – bajki dla dzieci 30,31 ŁDK ŁDK 

8.

Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „ Seksualność okresu stabilnej 

młodości” wygłosi 
prof.  Leszek Putyński 

31 ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. 
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask – AZS Politechnika 

Warszawska 
28 hala sportowa PG 

nr 2 w Łasku ŁMLKS

Łaskowianie pojadą na olimpiadę  
24 listopada br. w sali MOSiR w Sieradzu odbył się Regionalny Turniej Hokeja Halowego 

Olimpiad Specjalnych. W Turnieju wzięło udział 6 drużyn: z Łasku, Zduńskiej Woli, Kutna, 
Gromadzic i 2 drużyny z Sieradza. W meczu fi nałowym reprezentacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego z Łasku wygrała z drużyną z SOSW w Sieradzu wynikiem 4:2 i zakwalifi kowała 
się na Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w województwie 
świętokrzyskim.                                                                                                                        KJ

HISTORIA ŁASKIEGO SPORTU
Od czterech lat zbieram materiały do dwutomowej książki pt. „Historia łaskiego sportu”, która 

ukaże się dzięki Wydawnictwu INTROGRAF. Tom I zawierał będzie wspomnienia sportowców, 
trenerów, działaczy, sędziów i kibiców, a tom II wiadomości encyklopedyczne. Uprzejmie proszę 
wszystkich łaskowian, którzy w jakikolwiek sposób byli lub są związani z lokalnym sportem - nawet 
jeśli są tylko kibicami - o dostarczenie swoich wspomnień oraz fotografi i (osobiście, pocztą lub drogą 
elektroniczną) do Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Łasku, ul 9 Maja 6, 98-100 Łask. 
Adres elektroniczny: bplask@wp.pl

                                                                                                                  Jarosław Borszewicz
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