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KASTORA s. 4
Na zdjęciu: na Międzynarodowych Targach Mody PTAK EXPO
prezentowano m.in. męskie koszule z łaskiej firmy



Mistrzostwa 2 SLT

luty 2015 r.

Dowódca 32. BLT płk dypl. pil. Ireneusz Nowak w imieniu kadry 
dowódczej oraz przełożonych, współpracowników i kolegów podzięko-
wał wszystkim odchodzącym żołnierzom za długoletnią służbę w gar-
nizonie Łask oraz życzył wszelkiej pomyślności w przyszłym cywil-
nym już życiu. Za wspólne lata służby dziękowali również przełożeni 
i współpracownicy. Uroczystość zakończyła się wpisem do Księgi Pa-
miątkowej.

Oto niektórzy z wymienionych najdłużej służący w naszej armii. 
Kpt. Dariusz Gosiewski ma na swoim koncie 32 lata czynnej służ-
by wojskowej. W 10 PLM był m.in. kierownikiem sekcji zaopatrze-
nia żywnościowego, a w 32 BLT szefem służby sekcji materiałowej.  
St. chor. szt. M. Balcerzak posiada 31 lat czynnej służby wojskowej, 
był m.in. operatorem stacji łączności specjalnej, szefem służby sekcji 
techniki naziemnej, starszym podoficerem sekcji techniki naziemnej.  

POŻEGNANIE 
Z MUNDUREM

W Sali Tradycji  32.  Bazy  Lotnictwa Taktycznego  odbyło  się 
uroczyste pożegnanie odchodzących do rezerwy: kpt. Dariusza 
Gosiewskiego,  st.  chor.  szt.  Marka  Balcerzaka,  st.  chor.  szt. 
Adama Raszewskiego, mł. chor. Bogdana Chrzanowskiego, mł. 
chor. Zbigniewa Gąsiorowskiego, mł.  chor.  Jana Jakubczaka 
i st. sierż. Jerzego Sendeckiego. 

Mł. chor. Zbigniew Gąsiorowski - 31 lat czynnej służby wojskowej, m.in. 
operator środków audiowizualnych - kierowca, sekcja wychowawcza.

Mł. chor. Jan Jakubczak - 33 lata czynnej służby wojskowej, m.in. 
kier. magazynu służb materiałowych i technicznych, podoficer eksplo-
atacji sekcji technicznej. Z kolei st. chor. szt. Adam Raszewski ma za 
sobą 33 lata czynnej służby wojskowej, pełnił obowiązki m.in. komen-
danta wojskowej straży pożarnej.

Wszystkim tym, którzy pożegnali się z mundurem, życzymy 
wszystkiego najlepszego w życiu cywilnym. Dużo zdrowia!<

(ER) 

Po zaciętym i obfitującym w dramatyczne zwroty akcji meczu 
drużyna 16 batalionu remontu lotnisk z Jarocina pokonała 2:1 
w  finale  mistrzostw  2  Skrzydła  Lotnictwa  Taktycznego  ekipę 
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Krzesin. Impreza odbyła się 
w  dniach  5-6  bm.  w  nowoczesnej  sali  obiektu  sportowego  na 
lotnisku łaskiej bazy.

W małym finale w meczu o trzecie miejsce gospodarze z 32. BLT 
pokonali Dowództwo 2 SLT 2:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brany został szer. Piotr Dostatni z 16 BRL. W imieniu dowódcy 2SLT 
nagrody zwycięzcom wręczył szef sztabu 32. BLT ppłk Piotr Wojtczyk. 
Wszystkim uczestnikom dwudniowych zmagań sportowych serdecznie 
gratulujemy!< (32. BLT)

 Również w Łasku nie zabrakło w tym czasie atrakcji dla dzieci 
i młodzieży. Przebogatą ofertę feryjną zaoferowali: Łaski Dom Kul-
tury, Biblioteka Publiczna oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Także 
wszystkie szkoły z gminy Łask zaangażowały się w zorganizowanie 
aktywnego i pouczającego wypoczynku. Zarówno w placówkach pu-
blicznych jak i niepublicznych odbywały się zajęcia sportowe, dzia-
łały kółka zainteresowań (np. plastyczne, taneczne przyrodnicze czy 
informatyczne), organizowano wyjazdy do kina. ŁDK (w Łasku i fi-
lia w Kolumnie) przyciągał młodzież kinem feryjnym, zajęciami beat-
box, modelarskimi, warsztatami tanecznymi oraz wokalnymi. Z kolei 
w bibliotece uczniowie m.in. bawili się na karaoke, uczyli się pisania 
walentynek, zwiedzili kolegiatę i jej skarbiec. O dobrą formę dzieci 
i młodzieży zadbał CSiR, który zapewnił bezpłatny dostęp do miejskiej 

Ferie na wesoło
Uczniowie  województwa  korzystali  z  tradycyjnych  ferii 
zimowych w okresie od 2 do 15 lutego br. Tym razem mieli więcej 
szczęścia, bo w tym czasie, w przeciwieństwie do wcześniejszych 
ferii przypadających dla innych rejonów kraju, nie było śniegu, 
a bez białego puchu zimowy wypoczynek się nie liczy.

pływalni i zorganizował zawody pływackie. Fotorelację z tegorocz-
nych ferii zimowych prezentujemy na ostatniej stronie „Panoramy”.< 

Michał Janiszewski



Budowa kanalizacji 
we Wronowicach

luty 2015 r.

Pani

MARII WIeRCZyńSKIeJ
Inspektorowi Wydziału Finansowego

Urzędu Miejskiego w Łasku

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

O J C A
składają

Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Łasku
oraz Przewodniczący i Radni

Rady Miejskiej w Łasku

- Jest Pan przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej od 
10 grudnia 2012 roku, wcześniej był Pan jego wiceprzewodniczącym i sekretarzem. 
Jakie były początki Towarzystwa i jakie cele działania określili jego członkowie?

- Towarzystwo zostało zarejestrowane 21 czerwca 1978 roku jako Towarzy-
stwo Przyjaciół Łasku i pod tą nazwą funkcjonowało do 13 grudnia 1981 roku, tj. 
do wprowadzenia stanu wojennego. Głównym jego celem było promowanie mia-
sta, poprawa jego estetyki, ukazywanie mieszkańców jako ludzi o szerokich zain-
teresowaniach w różnych dziedzinach życia – w szczególności w zakresie kultury.  

NIE TYLKO HISTORIA…
„Panorama” rozmawia z prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej - Sławomirem Tralewskim

14

6 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę na reali-
zację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”. 
Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa Try-
bunalskiego (Lider), „M-kop” Maciej Majczyna ze Smardzewic (Partner) 
oraz „PROSPOL” s.c. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej, Majków Duży 
(Partner). Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 728.933,67 zł brutto. Za-
kończenie prac planowane jest na 27.05.2015 r.< MJ

Docelowo  cała  gmina Łask objęta będzie  gazyfikacją przewodową,  ale  realizacja 
tych  zamierzeń  potrwa  jeszcze  wiele  lat.  Na  razie  z  gazu  z  sieci  korzysta  część 
mieszkańców Łasku, Woli Łaskiej  i Ostrowa. Łącznie z gazu korzysta ponad 600 
łaskowian. Wielu mieszkańców doceniło gaz  i z powodzeniem używa go do celów 
grzewczych (ok. 150).

Rozbudowa sieci gazowniczej jest kosztowna, sam gaz też nie należy do surowców tanich, 
dlatego rozwój sieci następuje powoli. Inwestowanie w sieć jest celowe wówczas, gdy opłaca się 
to inwestorowi. Zapewne rozbudowa sieci gazowniczej następowałaby szybciej, gdyby powstały 
w mieście większe zakłady zużywające spore ilości gazu.<

(PO)

Pani Marianna pracowała ciężko od 14 
roku życia, ponieważ wcześnie straciła ojca, 
a w domu było aż ośmioro rodzeństwa. Przez 
wiele lat zatrudniona była w łaskim „Mon-
toprzemie”, gdzie ceniono ją za sumienność 
i pracowitość. Pochodzi z Wiewiórczyna, ale od 
kilkudziesięciu lat mieszka w Orchowie. Dzie-
sięć lat temu zmarł Jej 95-letni mąż Czesław, 
z którym w zgodnym małżeństwie przeżyła 67 

GAz coraz popularniejszy 

105-latka z Orchowa
Takie jubileusze to rzadkość. Pani Marianna Strzelczyk z Orchowa 19 stycznia 2015 r. obchodziła 105 
urodziny. Jest najstarszą mieszkanką gminy Łask i najstarszą osobą w powiecie łaskim. W związku 
z tym pięknym jubileuszem - z bukietem kwiatów i urodzinowym prezentem - do zacnej Jubilatki 
przybyli: burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i kierownik USC – Lilia Ślusarczyk-Grącka. 

lat. Na co dzień korzysta z pomocy krewnych, 
choć stara się być samodzielna. Mimo sędzi-
wego wieku Pani Marianna jest w świetnej for-
mie i cieszy się dobrym zdrowiem oraz dobrą 
pamięcią.

- Nie sądziłam, że doczekam takiego wie-
ku. 105 lat to jest kawał życia. Najważniejsze 
jest, by zawsze była zgoda w rodzinie i wszy-
scy się dobrze ze sobą obchodzili. Wtedy do-

brze się żyje – uśmiechała się Pani Marianna 
odbierając życzenia 200 lat!<

Lilia Ślusarczyk-Grącka



Patrizia Gucci promuje Kastora
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CZy TAK Być POWINNO?

Żali się młody człowiek. Ojciec despota prze-
pijający swoje dochody, latami bijący matkę, tyra-
nizujący dzieci wylądował w domu pomocy spo-
łecznej, a jego utrzymanie ma współfinansować 
25-letni syn. Odbiera to jako rażącą niesprawie-
dliwość i zapowiada, że prędzej rzuci pracę niż 
da złotówkę na utrzymanie - jak stwierdził - tego 
obcego człowieka. Problem niewątpliwie jest, ale 
czy można się temu młodemu człowiekowi dzi-
wić?

Kraków. Właściciel wynajął swoje mieszka-
nie, jak się okazało, oszustowi, który nie tylko 
nie zapłacił nigdy czynszu, ale nawet nie reguluje 
kosztów mediów. Służby państwowe są bezsilne. 
Pozostaje proces sądowy, jak uczy doświadczenie 
- kosztowny i długotrwały. Czyż w tak oczywi-
stych przypadkach nie powinny być uproszczone 
procedury?

Czy ci ludzie mogą uważać swój kraj za pań-
stwo sprawiedliwe, wspomagające ich w trudnych 
sytuacjach? Tą samą bezmyślność obserwujemy 
w odniesieniu do samorządów, w szczególności 
samorządów gminnych. Dawałem tego przykłady 
nie jeden raz. Choćby owe drogi krajowe, które 
mają się stać drogami gminnymi, czy oświetlenie 
dróg szybkiego ruchu - ale o tym niżej. 

Ponad półtora roku temu wdrożono nowy, 
od początku kontrowersyjny system gospodarki 
odpadami. Nam się udało go wdrożyć bez więk-
szych problemów i tanio. Przypomnę, że niekó-
re miasta były zasypane śmieciami. Kiedy sys-
tem nieźle zaczął funkcjonować, ustawodawca 
kolejny raz okazał swą radosną twórczość. Od 
1.02.2015 r. wprowadzono nowelizację, w któ-
rej zniesiono możliwość różnicowania opłat od 
poszczególnych osób w zależności od ich ilo-
ści w gospodarstwie domowym. Dotychczas 
w naszej gminie za pierwsze 4 osoby początko-
wo opłata wynosiła po 8 zł, od roku - 6 zł, a od  

5 osoby - po 50% kwot wymienionych. Było to 
zapewne najbardziej sprawiedliwe z oczywistych 
powodów rozwiązanie, wspomagające jednocze-
śnie rodziny wielodzietne. Od lutego br. zakazano 
stosowania tego rozwiązania zapewne w  „tro-
sce” - tak mocno ostatnio podkreślanej - o rodziny 
wielodzietne. Dziś możemy ustalić opłaty równe 
dla każdego gospodarstwa domowego bez wzglę-
du na liczbę osób albo opłatę równą na każdego 
członka gospodarstwa domowego bez względu 
na ich liczabę. Obrazowo rzecz ujmując, mamy 
zatem wybór między dżumą a cholerą. Wybór 
bardzo trudny bowiem każde z tych rozwiązań 
będzie niesprawiedliwe wobec części naszych 
mieszkańców. Kiedy zdano sobie sprawę jak 
idiotyczne rozwiązanie wdrożono, „wątpliwości 
zgłaszane przez gminy wywołały w resorcie śro-
dowiska wręcz popłoch” - informowała „Rzeczy-
pospolita” z 6 bm. w artykule „Gminy zabiorą ro-
dzinom zniżki?”. A przecież projekt przechodził 
przez Sejm, Senat i Prezydenta. Dodajmy jeszcze, 
że wdrażając nowy system (od lipca 2013 r.) za-
kładano konkurencję. Założenie chybione, bo-
wiem firmy podzieliły się rynkiem. Ogłaszaliśmy 
2 przetargi i w obu, podobnie jak w ponad 90% 
takich sytuacji, zgłosiła się jedna firma. Zatem 
gminy nie mają żadnego wpływu na wysokość 
dyktowanych cen.

JeSZCZe O DROGACh

Troska, z jaką podeszliśmy do niesprawie-
dliwej i nonsensownej interpretacji przepisów 
nakazującej przejęcie dróg krajowych, zaczyna 
przynosić owoce. Oto bowiem ostre stanowisko 
19 gmin (pisałem o tym w ostatnim numerze 
„Panoramy”) zyskało poparcie posłów Dariusza 
Jońskiego i Grzegorza Schreibera oraz senatora 
Andrzeja Owczarka. 5 bm. z inicjatywy radnego 
Piotra Borsa odbyła się w Urzędzie Marszałkow-
skim konferencja prasowa w tej sprawie, a 25 bm. 

zajmie się nią Sejmik Województwa i mamy na-
dzieję wesprze gminy. Koleny argument za naszą 
interpretacją prawa. W piśmie z dnia 30.12.2014 
r. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju napisano 
„w omawianym przypadku nowo wybudowany 
odcinek drogi krajowej nr S-8 zastąpił równole-
głe drogi krajowe przebiegające w najbliższej od-
ległości, tj. drogę krajową nr 12 i nr 14”. Proszę 
spojrzeć na mapę - czy „12” w kierunku Piotrko-
wa Trybunalskiego jest drogą równoległą czy pro-
stopadłą w stosunku do S-8. Odpowiedź jest aż 
nadto oczywista. Warto też podkreślić niebywałą 
ignorancję i arogancję GDDKiA. Wszelkie zapro-
szenia (nawet od wojewody) ignorują, a ponadto 
świadomie ustami swojego rzecznika wprowa-
dzają w błąd w celu podniesienia wiarygodności 
swojego stanowiska: „mamy też orzeczenie Try-
bynału Konstytucyjnego w tej sprawie, z kórego 
wynika, że zapis jest zgodny z Konstytucją” - cy-
tat z “DŁ” z 6 bm. I co z tego skoro my nigdy nie 
podnosiliśmy niekonstytucyjności przepisu art. 10 
ust. 5 ustawy o drogach publicznych, a jego nie-
właściwą interpretację. Widać pan rzecznik tego 
nie odróżnia.

Wczoraj „Dziennik Łódzki” w artykule „Par-
lamentarzyści poparli samorządowców” poinfor-
mował, że posłowie przygotowali „projekt nowe-
lizacji ustawy, dzięki której gminy nie będą mu-
siały płacić za oświetlenie dróg ekspresowych”. 
Obowiązek ponoszenia kosztów oświetlenia tych 
dróg to kolejne rażąco niesprawiedliwe rozwią-
zanie. Nie mamy wpływu na ilość lamp, czas ich 
świecenia, nie przekazano nam żadnych sterow-
ników i innych urządzeń związanych z oświetle-
niem, nawet nie informowano ile tych lamp jest, 
ale płacić ma gmina, nie otrzymawszy na pono-
szenie tych kolejnych dodatkowych kosztów żad-
nych pieniędzy. A to przeciętnie 200 - 300 tys. zł 
rocznie.<
12.02.2015 r.

Gabriel Szkudlarek

Państwo  nasze,  którego  odbudowa  kosztowała  wiele  ludzkich 
istnień, jest w ostatnim czasie targane coraz większymi niepokojami 
społecznymi. Nie mnie oceniać ich zasadność. Faktem jest jednak, że 
istnieje wiele  nieuzasadnionych  przywilejów  i  niesprawiedliwości 
rujnujących nie jedno życie.

- Co oznacza to wyróżnienie dla „Kastora”? – 
zapytaliśmy prezesa firmy Ireneusza Krawczyka. 

- Nie należy raczej wyjaśniać, co znaczy na 
świecie marka Gucci. Jeśli pani Patrizia Gucci  
poleca nasze wyroby jako dobre, to wypada nam 
tylko się cieszyć. To dla nas wielki zaszczyt i wy-
różnienie, jako że nasze wyroby rekomendować 
będzie światowa marka, znana szeroko nie tylko 
w przemyśle modowym. To także, jak widać, wy-

Podczas Międzynarodowych Targów Mody PTAK eXPO doszło do bezprecedensowego 
wydarzenia. Światowego formatu gwiazda rynku modowego Patrizia Gucci postanowiła 
wyróżnić  kilkanaście  polskich firm  i  przez  rok wspierać  je  swoim nazwiskiem. Wśród 
uhonorowanych  w  ten  sposób  firm  znalazł  się  łaski  „Kastor”  produkujący  od  lat 
znakomite męskie i damskie koszule, a także bogaty asortyment damskiej konfekcji.  To 
wielki sukces i wyróżnienie łaskiego producenta.

raz docenienia naszych wyrobów obecnych od lat 
na rynku krajowym i zagranicznym.

Patrizia Gucci (na zdjęciu), przedstawicielka 
wielkiego modowego rodu włoskiego, potentatka 
w dziedzinie kreacji światowego ubioru, uczestni-
czyła we wspomnianych targach. Jej rekomenda-
cja jest swoistą przepustką do grona firm z wyro-
bami z najwyższej światowej półki.<

(P)
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SeSJA Rady Miejskiej odbyła się w minio-
ną środę (25 bm.) w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego. Wiele uwagi radni po-
święcili m.in. zasadom ustalania opłat za od-
pady komunalne, zajmowali się też statutem 
Centrum Sportu i Rekreacji. 
OŚWIATOWe  ZAMIeSZANIe w szko-
łach podległych władzom powiatu - zapadła 
decyzja o znacznych zmianach w Zespole 
Szkół Ogrodniczych w Ostrowie (likwidacja 
niektórych szkół) i wygaszaniu naboru do ła-
skiego „Elektryka”, którego najpopularniejsze 
kierunki przeniesione zostaną do pobliskiego 
„Ekonomika”. Pracę ma stracić m.in. kilku-
nastu nauczycieli. Powodem wspomnianych 
zmian jest zmniejszająca się liczba uczniów.
WICePRZeWODNICZĄCyM Rady Po-
wiatu (drugim obok Tomasza Dronki) został 
Jerzy Gawlik z PSL - lat 60, mieszkaniec 
Buczku, pracownik tamtejszej lecznicy.
DARIUSZ  KLIMCZAK - wicemarszałek 
województwa łódzkiego został prezesem Za-
rządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi.
WyDAWNICTWA I PROMOCJA - chyba 
jeszcze nigdy w dziejach Łasku nie było tak 
wielu wydawnictw i różnorodnych gadże-
tów promujących sędziwy gród nad Grabią. 
Ostatnim wydawnictwem, które jest jeszcze 
do nabycia w Punkcie Informacji Turystycz-
nej w rynku jest kolejny tom „Zeszytów Ła-
skich”.
PALIWO w Łódzkiem należy do najgor-
szych w kraju - tak wynika z raportu UOKiK. 
Chrzczone paliwo to sposób na łatwy zarobek, 
ale i szybkie… zwinięcie interesu po opubli-
kowaniu adresów stacji handlujących benzyną 
z wodą. 
NARKOTyKI - 149 doniczek z nielegal-
ną plantacją (marihuana) odkryli policjanci 
z KPP w Łasku na terenie prywatnej posesji, 
znaleziono także amfetaminę i sprzęt do upra-
wy konopi indyjskich. Amatorowi łatwego za-
robku grozi teraz surowa kara.
WIOSeNNy  LUTy - tak ciepłego miesią-
ca dawno nie obserwowaliśmy, a w połowie 
drugiej dekady temperatury w ciągu dnia były 
niemal jak wiosną.
JAKA  NAZWA dla sędziejowickiego klubu 
sportowego, który ma powstać w najbliższym 
czasie? - organizatorzy proszą o propozycje na 
adres e-mailowy: klub.sedziejowice@gmail.com 
Klub ma zrzeszać miłośników sportu i rekreacji 
z gminy Sędziejowice. Jednym z koordynatorów 
nowej inicjatywy jest Dariusz Cieślak.
TRAGEDIA w lesie - 68-letni mieszkaniec 
gminy Widawa Leszek R. został śmiertelnie 
przygnieciony przez drzewo. Do zdarzenia 
doszło w lesie. Za ściecie drzewa odpowie-
dzialny był 27-letni mężczyzna, u którego 
policjanci stwierdzili alkohol w organiźmie. 
Wszystko zdaje się wskazywać na to, że 
śmierć Leszka R. jest efektem nieszczęśliwe-
go wypadku, ale ostatnioe słowo w tej sprawie 
będzie należało do prokuratora.<

Jak nas poinformowała oficer prasowy KPP 
sierżant sztabowy Katarzyna Staśkowska, Ko-
menda w Łasku uplasowała się na VI miejscu 
w województwie pod kątem osiągniętych mier-
ników komendanta głównego oraz komendanta 
wojewódzkiego Policji. Podczas spotkania po-
ruszane były wszystkie aspekty pracy łaskiej 
policji, do których wizytujący naszą jednostkę 
komendant wojewódzki w Łodzi odniósł się 
pozytywnie. Komendant przedstawił również 
statystykę województwa i priorytety założeń 
Policji na rok obecny. Komendant powiatowy 
podinsp. Piotr Bielewski podziękował za dobrą 
służbę wszystkim policjantkom, policjantom 
i pracownikom naszej jednostki oraz podkreślił 
dobrą współpracę z samorządami, prokuraturą 
i jednostkami straży pożarnej. Przybyli goście 
złożyli policjantom z Łasku gratulacje z tytułu 
osiągniętych w roku minionym wysokich wyni-
ków. Nawiązywali do wzorowej dotychczaso-
wej współpracy samorządów z kierownictwem 
komendy oraz policjantami.

W ubiegłym roku w powiecie łaskim doszło 
do 82 wypadków drogowych, z których 8 było 
śmiertelnych. Odnotowano mniej kradzieży, 

jednak było więcej przestępstw narkotykowych. 
W sumie łascy policjanci zlikwidowali 5 planta-
cji i zabezpieczyli narkotyki o wartości rynko-
wej ponad 220 tys. zł. Z danych liczbowych wy-
nika, że z roku na rok skraca się czas reakcji na 
wezwania. Policjanci z Łasku na terenie miej-
skim dojeżdżają na miejsce zdarzenia w ciągu 
6,36 minuty, a wiejskim - w 9,55 minuty. Dla 
porównania średnia dla województwa łódzkiego 
wynosi 10,12 minuty i 11,58 minuty.

Łącznie odnotowano 5428 interwencji po-
licyjnych (ponad 1200 więcej niż w 2013 r.), 
najwięcej było ich na terenie miasta i gminy 
Łask. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji za-
trzymali 56 sprawców na tzw. gorącym uczyn-
ku (bez nietrzeźwych kierujących). Stwierdzono 
456 przestępstw na terenie samego miasta Łask. 
Policjanci ujawnili 48 nieletnich będących pod 
wpływem alkoholu (w 2013 r. - 27). I jeszcze 
słów kilka o piciu alkoholu i jeździe „na po-
dwójnym gazie”, policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP przeprowadzili 13487 badań 
analizatorem wydechu na zawartość alkoholu, 
ujawniając 131 nietrzeźwych kierowców.<

(P)

Policjanci z Łasku w czołówce
Podczas odprawy służbowej w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku podsumowano 
efekty pracy policjantów w 2014 roku. W spotkaniu oprócz kierownictwa łaskiej policji 
uczestniczył  komendant  wojewódzki  policji  w  Łodzi  nadinsp.  Dariusz  Banachowicz 
oraz  przedstawiciele  władz  miasta,  wymiaru  sprawiedliwości  oraz  innych  służb 
mundurowych, którzy na co dzień współpracują z funkcjonariuszami.

Prezes Wiejskiego Stowarzyszenia „Wieś Dzieciom” oraz dyrektor z Radą Rodziców Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Łopatkach składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzo-
wi - Gabrielowi Szkudlarkowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku - Panu Robertowi 
Bartosikowi, oraz Panu Radnemu Piotrowi Kościanowi za wymianę pieca i remont kotłowni.

Państwa zaangażowanie i wsparcie pozwoliło na stabilne funkcjonowanie naszej placówki 
oraz właściwą realizację jej zadań.<

Z wyrazami szacunku,

Prezes Wiejskiego Stowarzyszenia
„Wieś Dzieciom”

Monika Mrowińska

Podziękowanie

Dyrektor Szkoły 
mgr Aneta Stępień
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Po raz kolejny uchwałę budżetową poprze-
dzała uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łask na lata 2015 - 2023. Są 
to dwa akty prawne, które regulują podstawy go-
spodarki finansowej gminy. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa jest odrębnym aktem prawnym, składa-
jącym się z dwóch części: prognozy długu danej 
gminy oraz wykazu przedsięwzięć, jakie jednostka 
zamierza w określonym czasie zrealizować. Budżet 
gminy na dany rok oraz Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa muszą być ze sobą spójne.

Przyjęta WPF odzwierciedla redukcję zadłu-
żenia gminy. Planowane jest osiągnięcie nadwyżki 
operacyjnej w całym okresie obejmującym WPF. 
Spełniony jest też dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zadłużenia. We wszystkich latach objętych WPF 
przewidziany jest dodatni wynik finansowy budże-
tu z przeznaczeniem nadwyżek na spłatę zobowią-
zań. Redukcja długu stwarza w kolejnych latach 
dogodną sytuację do absorpcji środków unijnych 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Przyjęty na 2015 rok budżet po stronie do-
chodów wynosi 71.660.141,34 zł, w tym dochody 
bieżące 65.970.858,00 zł oraz dochody majątkowe 
5.689.283,34 zł. 

Na dochody bieżące składają się m.in.:
1. dochody podatkowe - 14.905.025,00 zł
2. subwencja ogólna  - 19.962.434,00 zł 
3.  dochody z tytułu udziału we 
   wpływach z podatku dochodowego 
   od osób fizycznych - 18.436.397,00 zł
4.  dochody z tytułu udziału 
   we wpływach z podatku 
   dochodowego od osób prawnych   - 380.000,00 zł
5.  z tytułu dotacji i środków 
   przeznaczonych na cele bieżące - 8.850.884,00 zł

W dochodach majątkowych przewiduje się 
kwotę 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży mająt-
ku oraz kwotę 4.969.293,34 zł z tytułu dotacji 
i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym 
185.000,00 zł jako dotacja z powiatu łaskiego na 
przebudowę ulicy Akacjowej we wsi Okup Mały. 

Wydatki gminy na 2015 rok ustalono na po-
ziomie 70.526.406,54 zł, w tym wydatki majątko-
we w kwocie 8.237.495,47 zł oraz wydatki bieżące 
w kwocie 62.288.911,07 zł.

W ramach dochodów bieżących znaczące 
kwoty przewidziano m.in. na:
- dotacja dla ZKM - 1.380.000,00 zł
- drogi publiczne gminne  - 1.095.942,18 zł
- dotacja dla ZGM - 396.700,00 zł
- administracja publiczna - 8 343 466,49 zł
  w tym wynagrodzenia - 6 571 933,49 zł
- promocja gminy - 298.810,00 zł
- ochotnicze straże pożarne - 202.800,00 zł
- obsługa długu - 750.000,00 zł
- oświata i wychowanie - 27 712 976,00 zł
  w tym wynagrodzenia - 20 420 236,00 zł
- pomoc społeczna - 11 392 015,00 zł
  w tym wynagrodzenia - 1 951 100,00 zł
- gospodarka odpadami - 2 785 464,00 zł
- sprzątanie ulic - 510.000,00 zł
- utrzymanie zieleni - 350.100,00 zł
- oświetlenie ulic i dróg - 805 300,00 zł
- gospodarka komunalna - 1 015 500,00 zł

   w tym odławianie i utrzymanie bezdomnych 
  psów i kotów w schronisku - 650.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki - 740.000,00 zł
- dotacja dla ŁDK - 704.000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych - 150.000,00 zł
- działalność CSiR - 1.470.000,00 zł.

Do najważniejszych przedsięwzięć w ramach 
zadań inwestycyjnych w roku 2015 należy:
1.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wro-

nowicach - 1.835.145,00 zł - w ramach zadania 
planuje się budowę m.in.: kanału sanitarnego - 
1802,3 m, rurociągu tłocznego - 1725,0 m, pom-
powni ścieków

2.  Dotacja celowa na pomoc finansową dla powia-
tu łaskiego na dofinansowanie zadania inwe-
stycyjnego „Przebudowa drogi nr 2319E Łask, 
ul. Batorego” - 305.000,00 zł - kwota stanowi 
zabezpieczenie środków jako pomoc finansowa 
dla powiatu na przebudowę ul. Batorego

3.  Budowa drogi w Orchowie - 22.310,00 zł - opra-
cowanie dokumentacji projektowej dla odcinka 
drogi o długości 855 m - II etap

4.  Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym 
„Przylesie” wraz z budową odwodnienia 
i oświetlenia ulicznego - 290.000,00 zł - w ra-
mach zadania planuje się wykonanie drogi we-
wnątrzosiedlowej wraz odwodnieniem wjazdu 
od ul. Szkolnej oraz częściowym oświetleniem 
ulicznym - 2 słupy

5.  Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory - 
planowana jest kontynuacja opracowania doku-
mentacji projektowej rozpoczętej w 2014 roku. 

6.  Budowa parkingu przy ulicy Akacjowej w Oku-
pie Małym - parking przy Szkole Podstawowej

7.  Przebudowa drogi gminnej nr 103168E Wola 
Bałucka - Stryje Księże - Wola Stryjewska - na-
wierzchnia bitumiczna na odcinku 680 m, odno-
wienie rowów

8.  Przebudowa drogi gminnej nr 103268E we 
wsi Ostrów - wykonanie warstwy wyrównaw-
czo - wzmacniającej z tłucznia kamiennego oraz 
utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ka-
miennymi na odcinku 760 m

9.  Przebudowa drogi gminnej nr 103362E Łask - 
Wola Łaska - przebudowa drogi gminnej na od-
cinku 920,95 m, w tym m.in.: budowa jezdni bi-
tumicznej, wjazdów do posesji, chodnika, rowu 
odwadniającego

10.  Przebudowa drogi gminnej Wydrzyn - Orchów 
- wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmac-
niającej z tłucznia kamiennego oraz powierzch-
niowego utrwalenia nawierzchni emulsją i gry-
sami kamiennymi na odcinku 500 m 

11.  Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokąt-
nej w Łasku - wykonanie nawierzchni asfalto-
wej i chodnika na ul. Sienkiewicza na odcinku 
o długości ok. 160 m 

12.  Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników 
we wsi Wiewiórczyn - wykonanie dokumentacji 
technicznej przebudowy drogi

13.  Przebudowa ulicy Akacjowej we wsi Okup 
Mały - zakres zadania obejmuje m.in.: wyko-
nanie nakładki asfaltowej na odcinku 1231,03 
m, zatoki postojowej przy SP w Okupie Ma-
łym, progów zwalniających, wartość kosztory-

sowa zadania 823.000,00 zł, z czego 50 % bę-
dzie sfinansowane z środków budżetu państwa 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych oraz 185.000,00 zł jako po-
moc finansowa z powiatu łaskiego 

14.   Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku 
- opracowanie mapy oraz dokumentacji tech-
nicznej na przebudowę drogi - ok. 180 m 

15.  Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim 
w Łasku

16.  Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderew-
skiego w Łasku (Kolumna) wraz z przyłączem 
do sieci gazowej

17.  Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cha-
browej w Łasku - w ramach zadania planowa-
ne jest wykonanie oświetlania ulicznego w ul. 
Chabrowej w Łasku (4 słupy oświetleniowe 
wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku)

18.  Uporządkowanie gospodarki wodno - ścieko-
wej w gminie Łask - w skład projektu wchodzą 
4 zadania: 

Zadanie  1. Budowa kanalizacji sanitarnej, kana-
lizacji deszczowej i wodociągu w ul. Kilińskiego  
i ul. Tylnej w Łasku. W ramach zadania planuje się 
m.in. budowę kanału sanitarnego w ul. Kilińskiego - 
116 m; kanału deszczowego w ul. Kilińskiego -  
66 m; kanału deszczowego w ul. Kilińskiego -  
62 m; budowę sieci wodociągowej w ul. Kilińskie-
go, Tylnej i Wąskiej - 329 m; 25 przyłączy do posesji 
Zadanie  2. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Szpitalnej w Łasku. W planie m.in. sieć kana-
lizacji sanitarnej - 359,10 m; modernizacja istnieją-
cej ks - 9,35 m 
Zadanie 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gmi-
ny Łask: zadania Wola Łaska i Kolumna. Zreali-
zowane.
Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ko-
lumnie w ul. Brzoskwiniowej. Zrealizowane. 
W 2015 roku planuje się również poniesienie wy-
datków związanych z pełnieniem nadzoru inwe-
storskiego na zadaniu 1 i 2 oraz wydatki związane 
z promocją projektu.
19.  Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja 

zaplecza boiska sportowego CSiR w Łasku przy  
ul. Armii Krajowej 5a - w 2015 r. planuje się 
opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Różnica między dochodami i wydatkami bu-
dżetowymi stanowi odpowiednio deficyt lub nad-
wyżkę budżetową. W roku 2015 w budżecie gminy 
Łask nadwyżka wynosi 1.133.734,80 zł, planuje się 
przeznaczyć ją na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu, czyli spłata wcześniej za-
ciągniętych kredytów i pożyczek, planowane są 
na poziomie 2.598.734,80 zł, natomiast przychody 
w wysokości 1.465.000,00 zł.

WPF gminy na lata 2015 - 2023 oraz budżet na 
rok 2015 zyskał pozytywna opinię Komisji Gospo-
darki, Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Łasku 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Należy zaznaczyć, że budżet jednostki samo-
rządu terytorialnego nie jest instrumentem nie-
zmiennym. W ciągu roku ulega ciągłym zmianom 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 
Pojawiające się nowe źródła pozyskania dodatko-
wych środków, a także dostosowywanie wydatków 
do zmieniających się zadań wymusza konieczność 
ciągłej ewaluacji budżetu gminy.<

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

Budżet gminy Łask na 2015 r.
19 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Łasku uchwaliła budżet gminy Łask na rok 2015. 
Budżet  gminy  jest  planem  finansowym  opracowanym  na  rok  kalendarzowy  w  formie 
uchwały  budżetowej. Obejmuje  on  dochody  i wydatki  oraz  przychody  i  rozchody  gminy. 
Stanowi podstawę do działalności gminy na rzecz swoich mieszkańców.
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Projekt „Od bierności do aktywności” 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego miał na celu poprawę zdolno-
ści do zatrudnienia oraz podniesienie po-
ziomu aktywności zawodowej i kwalifikacji 
osób bezrobotnych będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych 
w PUP w Łasku. Wartość projektu wyniosła 
3.793.200,00 zł.

W okresie wdrażania VII etapu projektu od 
dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wsparciem 
objęto 371 osób, w tym: 167 osób bezrobot-
nych do 25 roku życia, 193 osoby długotrwale 
bezrobotne, 99 osób bezrobotnych powyżej 50 
roku życia oraz 17 osób bezrobotnych niepeł-

W skład komitetu weszli: przewodniczą-
ca Teresa Wesołowska - przewodnicząca Rady 
Powiatu Łaskiego, zastępca przewodniczącej 
Wojciech Pokora - prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP w Łasku, Cezary 
Gabryjączyk - starosta łaski, Marek Krawczyk 
- wicestarosta łaski, Gabriel Szkudlarek - bur-
mistrz Łasku, Robert Bartosik - przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łasku, Bronisław Węglew-
ski - wójt gminy Buczek, Andrzej Zieliński - 
przewodniczący Rady Gminy w Buczku, Jerzy 
Kotarski - wójt gminy Sędziejowice, Dariusz 
Cieślak - przewodniczący Rady Gminy w Sę-
dziejowicach; Michał Włodarczyk - wójt gmi-
ny Widawa, Ryszard Bruzda - przewodniczący 
Rady Gminy w Widawie, Renata Szafrańska - 
wójt gminy Wodzierady, Andrzej Gil - przewod-
niczący Rady Gminy w Wodzieradach.

W posiedzeniu udział wzięli również: Woj-
ciech Sikora - koordynator powiatowy - pełno-
mocnik ds. kryzysowych, obronnych i ochrony 
informacji niejawnych, podinsp. Piotr Bielewski 
- komendant powiatowy Policji w Łasku, nad-
kom. Jarosław Janus - naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi i jego zastępca nadkom. Rafał 
Mrozowski.

Zgodnie z ustaleniami uruchomione zostało 
konto bankowe, na które możliwe są wpłaty na 
ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiato-
wej Policji w Łasku.<

Projekty ze środków 
zewnętrznych w łaskim PUP
W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łasku realizował wiele projektów i programów z zakresu promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych z powiatu.

nosprawnych. W ramach projektu zastosowano 
następujące formy wsparcia: staże, szkolenia 
zawodowe, jednorazowe środki na podjęcia 
działalności gospodarczej, refundacje kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pra-
cy oraz usługi poradnictwa zawodowego i po-
średnictwa pracy. Ogółem projekt zakończyło 
327 osób.

PUP zrealizował również wiele programów 
finansowanych ze środków rezerwy Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym m.in: 
programy skierowane do: osób do 25 roku ży-
cia, osób bezrobotnych do 30 roku życia, osób 
bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz osób bezrobotnych w wieku 30-
50 lat. Suma środków pozyskanych z rezerwy  
w 2014 r. wyniosła 468 900,00 zł. 

W 2015 r. PUP planuje ubiegać się o środ-
ki m.in.: w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój - którego uczestni-
kami będą bezrobotne osoby młode w wieku 
18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego - którego uczestnika-
mi będą osoby powyżej 29 roku życia zareje-
strowane w PUP znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy.<

Dariusz Cieślak

Zbiórka publiczna na sztandar dla KP Policji
19 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku zawiązany został honorowy Komitet ds. Ufundowania 
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku. W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego z powiatu łaskiego jednogłośnie zdecydowali o powołaniu Komitetu oraz dokonaniu wyboru przewodniczącego 
i zastępcy. Omówiono również tematy związane ze zbiórką pieniędzy na ufundowanie sztandaru oraz formą jego przekazania 
w trakcie Wojewódzkiego Święta Policji, które odbędzie się 17 lipca 2015 r. w Łasku.

Nazwa i numer konta:
honorowy Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku

Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Oddział w Łasku ul. Kościuszki 24
95 9263 0000 0500 9923 2005 0001

Wiktor Komorowski
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X Bieg Pamięci Jana Pawła II odbędzie 
się w tym roku 12 kwietnia. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele władz gmin 
Sędziejowice, Buczek, Łask i Wodzierady, 
ponadto przedstawiciele policji, straży po-
żarnej i służb medycznych.

X Bieg Pamięci Jana Pawła II

Projekt wartrości 413 356,52 zł, dofinansowano kwotą 352 423,02 zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, 18 657,69 zł dołożono z budżetu państwa. Wkład własny powiatu łaskiego 
wyniósł 42 275,81 zł.

W ramach projektu beneficjenci otrzymali do dyspozycji szeroki wachlarz form wsparcia, 
w tym m.in.: grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznej, 
diagnozę i terapię psychologiczną, pomoc w nauce - korepetycje, pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej dla wychowanków pieczy zastępczej, szkolenia zawodowe zgodnie z po-
trzebami lokalnego rynku pracy, szkolenia w zakresie samoobsługi i umiejętności samodzielne-
go funkcjonowania w życiu społecznym czy trening kompetencji społecznych dla wychowan-
ków pieczy zastępczej.

Ponadto zorganizowano integracyjny turniej BOCCIA, wyjazd integracyjny tury-
styczny dla osób niepełnosprawnych, konferencję pn. „Piecza zastępcza” dla rodzin za-
stępczych z terenu powiatu, a także spotkanie wigilijne dla beneficjentów projektu oraz 
ich otoczenia.

W ramach projektu zatrudniony został koordynator pieczy zastępczej, który swym wspar-
ciem objął rodziny zastępcze oraz wychowanków pieczy zastępczej - uczestników projektu, 
a także psycholog, który swym wsparciem objął wychowanków pieczy zastępczej, rodziny za-
stępcze jak również osoby niepełnosprawne. Zatrudniono również koordynatora oraz obsługę 
finansową projektu.< Dariusz Cieślak

26 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie jubileuszowego  
X Biegu Papieskiego, któremu przewodniczył starosta łaski Cezary Gabryjączyk. Ustalono datę biegu oraz wszelkie 
kwestie organizacyjne związane z bezpieczeństwem i kosztami.

Podczas targów swoje oferty edukacyjne 
zaprezentowały wszystkie szkoły ponadgim-
nazjalne z powiatu łaskiego.

Swoje stoiska wystawiły też służby 
mundurowe, instytucje publiczne, orga-
nizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. 
Szczegółowa relacja z wydarzenia znaj-
duje się na stronie internetowej 
www.lask.com.pl

Ponadto 26 marca br. w Łasku odbędą 
się II Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych 
i Szkół Policealnych organizowane przez 
Społeczną Akademię Nauk pod patronatem 
starosty łaskiego. W ubiegłym roku swoje 
oferty edukacyjne na targach przedstawiło 
uczniom ostatnich klas szkół ponadgimna-
zjalnych ponad 20 uczelni. Przewiduje się, 
że udział w imprezie, podobnie jak w roku 
ubiegłym, wezmą maturzyści z całego po-
wiatu łaskiego. Uzyskanie pełnej informa-
cji na temat szerokiej oferty edukacyjnej 
szkół wyższych zapewne ułatwi dokonanie 
najlepszego wyboru wszystkim maturzy-
stom.< 

Dariusz Cieślak

SzanSa na godne życie
W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku realizowało 
projekt systemowy „Szansa na godne życie” współfinansowany ze środków 
Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. 

Targi edukacyjne 
w powiecie 

W  środę  25  lutego  br.  odbyły  się 
IV Powiatowe Targi Edukacyjne 
w  Łasku.  Uczniowie  III  klas 
gimnazjum  mają  teraz  przed 
sobą  egzaminy  końcowe  i  jedną 
z  ważniejszych  decyzji  w  ich  życiu 
- wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Powiat łaski nieprzerwanie od 2006 
roku, we współpracy z burmistrzem Łasku 
i wójtami gmin powiatu, księdzem prałatem 
Marianem Ciupińskim, proboszczem pa-
rafii NP NMP w Łasku oraz środowiskiem 
sportowym, organizuje Bieg Pamięci Jana  

Pawła II w Łasku dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych.

ZGŁOSZeNIA DO X eDyCJI BIeGU

Zgłoszenia zbiorcze ze szkół oraz indy-
widualne (w poszczególnych kategoriach) 
przyjmowane są do 4 kwietnia br. w Staro-
stwie Powiatowym w Łasku, pokój nr 7, lub 
pod numerem telefonu: 43 675-68-47 oraz 
drogą elektroniczną na adres e-mail: 
promocja2@lask.com.pl

W przypadku indywidualnych zgłoszeń 
osób nieletnich wymagana jest pisemna 
zgoda rodziców, bądź opiekunów praw-
nych.<

Wiktor Komorowski
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Od godz.18j czekała na wszystkich pięk-
nie wystrojona sala. Barwy w odcieniach zło-
ta, brązu i żółci wprowadzały w ciepły na-
strój, a jedna ze ścian przenosiła w minione 
lata, kiedy mieszkano w dworkach wyposażo-
nych w stylowe sprzęty i portrety, np. szlach-
ciców. Z ciemnej sali, rozświetlonej jedynie 
blaskiem świec, dobiegł głos mówiący: „Na 
pagórku niewielkim, w bukowym gaju, stał 
dwór szlachecki, z drzewa…”

Taki był początek buczkowskiego balu… 
Cały scenariusz powstał z fragmentów zna-
nych utworów opiewających czasy szlachec-
kie. Te parafrazy ułożone w rymy przewijały 
się do końca imprezy. Nawiązano do 1999 r., 
kiedy rodzili się uczniowie klas III. W ten 
sposób wymienione zostały wszystkie imiona 
odświętnie wystrojonej młodzieży.

Kiedy rozbłysły światła, prowadzący - Pa-
trycja Żak i Rafał Jutrznia - powitali wszyst-
kich gości: sekretarz gminy Zenonę Roman-
kiewicz, dyr. Renatę Nowicką, Annę Tru-
skowską, Agnieszkę Badowską, całe grono 
pedagogiczne, panie sekretarki, Monikę Kra-
kowską - przewodniczącą RR, ks. proboszcza 
Zbigniewa Kaczmarkiewicza i ks. Mariusza 
Kiełbasę oraz wszystkich uczniów kl. III, ich 
rodziców i wychowawców: Janusza Zawiszę 
i Danutę Klemczak. Hasłem „Poloneza czas 
zacząć!” zachęcono do rozpoczęcia chodzo-
nego w rytmie dzieła Kilara. Młodzież ćwi-
czyła wiele godzin pod okiem Ewy Ignaczak. 
A nie był to pospolity polonez, gdyż rozpoczę-
ły go pary ubrane w piękne, kolorowe stroje 
szlacheckie. Pierwsza to uczennica Bogusła-
wą Kilańczyk z tatą, druga - Małgorzata Ki-

Gimnazjaliści bawią się 
po staropolsku

Bal gimnazjalistów należy już do tradycji GP w Buczku. Ostatni odbył się w sobotni wieczór 
24  stycznia br. Osobliwością  tegorocznej  imprezy  stała  się  staropolska oprawa,  a  zarazem 
podniosłość chwil dla współczesnych nastolatków oraz gości.

lańczyk z uczniem Wiktorem Świątkowskim, 
trzecia - wychowawcy z uczennicą Eweliną 
Szymczyk. Po paru taktach rozpoczęły się wi-
rujące pląsy osiemnastu par uczniów. Ta nie-
zwykle widowiskowa gama przejść, uśmie-
chów i ukłonów ubarwiona została pierwszą 
parą (B. Kilańczyk, W. Świątkowski) strojną 
w szlacheckie, dostojne szaty.

 Gdy znów rozbrzmiała muzyka Wojciecha 
Kilara, uczniowie poprosili gości do wspólne-
go tańca. Ten integracyjny korowód ponownie 
wiodły pary w strojach szlacheckich.

 Następnie „swym językiem giętkim prze-
mówili ochoczo ci, którzy kochają młodzież 
uroczą”. Pani sekretarz ciepło wyrażała swój 
zachwyt wyglądem i postawą młodzieży oraz 
życzyła wszystkim wspaniałej zabawy, dyr. 
Nowicka podkreślała piękno lat gimnazjalnych 
i szybki ich upływ, wychowawczyni. D. Klem-
czak wprowadziła stylizację staropolską i za-
kończyła zdaniem: „ Młodziankowie, chwyć-
cie tedy dziewki do tańca, bo ja widzę, że ich 
lica aż kraśnieją z zachwytu!” Wiele mądrych 
słów przekazały również: przewodnicząca RR, 
a w imieniu rodziców - Monika Kochanek.

 Część oficjalna dostarczyła wielu emocji 
wszystkim obecnym, a szczególnie uczniom 
i ich rodzicom. Wreszcie, według staropolskiej 
gościnności, zaproszono do stołów na wspól-
ną biesiadę. W rytmach przekazywanych przez 
Łukasza Maciejewskiego ruszył pociąg wiodą-
cy do zabawy: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 Zaangażowanie wielu osób nie było da-
remne, ponieważ wspaniała młodzież, w do-
wód wdzięczności i wspólnej zabawy zorga-
nizowała wybory króla i królowej balu oraz 
księcia i księżniczki. Parą królewską zostali 
wychowawcy, a książęcą – Krystian Chęciń-
ski i Izabela Bednarek. Uczniowie przygoto-
wali również piosenkę dla nauczycieli, którą 
chóralnie zaśpiewali.

 Wypieki na twarzach, uśmiechy, dużo po-
zytywnych słów to wielkie podziękowanie za 
trud włożony w organizację tej imprezy. Bal 
gimnazjalny 2015 pozostanie na długo w pa-
mięci wszystkich obecnych.<

 Danuta Klemczak
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Dochody majątkowe to 9,25 % dochodów ogółem, natomiast docho-
dy bieżące to 90,75 % dochodów ogółem.

Najważniejsze źródła dochodów na rok 2015 to:
-  subwencja ogólna z budżety państwa 4.566.672 zł

w tym: oświatowa 3.881.817 zł
wyrównawcza (tzw. Janosikowe) 684.855 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 1.313.691 zł
- dotacje celowe na zadania własne 176.878 zł
-  podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) 2.624.071 zł
-  podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) 2.000 zł
- podatek od nieruchomości 3.518.000 zł
- podatek rolny 350.800 zł
- podatek leśny 45.000 zł
- podatek od środków transportowych 185.000 zł
-  opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 244.000 zł
-  wpływy z usług (woda, ścieki, czynsze) 549.170 zł

Ponadto w dochodach budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano 
wpływy z dotacji celowych w ramach programów wieloletnich. Ogól-
na kwota pozyskanych z zewnątrz środków to 1.569.223,47 zł - są to 
zwroty za wykonane projekty i inwestycje wspierane ze środków Unii 
Europejskiej.

Dochody te dotyczą następujących zadań:
-  „Buczkowska truskawka marką województwa łódzkiego” - realizo-

wane w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, 
Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2007-2013” - 417.787,66 zł

-  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - internet 
w gminie Buczek oknem na świat” z Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka i ma na celu zapewnienie dostępu do internetu dla 
gospodarstw domowych z terenu gminy Buczek zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym - 174.899,81 zł

-  „Dobry start z przedszkolem” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki i ma na celu zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych 50 dzieci 
w wieku 3 do 5 lat z gminy - 338.056,00 zł

-  „Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami w miejscowości Czest-
ków A, Dąbrówka, Czestków B” realizowane w ramach działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

- 371.618,00 zł
-  „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP ze świetlicą wiejską w miej-

scowości Czestków B”. Wniosek dotyczy działania 413 - Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

- 266.862,00 zł.
Ogólna kwota wydatków budżetu gminy na rok 2015 to 18.350.880 zł, 

z czego kwota 4.543.000 zł to wydatki majątkowe (inwestycyjne), które 
mogą się znacznie zwiększyć po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski 
w Łodzi konkursów na projekty realizowane z budżetu Unii Europej-
skiej. Kwotę 13.807.880 zł stanowią wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe to 24,76 % wydatków ogółem, natomiast wydat-
ki bieżące 75.24 % wydatków ogółem.

2015 r. to kolejny rok realizacji projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską. Gmina Buczek obecnie prowadzi 3 duże projek-
ty w ramach wydatków bieżących. Są to:
-  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - internet 

w gminie Buczek oknem na świat” z Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka i ma na celu zapewnienie dostępu do internetu dla 
gospodarstw domowych gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
. Planowana kwota wydatków na rok 2015 to 203.000 zł

-  Dobry start z przedszkolem” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki i ma na celu zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych 50 dzieci 
w wieku 3 do 5 lat z gminy Buczek. Kwota planowana wydatków na 
rok 2015 to 397.714,00 zł

Budżet gminy Buczek NA ROK 2015
Budżet  gminy  Buczek  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Gminy  z  dnia  30  grudnia  2014  roku.  Ogólna  kwota 
dochodów  budżetu  na  rok  2015  wynosi  18.171.000  zł,  z  czego  kwota  1.680.000  zł,  to  dochody  majątkowe, 
natomiast kwotę 16.491.000 zł stanowią dochody bieżące.

Dział Obszar Kwota 
10 Rolnictwo i łowiectwo 1.146.900
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 403.340
600 Transport i łączność 1.390.940
700 Gospodarka mieszkaniowa 313.000
710 Działalność usługowa        114.500
750 Administracja publiczna 2.896.674
751 Urzędy naczelnych organów władzy 876
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
118.700

757 Obsługa długu publicznego 20 000
758 Różne rozliczenia 140.000
801 Oświata i wychowanie 5.354.294
851 Ochrona zdrowia 50.000
852 Pomoc społeczna 2.258.376
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113.880
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 721.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 418.400
926 Kultura fizyczna 2.890.000

Razem wydatki 18.350.880

Poniżej przedstawiamy zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015.

Rolnictwo i łowiectwo 1 100 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Buczek
1 100 000,00

Transport i łączność 620 000,00
Drogi publiczne gminne 620 000,00
Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni 

Dolnej
620 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00
Wykup gruntów pod budowę drogi w 

Miejscowości Czestków F i Czestków B
40 000,00

Administracja publiczna 135 000,00
Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku 135 000,00
Kultura fizyczna 2 648 000,00
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 

socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 

zewnętrzną w miejscowości Czestków B

2 648 000,00

 4 543 000,00

-  „Buczkowska Truskawka marką województwa łódzkiego„ realizowane 
w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, Przedsię-
biorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2007-2013”. Planowana kwota wydatków na rok 2015 to 
555.200,00 zł.

Obecnie wiemy już, że budżet zwiększy się o następne środki pozy-
skane z zewnątrz na realizację następujących przedsięwzięć:
-  500.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Czestkowie, Urząd Mar-

szałkowski w Łodzi w ramach PROW
-  około 800.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Czestkowie, Mini-

sterstwo Sportu
-  112.000 zł na wyposażenie klas zerowych w Szkołach Podstawowych 

w Buczku i Czestkowie, Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach 
POKL. 

W układzie działów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu gminy 
Buczek na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Poniżej przedstawiamy zadania inwestycyjne zaplanowane do reali-
zacji w roku 2015.
Rolnictwo i łowiectwo 1 100 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Buczek 1 100 000,00

Transport i łączność 620 000,00
Drogi publiczne gminne 620 000,00
Przebudowa drogi gminnej 103102E 
w Brodni Dolnej 620 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00
Wykup gruntów pod budowę drogi 
w Miejscowości Czestków F i Czestków B 40 000,00

Administracja publiczna 135 000,00
Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku 135 000,00
Kultura fizyczna 2 648 000,00
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną w miejscowości Czestków B

2 648 000,00

 4 543 000,00

Budżet gminy Buczek na rok 2015 uzyskał  pozytywne opinie Komisji  Rady

Gminy Buczek oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Rok budżetowy 2014

zamknął  się  nadwyżką  w  wysokości  1.600.000  zł.,  która  będzie  doskonałym

Podkreślić należy, że budżet podlega ciągłym zmianom w trakcie 
roku budżetowego. W chwili obecnej, zgodnie z informacją Ministerstwa 
Finansów, subwencja oświatowa dla naszej gminy została zmniejszona 
o kwotę 91 tys zł.

Budżet gminy Buczek na rok 2015 uzyskał pozytywne opinie Komi-
sji Rady Gminy Buczek oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 
Rok budżetowy 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.600.000 zł., 
która będzie doskonałym narzędziem służącym zabezpieczeniu wkładu 
własnego w planowanych do realizacji przedsięwzięć unijnych.<
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Nie poprzestajemy na laurach, ale przygo-
towujemy się do kolejnych inwestycji w latach 
2015-2020, ponieważ w najbliższym czasie po-
jawią się środki z Unii Europejskiej. Aby ubie-
gać się o nowe środki, trzeba być przygotowa-
nym tak finansowo jak i projektowo. Gmina 
finansowo jest przygotowana bardzo dobrze, 
ponieważ mamy zerowe zadłużenie i nie po-
siadamy kredytów, a środki zgromadzone na 
lokatach pozwolą na korzystanie ze środków 
unijnych w proporcjach 50 do 80%.

Projekty niektórych nowych inwestycji 
mamy już gotowe, a w trakcie projektowania są 

kolejne, pozwoli to nam na złożenie wniosków 
w momencie, kiedy Urząd Marszałkowski 
ogłosi nowy nabór na poszczególne konkursy.

Zamierzamy ubiegać się o środki na:
1.  Rozbudowę Urzędu Gminy z infrastrukturą 

parkingową i stworzenie „Centrum Buczku” 
z placem reprezentacyjnym 

2.  Rozbudowę i modernizację Gminnego 
Ośrodka Zdrowia, żeby usługi świadczone 
przez placówkę były coraz lepsze z większą 
liczbą lekarzy specjalistów 

3.  Budowę hali sportowej w szkole w Buczku 
(będzie spełniać wszystkie wymogi, obiekt 

15 grudnia ubiegłego roku w „Dzienniku Łódzkim” ukazał się ranking „Dziennikowa liga gmin, 
część trzecia-gminy miejsko-wiejskie”. Gmina Buczek znalazła się na 6 miejscu wśród wszystkich 
gmin województwa łódzkiego, awansując z miejsca 38 w roku 2010. Wielkim osiągnieciem gminy 
jest również zerowe zadłużenie i 7 miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych na jednego mieszkań-
ca z kwotą 30.439,80 zł i 9 miejsce w uzyskanych dochodach. W porównaniu z rokiem 2002, w któ-
rym gmina plasowała się w drugiej setce, stwierdzić należy, że nastąpił ogromny rozwój przez te lata, 
o czym świadczą osiągnięte wyniki.<

GB

WójT komentuje
Rozpoczął  się  nowy  2015  rok,  a  wraz  z  nim  rozpoczęło  się  planowanie 
inwestycji  i  przedsięwzięć  na  cały  rok  i  lata  następne.  Gmina  Buczek 
planuje  również dalszy  rozwój,  a  że  się dynamicznie  rozwija  -  świadczą 
o tym coraz wyższe pozycje, na których się plasuje w różnych rankingach. 
Osiągnięcie 6 miejsca wśród 132 gmin za ostatnie cztery lata to ogromny 
sukces dla nas, rządzących i pracujących. Jest on dla nas motywacją do 
jeszcze lepszej pracy aby utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju gminy.

o wymiarach 50x33 m, w tym samym cza-
sie będą mogły ćwiczyć 3 grupy uczniów, 
w chwili obecnej sala gimnastyczna dla 500 
dzieci nie wystarcza)

4.  Rozbudowę sali OSP w Woli Buczkowskiej 
i stworzenie z niej świetlicy wiejskiej z pla-
cem zabaw. Jest to ostatnia sala OSP do re-
montu. Świetlice mają na celu zintegrowanie 
środowiska danej miejscowości

5.  Budowę ciągów pieszo - jezdnych na dro-
gach gminnych, które są przelotowe, chodzi 
o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

6.  Współfinansowanie remontu dróg powiato-
wych, pod warunkiem że Zarząd i Rada Po-
wiatu Łaskiego podejmą uchwałę o współ-
finansowaniu remontów dróg powiatowych 
przez wszystkie gminy powiatu, na czym na 
pewno skorzystają wszyscy

7.  Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Buczku
8.  Kanalizację w ul. Wygwizdów (ok. 3 km)  

i innych miejscowości
Pragnę nadmienić, że w trakcie budowy 

jest sala gimnastyczna z zapylaczem szkol-
nym w Czestkowie - mamy pozyskane środki 
z PROW wysokości 500 tys. zł i ponad 800 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu, koszt inwestycji to ok. 
2.600.000 zł.

Mam nadzieję, że po zrealizowaniu tych 
inwestycji, nie podnoszeniu podatków od nie-
ruchomości i nie podwyższaniu ceny wody, 
która brutto wynosi 2zł/m3, za ścieki - 4zł/
m3 oraz opłaty za śmieci - 5 zł/osoba miesz-
kańcom gminy Buczek będzie żyło się le-
piej, chociaż niektórzy powiedzą, że mamy 
lotnisko to możemy sobie na to pozwolić. 
I w tym miejscu po raz kolejny powtarzam, 
że za podatek z lotniska mamy zmniejszoną 
subwencję wyrównawczą (Janosikowe) o tę 
wartość. Źródłem naszego sukcesu jest po-
zyskanie bardzo dużych środków z UE i in-
nych źródeł, a było ich w ostatnich latach  
12 mln zł, zaś inwestycji za 22 mln zł. W no-
wej, czwartej, kadencji chciałbym jeszcze 
zwiększyć pozyskiwanie środków z zewnątrz, 
bo jest to recepta na dalszy szybki rozwój gmi-
ny.< 

Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek

SZCZEŚLIWA „6” 
dla gminy Buczek

Biblioteka  Gminna  w  Buczku  rozpoczyna 
przyjmowanie  zapisów  do  tegorocznego 
dyktanda,  którego  termin  wyznaczono  na  
15 marca br., godz. 15.

DYKTANDO 2015 Osoby po 18 roku życia, z wyjątkiem 
nauczycieli, mogą zgłaszać swój udział do  
10 marca telefonicznie: 43 677 44 43, mailo-
wo: gminnabibliotekabuczek@wp.pl lub oso-
biście.

Zapraszamy serdecznie. Nagrody czekają!<
Alicja hans

Budowa sali gimnastycznej w Czestkowie
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Przypuszczalną przyczyną tragedii jest za-
prószenie ognia. Straty materialne wynoszą 
około 10 tys. zł, ale najgorsze jest to, że nie 
żyją dwie osoby! Trzy zastępy PSP, 2 - OSP, 
lekarze, energetycy, policjanci, przedstawiciele 
Zakładu Gospodarki Komunalnej uczestniczą 
w tym tragicznym zdarzeniu, nie tylko biorąc 
udział w akcji ratowniczej, ale też wyciągając 
wnioski na przyszłość. Na miejscu jest również 
prokurator oraz burmistrz Łasku. To tylko jed-
no ze zdarzeń, do jakich doszło na ziemi łaskiej 
w minionym roku.

W ubiegłym roku w powiecie łaskim stra-
żacy odnotowali 820 różnorodnych zdarzeń, 
w tym 217 pożarów i 582 tzw. miejscowe za-
grożenia. Jeśli liczba pożarów utrzymuje się na 
mniej więcej podobnym poziomie, to wzrost 
miejscowych zagrożeń świadczy o tym, że stra-
żacy coraz częściej mają do czynienia z wy-
padkami na drogach i innymi zdarzeniami lo-
sowymi, do których wzywani są w pierwszym 
rzędzie. Wynika z tego wniosek, że właśnie do 
tych pozaogniowych zdarzeń powinni być co-
raz lepiej przygotowani. Jeszcze 30-40 lat temu 
strażakom wystarczył dobry wóz gaśniczy 
z podstawowym sprzętem do walki z „czerwo-
nym kurem”, teraz w obliczu szybkiego roz-
woju komunikacji m.in. potrzebne jest wypo-
sażenie niezbędne do wydobywania rannych 
z zakleszczonych pojazdów, udzielania pierw-
szej pomocy jeszcze przed przybyciem ekipy 
pogotowia ratunkowego i neutralizacji różno-
rodnych chemikaliów. Strażacy muszą też po-
trafić likwidować skutki wielkich katastrof czy 
kataklizmów.

Wielkie pożary zaczynają się zwykle od 
małych, nawet tych płonących śmietników czy 
traw na poboczu dróg lub pól. Dlatego strażacy 
nie lekceważą żadnego zgłoszenia o pożarze. 

Strażacy podsumowali miniony rok

TraGedii może być mniej
To był najtragiczniejszy pożar w ubiegłym roku. 27  lutego przy ulicy Wczasowej 
pojawia  się  ogień.  Gdy  przybywają  zaalarmowani  strażacy,  z  pomieszczenia  na 
parterze wydobywa się dym, widać także płomienie wydostające się na zewnątrz. 
Strażacy  zarządzają  ewakuację  mieszkańców,  jednocześnie  gaszą  ogień.  Dwie 
osoby uskarżają  się na ból w płucach, więc  zajmuje  się nimi  zespół  ratownictwa 
medycznego.  Strażacy  przeszukują  wypalone  pomieszczenie  i  znajdują  dwa 
zwęglone ciała. Niestety, lekarz może tylko stwierdzić zgon. 

W powiecie najwięcej pożarów odnotowano 
w grupie „nietypowe obiekty, budynki i insta-
lacje”, następnie „uprawy i rolnictwo” oraz 
„obiekty mieszkalne”. Szczególnie niebez-
pieczne są pożary w budynkach mieszkalnych, 
magazynach, obiektach produkcyjnych oraz 
użyteczności publicznej.

Jakie były przyczyny pożarów? Domino-
wała nieostrożność osób dorosłych i nieletnich 
(ponad 53 proc.) wynikająca m. in. z nieznajo-
mości i lekceważenia podstawowych przepi-
sów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
Dorośli wciąż nagminnie rzucają niedopałki 
papierosów i zapałek w lasach i na poboczach 
dróg, wypalają bezmyślnie pozostałości roślin, 
nieostrożnie obchodzą się z materiałami i cie-
czami łatwopalnymi. Są też, niestety, umyślne 
podpalenia (prawie 15 proc. zdarzeń).

Jeśli idzie o miejscowe zagrożenia,  
w 2014 r. niemal połowę stanowiło usuwa-
nie skutków silnych wiatrów, dużych opa-
dów deszczu czy zdarzeń na drogach, prawie  
30 proc. stanowią nieszczęścia, do których do-
chodziło w obiektach mieszkalnych, zaś ponad 
12 proc. - w środkach transportu. Rekordowy 
pod względem liczby zdarzeń był lipiec, potem 

sierpień i wrzesień, czyli miesiące letnie. Z dni 
tygodnia najbardziej obfitowały w pożary i wy-
padki poniedziałki, następnie sobota i środa. 
W ciągu doby dominuje pod tym względem 
popołudnie i dzień.

Straty spowodowane zdarzeniami? Oszaco-
wano je na prawie 1945 tys. zł, w tym pożaro-
we - na 1175 tys. zł. Uratowano mienie wartości 
13193 tys. zł, czyli prawie 700 razy większe niż 
wartość strat. Podczas niedawnego dorocznego 
spotkania kierownictwa PSP z przedstawicie-
lami władz samorządowych powiatu mówiono 
o tym wszystkim i wskazywano dalsze działania 
strażaków zmierzające do pomniejszenia ludz-
kich tragedii i strat materialnych. Wbrew pozo-
rom najwięcej zależy nie od ludzi w strażackich 
mundurach, ale od nas.<

(PO)

W związku z tym w placówce zorgani-
zowano Międzyprzedszkolny Konkurs Pla-
styczny pt. „Bezpieczne  Dziecko  -  Bez-
pieczny  Przedszkolak  2015”, który hono-
rowym patronatem objęła Komenda Powia-

towa Policji w Łasku. Na konkurs wpłynęło 
sześć prac. Komisja w składzie: przewodni-
cząca Urszula Szram - plastyk oraz policjanci 
łaskiej KPP sierż. sztab. Katarzyna Staśkow-
ska, sierż. sztab. Anna Pogocka, asp. Mariusz 

 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Bednarek oraz sierż. sztab. Bartosz Fel-
cenloben po burzliwych obradach ogłosiła: 
I miejsce zajęło Przedszkole Publiczne nr 3 
„Misiaczek”, II - PP nr 1, wyróżnienia: PP  
nr 5, PP nr 6, Szkoła Podstawowa w Wie-
wiórczynie oraz Koło Plastyczne „Plastuś” 
działające przy PP nr 4. Wszystkie pra-
ce były oryginalne, każdą wykonano inną 
techniką, przez co komisja miała problemy 
z podjęciem ostatecznej decyzji.

Wspomniane prace w lutym można po-
dziwiać w Bibliotece Pedagogicznej w Ła-
sku.<

J. Kuśmirowska

 W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole Publiczne nr 4 przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Konkursu  pod  hasłem:  „Bezpieczne  dziecko  -  bezpieczne  przedszkole  2015”,  który 
ma na celu wpajanie dzieciom nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, 
domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą (w tym ze zwierzętami), a także naukę 
elementarnych zasad ruchu drogowego i kontaktów z osobami obcymi itp.
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Z reguły słyszymy o dużych organizacjach, które takowy status po-
siadają. Jednakże nie należy zapominać o tych lokalnych, prowadzących 
działalność na terenach poszczególnych gmin czy powiatów. Z licznej 
grupy organizacji społecznych gminy Łask tylko kilka posiada status 
organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający do pozyskiwania 
1% podatku, są to: 

1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 
42, 98-100 Łask, numer KRS 0000178398 

2.  Związek  harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Łódzka  -  Komenda 
hufca im. Dywizjonu 303 w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 - 100 Łask, 
numer KRS 0000283814 (w zeznania PIT za 2014 r. w rubryce „cel 
szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 

3. Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łask, ul. Słowackie-
go  14,  98  -  100 Łask, numer KRS 0000225587  (w zeznania PIT za 
2014r., w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy 
PCK w Łasku) 

4.  Stowarzyszenie  „Akcja dla Kolarstwa”,  ul.  Jodłowa  5/9,  98-100 
Łask, numer KRS 0000204657

5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, 
numer KRS 0000198329

6.  Stowarzyszenie  wspierania  rozwoju  osób  niepełnosprawnych 
„Krąg Dobrych Serc”, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, 
numer KRS 0000321325

7. „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 
 98-100 Łask, numer KRS 0000344864 

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych or-
ganizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzo-
ną na terenie naszej gminy. 

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce skła-
danego zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, 
której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 
1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy. 

W roku 2012 w województwie łódzkim ruszyła kampania 1% dla 
Łódzkiego mająca na celu zachęcenie mieszkańców województwa do 
wsparcia swoim podatkiem organizacji działających w regionie łódzkim. 
Zainteresowanych szczegółami kampanii zapraszamy na stronę 
www.lodzkie.pl/1procent<

1% podatku na rzecz oPP z gminy Łask
Początkowe miesiące każdego  roku  to  czas, w którym dokonujemy rozliczeń  z fiskusem. Od kilku  już 
lat w tym właśnie okresie istnieje możliwość przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej organizacji 
pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. 

Gdy w Kolumnie powstawało nowe przedszkole, niejednokrotnie pojawiałem się u pana Zygmunta Nowakowskiego, 
dyrektora istniejącego wówczas Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku. Rozmawialiśmy o tym nowym obiekcie, gdy 
jeszcze znajdował się na deskach projektantów. Chcieliśmy, by przedszkole pasowało do dawnej drewnianej architektury 
Kolumny. Okazało się jednak, że wymagania, np. strażaków i Sanepidu, nie dają zbyt wielu możliwości. Upierałem się 
wówczas, żeby chociaż drewno pojawiło się na elewacji budynku. „Byłoby dobrze, gdyby tak się stało, ale to znacznie 
podroży obiekt, a musimy liczyć się z publicznym groszem” - mówił z żalem pan Zygmunt.

Wcześniej Zespół kierowany przez Z. Nowakowskiego pilotował termomodernizację przed-
szkoli. Okazało się, że mądrze zaprojektowane malowanie elewacji zmieniło na korzyść te pla-
cówki, na ogół architektonicznie mało ciekawe. W tym przypadku okazało się, że wydając te 
same pieniądze można uzyskać coś więcej… Pan Zygmunt tak rozumiał swoją pracę, a właści-
wie służbę publiczną. Robił wiele i bardzo dobrze, ale nie obnosił się z tym wszystkim. Inni 
wypinali pierś, głośno podkreślali swój udział czy sukcesy. Pan Zygmunt robił swoje, najlepiej 
jak potrafił.

Ostatni raz zobaczyliśmy się na świąteczno-noworocznym spotkaniu w  ŁDK. Uścisk dłoni, 
kilka zdawkowych grzeczności. Któż mógł przewidzieć, że gwałtowna śmierć zabierze go spo-
śród nas. Zaskoczeni byli nie tylko jego najbliżsi, ale i znajomi, którzy przybyli do borszewickiej 
świątyni, a potem na miejscowy cmentarz, by towarzyszyć panu Zygmuntowi w jego ostatniej 
ziemskiej wędrówce. Ksiądz Grzegorz Kruszewski mówił o panu Zygmuncie, że robił wiele 
dobrego dla ludzi. 

Wieloletnia praca we wspomnianym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli to przecież za-
ledwie część dokonań pana Zygmunta. A przecież w latach 1994-1998 był radnym miejskim 
w Łasku, zaś w okresie 1998-2006 - radnym powiatowym. W bliskim mu Bałuczu troszczył 
się o OSP i miejscową szkołę. Ludzie pamiętają, że to co robił, zawsze im służyło. Szczególnie 
cenili pana Zygmunta za to, co robił dla dzieci i młodzieży. Także dla swojej rodziny, która była 
dla niego oczkiem w głowie.

Nie wszystkim udaje się przepracować 48 lat. Pan Zygmunt prawie cały ten okres związany był z Łaskiem. Był pracowity i solidny, do 
tego skromny, uczynny i życzliwy ludziom. Na swoich podwładnych nie patrzył z góry, dlatego był ceniony i lubiany. Odznaczenia i wyróż-
nienia nie traktował jako jeszcze jednego szczebelka do robienia kariery, on po prostu całe życie starał się robić swoje i być porządnym czło-
wiekiem. W dzisiejszych czasach nie jest to, niestety, powszechne, ale pan Zygmunt wierny był takim zasadom. Za to ceniono pana Zygmunta. 
Takim pozostanie w naszej pamięci.

(PO)

ZMARŁ ZYGMUNT NOWAKOWSKI
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Od lutego 1998 roku ta działalność zosta-
je wznowiona przez Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Łaskiej. Rozszerzono głów-
ne cele statutowe, do których zaliczono: 
krzewienie miłości do miasta i regionu, 
popularyzacja ich historii i teraźniejszo-
ści oraz związanym z nimi pozytywnych 
wydarzeń i ludzi, pielęgnowanie i upo-
wszechnianie miejscowych tradycji oraz 
zwyczajów kulturowych, inicjowanie 
i wspieranie inicjatyw członków Towa-
rzystwa, twórców i animatorów kultury 
– wzbogacających dziedzictwo kulturo-
we Ziemi Łaskiej, współpraca z instytu-
cjami i różnymi podmiotami gospodar-
czymi mogącymi wspierać ekonomicz-
nie działalność Towarzystwa w celu oży-
wienia życia społecznego i kulturowego, 
wspomaganie działalności w zakresie 
kultury, popularyzacja historii i teraź-
niejszości Ziemi Łaskiej rozwój świado-
mości lokalnej, obywatelskiej i kulturo-
wej. 

-  Jakie  są metody,  środki  i  sposo-
by działania dla osiągnięcia zamierzo-
nych celów?

- Towarzystwo może realizować 
swoje cele poprzez organizację, promo-
cję i zarządzanie takimi imprezami jak: 
targi, wystawy, konferencje, spotkania, 
wydawania katalogów, materiałów re-
klamowych, fotografii, rycin i pocztó-
wek, plakatów, reprodukcji dzieł sztu-
ki, książek, broszur, folderów, ulotek 
i podobnych materiałów drukowanych, 
wspieranie inicjatyw społecznych po-
przez edukację, gromadzenie funduszy, 
itp., agitowanie do działalności kultu-
ralnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej, 
konserwację i ochronę miejsc i budyn-
ków zabytkowych i historycznych oraz 
zabytkowych obiektów ruchomych, 
przyznawanie dotacji na cele i zada-
nia określone w statucie Towarzystwa. 
Szczególną troską Towarzystwa jest 
tworzenie i funkcjonowanie izb regio-
nalnych i Muzeum Historii Łasku, za-
pewnienie środków na konserwację 
przekazywanych i pozyskiwanych eks-
ponatów. Mając to wszystko na wzglę-
dzie, Towarzystwo dokonało zmian 
w swoim statucie i z dniem 24 stycznia 
2014 roku uzyskało status organizacji 
pożytku publicznego, a więc możliwość 
pozyskiwania 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. 

- Działalność Towarzystwa  zawsze 
miała  charakter  działalności  pożyt-
ku  publicznego,  w  której  znaczący 
jest udział wolontariuszy i istotne jest 
wsparcie  budżetu  samorządowego. 
Czy może Pan przybliżyć te sprawy?

- W swej działalności przez cały 
czas korzystamy ze wsparcia organi-
zacyjnego i merytorycznego Biblioteki 
Publicznej w Łasku, a od 2009 roku tak-
że Łaskiego Domu Kultury. To w tych 
placówkach urządzaliśmy liczne wysta-
wy fotograficzne, malarstwa i rysunku, 
prac twórców innych dziedzin sztuki, 
organizowaliśmy spotkania z pisarza-
mi, poetami, dziennikarzami, naukow-
cami, ciekawymi osobowościami zwią-
zanymi z Łaskiem, różnego rodzaju 
uroczystości jubileuszowe. Prowadzili-
śmy też działalność wydawniczą, w ra-
mach której wydaliśmy kilka tomików 
wierszy, wiele książek pisarzy związa-
nych z Łaskiem, wiele folderów, katalo-
gów i informatorów popularyzujących 
nasz region.

We wszystkich wspomnianych dzia-
łaniach swój wkład mieli wolontariu-
sze wywodzący się z pracowników obu 
wymienionych placówek oraz spośród 
członków i sympatyków Towarzystwa.

Korzystaliśmy też ze środków bu-
dżetu gminy Łask przeznaczonych na 
realizację przez stowarzyszenia zadania 
publicznego z zakresu kultury – w opar-
ciu o coroczne umowy zawierane przez 
Towarzystwo z burmistrzem Łasku. 

- Jakie konkretnie działania zreali-
zowaliście  w  ostatnich  dwóch  latach 
z  udziałem  środków  budżetu  gminy 
Łask?

- W 2013 roku zorganizowaliśmy  
4 wystawy: malarstwa członków sek-
cji plastycznej Łaskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Tyle piękna wokół” 
(czerwiec i lipiec), plakatów i zdjęć 
grupy teatralnej „Pospolite Ruszenie” 
z okazji XX-lecia istnienia, fotografii 
Mirosławy Więckiewicz-Ejsmont z po-
dróży do Skandynawii, nad Bajkał i do 
Bułgarii (wrzesień), rysunku Aleksego 
Nowaka „Z przymrużeniem oka widzi 
się ostrzej” (grudzień). Wydaliśmy pu-
blikację T. Dronki „Sztetł Łask” (czer-
wiec), a w październiku świętowaliśmy 
jubileusz 80. rocznicy urodzin pisarza 
Eugeniusza Iwanickiego i podziwiali-

śmy publikację tegoż autora „Utrata – 
moja miłość”.

W 2014 roku zorganizowaliśmy  
2 wystawy: „Gobeliny” Krystyny Papu-
gi z Zelowa (maj) oraz grafika kompute-
rowa Ewy Kantorczyk i malarstwo Ewy 
Pieluchy (grudzień). Wydaliśmy opraco-
wany komplet 20 pocztówek wraz z tek-
stem wprowadzającym w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim pt. „Łask 
– od lat powojennych do 1975 roku”. 
W ramach promocji tego albumiku zor-
ganizowaliśmy prelekcję Albina Gajdy 
wprowadzającą w klimat tamtych lat. 
W listopadzie umożliwiliśmy wszystkim 
chętnym udział w spotkaniu z prof. Mar-
kiem Koterem, który przedstawił genezę 
urbanistyczną naszego miasta.

-  Co  przed  Wami…  a  właściwie 
nami?

- W styczniu tego roku podjąłem 
rozmowy z burmistrzem Łasku doty-
czące stanu terenu tuż za ogrodzeniem 
kolegiaty łaskiej od strony wschodniej, 
na którym znajduje się obelisk z tablicą 
poświęconą Janowi Łaskiemu – kancle-
rzowi wielkiemu koronnemu i prymaso-
wi Polski. Przypomnę, że w 1982 roku 
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Łasku i Cechu Rzemiosł w Łasku na ol-
brzymim kamieniu umieszczono tę ta-
blicę i zagospodarowano najbliższe oto-
czenie. Lata zrobiły swoje i z pewnością 
to miejsce kontrastuje z odrestaurowaną 
kolegiatą. Wierzę, że wiosną miejsce 
to uzyska właściwy wygląd – zgodnie 
z przyjętymi ustaleniami. Wydaje się ce-
lowym rozważenie przez radnych naszej 
gminy nadania skwerowi imienia Jana 
Łaskiego – w 500. rocznicę podarowania 
kolegiacie łaskiej alabastrowej płasko-
rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Tak jak w latach ubiegłych, będzie-
my organizować wystawy tematyczne, 
spotkania z ciekawymi osobistościami 
związanymi z Łaskiem, prowadzić dzia-
łalność wydawniczą, pozyskiwać środki 
na konserwację przekazywanych i pozy-
skiwanych eksponatów do Muzeum Hi-
storii Łasku.

W 2016 roku Liceum Ogólnokształ-
cące w Łasku obchodzić będzie swoje 
100-lecie. Z tej okazji odbędą się uroczy-
stości i towarzyszące im przedsięwzię-
cia, w których aktywny udział powinno 
mieć również nasze Towarzystwo – sto-
sownie do statutowych celów działania. 

Liczę, że z uzyskanych od mieszkań-
ców środków pochodzących z 1% od-
pisu od podatku dochodowego za ubie-
gły rok, Towarzystwo będzie mogło sfi-
nansować zadania, o których wcześniej 
wspomniałem.<

NIE TYLKO HISTORIA…
„Panorama” rozmawia z prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej - Sławomirem Tralewskim
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Grabią. Tu także znajdą się eksponaty związane 
z okresem międzywojennym i II wojną świa-
tową, a także lotnictwem, które od lat 50. XX 
wieku jest nieodłącznym elementem miasta. Dla 
amatorów podniebnych lotów będzie sporo nie-
spodzianek, choćby kabina samolotu w wido-
kiem, jaki ma przed sobą pilot, przygotowana 
przez członków grupy „Archeo”.

Na piętrze znajdą się ekspozycje poświęco-
ne m.in. rzemiosłu, etnografii i szkolnictwu. Bę-
dzie tu można zobaczyć m.in. wnętrze wiejskiej 
chaty, dawne pomieszczenia miejskie, niewąt-
pliwie atrakcją będzie dawne wyposażenie za-
kładu fotograficznego K. Dąbrowskiego (ofiaro-
wane prze jego rodzinę), stary warsztat stolarski, 
listy majstrowskie. 

- Prace w muzealnych wnętrzach są żmud-
ne, wymagają czasu, dlatego dziś jeszcze nie 
wiadomo, kiedy będziemy mogli obejrzeć sta-
łą ekspozycję - wyjaśnia B. Trocka-Dąbrowa. 
- Być może uda się to zrobić w maju, wtedy 
bowiem przewidziana jest też promocja nowej 
książki profesora M. Drozdowskiego, historyka 
pochodzącego z Łasku. 
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- Cały czas trwa aranżacja wnętrz i przy-
gotowywanie stałej ekspozycji muzealnej, jed-
nocześnie w kamieniczce odbywają się różno-
rodne spotkania poświęcone dziejom naszego 
miasta, czynny jest punkt informacji turystycz-
nej, w którym nabyć można sporo wydawnictw 
poświęconych Łaskowi, a także pamiątek. Jeśli 
idzie o stałą ekspozycję, pojawiło się już sporo 
eksponatów, np. archeologicznych pochodzą-
cych m.in. z wykopalisk poprzedzających budo-
wę drogi ekspresowej S-8 w rejonie Ldzania. Do 
najcenniejszych należą dwie drewniane studnie 
z okresu kultury łużyckiej. Pozostało jeszcze do 
wykonania trochę druków wielkoformatowych, 
rozmieszczenie eksponatów w poszczególnych 
działach.

Dla tych, którzy znają już wnętrza mu-
zeum - słów kilka na temat aranżacji poszcze-
gólnych pomieszczeń, co pozwoli zorientować 
się w kształcie przyszłej ekspozycji. Sala na 
parterze poświęcona będzie na wystawy czaso-
we, podobnie zresztą jak i korytarz. Na parterze 
znajdzie się też ekspozycja poświęcona pradzie-
jom ziemi łaskiej i dawnym wiekom grodu nad 

Zbliża się ważny moment w dziejach łaskiego muzeum

ożyJĄ WnĘTRZA WieKoWeJ KAMienicZKi
Od momentu otwarcia wyremontowanej w rynku kamieniczki 
przeznaczonej na Muzeum historii Łasku minęło  już sporo czasu  - 
co dzieje się w jej wnętrzach - pytamy dyr. Biblioteki Publicznej im. 
Jana Łaskiego Młodszego Bożenę Trocką-Dąbrowę. 

Podczas  budowy  drogi  ekspresowej  S-8  w  rejonie  Ldzania 
oraz  Baryczy  w  gminie  Dobroń  natrafiono  na  pojedyncze  sta-
nowiska archeologiczne. Podczas wykopalisk odkryto  liczne ar-
tefakty,  w  większości  związane  epoką  brązu.  Kultura  łużycka 
(kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza) rozwijała się od ok. 
1400 do 300 r. p.n.e. praktycznie na całości ziem polskich  leżą-
cych w dorzeczu Odry i Wisły, a jej zasięg wykraczał daleko poza 
granice naszego kraju. Obejmowała ona rozległe tereny środko-
wej europy. Nazwa pochodzi od Łużyc, gdzie odkryto pierwsze 
cmentarzyska tej kultury.

Archeolodzy pracujący w pobliżu Ldzania odkryli wiele frag-
mentów ceramiki, naczyń gospodarczych oraz urn. Na stanowi-
sku odkopano również półprodukty krzemienne, a także zabytki 
kamienne, w tym żarno i rozcieracz. Ta imponująca kolekcja za-
bytków na wniosek burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka zo-
stała, decyzją łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
w całości przekazana w depozyt Bibliotece Publicznej  im. Jana 
Łaskiego  Młodszego  (właścicielem  zabytków  jest  Skarb  Pań-
stwa). 

Prawdziwą perłą w zbiorze jest doskonale zachowana studnia 
dębowa o średnicy ok. 80 centymetrów, która została zakonser-
wowana  przez  specjalistów  z Muzeum Archeologicznego w Bi-
skupinie. Niezwykły  zabytek  zajmuje  specjalne miejsce  na wy-
stawie, gdzie czeka na zwiedzających w postaci dioramy. Obok 
studni  w muzeum  pojawią  się  także  inne  wyjątkowe  artefakty 
oraz tablice informacyjne. 

Posiadanie w zbiorach tak wspaniałej kolekcji zabytków kul-
tury  łużyckiej  jest  nie  lada  wyróżnieniem  dla  Łasku  a  przede 
wszystkim wyjątkową atrakcją dla mieszkańców. Staje, bowiem 
przed  nami  niecodzienna  okazja,  aby  zobaczyć  jak  żyli  ludzie 
w dolinie rzeki Grabi przed tysiącami lat.<

Michał Janiszewski 

Dodajmy, iż w planach placówki znajduje 
się nie tylko organizowanie wystaw czasowych, 
ale i lekcji muzealnych. B. Trocka-Dąbrowa za-
mierza też kontynuować wydawanie publika-
cji popularyzujących dzieje Łasku, być może 
niedługo wznowiony zostanie pierwszy tomik 
z popularnej serii „Łask na starej fotografii”, 
a także broszura poświęcona okupacji hitlerow-
skiej w Łasku.

Nie zapomniano też o podwórzu muzeal-
nym, na którym pod wiatą zgromadzono na-
rzędzia rolnicze. Na podwórzu występował już 
teatrzyk dla dzieci. W pogodne dni będzie tu 
można organizować niewielkie wystawy czaso-
we i spotkania.<

(P)

Przed konserwacją...

...i po konserwacji, już w muzealnym wnętrzu
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Koleżanki z Łasku na spotkanie przygotowały okazjonalną wystawę 
swoich prac. Oczu nie można było oderwać od różności pięknie ułożonych 
na stoliku. Ileż zręczności i pomysłów zawierały w sobie ozdoby i prezen-
ty na różną okazję. Można było zobaczyć tam obrazy i obrusy haftowane 
krzyżykami, decoupage, serwety szydełkowe, makramy, frywolitkę, a tak-
że lalki szmacianki (jedna z nich uszyta przez zdolną 10-latkę, też człon-
kinię „Szuflandii”). W podzięce za zaproszenie i gościnę panie z „Szuflan-
dii” wręczyły przedstawicielkom Wrzeszczewic własnoręcznie ozdobione 
kubeczki. 

Wszyscy spędziliśmy mile czas na wymianie własnych doświadczeń, 
na omawianiu swoich zajęć, warsztatów i wystaw. Kobiety deklarowały 
nadal udział w organizacji imprez gminnych, takich jak Jarmark Łaski, 
Festiwal Róż czy dożynki. Rękodzieło i dobra kuchnia to zajęcia kobiet od 
niepamiętnych czasów. Powrót do kształtowania różnych, czasem zapo-
mnianych umiejętności, kultywowanie tradycji, a przy tym miłe spędzenie 
czasu jest godne pochwały. Należy podkreślić, że działalność powyższych 
stowarzyszeń jest możliwa dzięki istnieniu i prężnej działalności Lokalnej 
Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. To dzięki konkursom organizowa-
nym przez panią Annę Doliwę (prezes LGD) możliwe jest pozyskiwanie 
środków na modernizację świetlic, na warsztaty i wystawy. 

Burmistrz Łasku w ubiegłym roku zdecydował, aby tym razem apli-
kować środki unijne na wymagającą generalnego remontu świetlicę we 
Wrzeszczewicach i będąc również gościem na omawianym spotkaniu 
mógł się przekonać o trafności swoich dokonań. Miejsce, które umożliwia 
integrację naszych mieszkańców, daje satysfakcję z przebywania razem, 
jest kolebką samorządności. Tu kształtuje się swoją tożsamość, tu przeka-

Burmistrz Łasku informuje, że gmina Łask pozyskała środki z europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:

Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku
WND-RPLD.04.02.00-00-031/12

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie miejski portal internetowy, na którym udostępnione zostaną nowe elektroniczne usługi umożliwia-
jące mieszkańcom: wyszukanie informacji, pobieranie formularzy oraz ich odsyłanie. Skróci to znacznie czas załatwiania wielu spraw w Urzędzie.

Projekt zakłada modernizację systemu wspomagającego zarządzanie miastem, obejmującego różne obszary działalności Urzędu, m.in.: ewi-
dencję działalności gospodarczej, ewidencję i wymiar podatków od środków transportowych, ewidencję od nieruchomości osób fizycznych i osób 
prawnych, podatku rolnego i leśnego, podatku od opłaty targowej i skarbowej, podatku od psów, dodatki mieszkaniowe, ewidencje ludności, ze-
zwolenia na zajęcie pasa drogowego, budżet, kadry i płace itp.

W celu poprawienia efektywności zarządzania oświatą powstanie system, który umożliwi elektroniczną komunikację pomiędzy wydziałami 
Urzędu Miejskiego w Łasku a szkołami oraz pomiędzy szkołami a uczniami i rodzicami (m.in. e-dziennik, platforma edukacyjna z multimedial-
nymi zasobami). System będzie także wspierał obsługę przedszkoli gminnych w zakresie rozliczeń i organizacji, metodyki, magazynu i stołówki.

W ramach projektu uzupełnione i unowocześnione zostaną zasoby sprzętowe Urzędu poprzez zakup: serwerów, komputerów i laptopów, ska-
nerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych itp. Pracownicy Urzędu Miejskiego i placówek 
oświatowych przeszkoleni zostaną z obsługi wdrożonych rozwiązań.

Całkowity koszt projektu: 2 662 950,00 złotych, w tym dofinansowanie (85%): 2 263 507 złotych
Zakończenie projektu zaplanowano do 30 września br.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uprzejmie informuję, iż Gmina Łask pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
realizację projektu pn.:

Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku

WND-RPLD.04.02.00-00-031/12

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie miejski portal internetowy, na którym udostępnione zostaną nowe
elektroniczne  usługi  umożliwiające  mieszkańcom:  wyszukanie  informacji,  pobieranie  formularzy  oraz  ich
odsyłanie. Skróci to znacznie czas załatwiania wielu spraw w Urzędzie.

Projekt zakłada modernizację systemu wspomagającego zarządzanie miastem, obejmującego różne obszary
działalności  Urzędu,  m.in.:  ewidencję  działalności  gospodarczej,  ewidencję  i  wymiar  podatków od środków
transportowych, ewidencję  od nieruchomości osób fizycznych i  osób prawnych, podatku rolnego i  leśnego,
podatku  od  opłaty  targowej  i  skarbowej,  podatku  od  psów,  dodatki  mieszkaniowe,  ewidencje  ludności,
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, budżet, kadry i płace itp.

W  celu  poprawienia  efektywności  zarządzania  oświatą  powstanie  system,  który  umożliwi  elektroniczną
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szuflandia wE wrzEszczEwIcAch
W dniu 24 stycznia na zaproszenie Koła Gospodyń we Wrzeszczewicach odbyło się spotkanie z członkiniami Stowarzyszenia 
„Szuflandia” z Łasku. Obydwie grupy pań realizują swoje hobby i chociaż sfera ich zajęć nie jest zbieżna - to budzi obustronne 
zainteresowanie.  Koło  Gospodyń  cieszy  się  wyremontowaną  w  ubiegłym  roku  świetlicą  wiejską  z  nowoczesną  kuchnią 
spełniającą oczekiwania członkiń, które na omawiane spotkanie wyczarowały smaczny poczęstunek. Pochwałom i pytaniom 
o przepisy końca nie było, a przy tym sporo padło deklaracji o chęci dalszej współpracy. 

zuje się młodym pokoleniom tradycje. Zarówno w jednym jak i w drugim 
stowarzyszeniu członkiniami są kobiety w różnym wieku, ale także dziew-
częta pełne energii i pomysłów.

Należy podkreślić, że spotkanie zostało zakończone wspólnym kolę-
dowaniem. Bardzo ładny program przygotowała pani Ewa Andraszczyk 
(nauczycielka w miejscowej szkole we Wrzeszczewicach), akompanio-
wał Wojciech Zalasa. Koło Gospodyń to duma Bożeny Pietrzykowskiej, 
a „Szuflandia” powstała dzięki pani Marzannie Grałce. Obie panie two-
rzyły swoje stowarzyszenia od podstaw, marzeniami, pasją i determinacją. 
Gratulujemy!< Janina Kosman



ZŁOTe GOdY w gminie Sędziejowice
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w 152. rocznicę złożono hołd 
powstańcom styczniowym

Uczestnicy w imieniu całej społeczności gminy złożyli kwiaty oraz 
zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Sędziejowi-

Dostojnym Jubilatom gratulacje i życzenia 
długich lat wspólnego życia w zdrowiu i ro-
dzinnym szczęściu złożyli: wójt gminy Jerzy 
Kotarski, przewodniczący Rady Gminy Da-
riusz Cieślak, zastępca kierownika USC Kata-
rzyna Kardas-Sobczak oraz sekretarz Mirosław 
Potasiak. Parom małżeńskim wręczono medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.<

Katarzyna Kardas-Sobczak

22 stycznia br. w kolejną już 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego władze 
gminy  Sędziejowice  z  wójtem  Jerzym  Kotarskim  i  przewodniczącym  Rady  Gminy 

Dariuszem  Cieślakiem,  radni,  kierownicy  jednostek  gminnych,  delegacja  Zarządu 
Gminnego  Związku  OSP  w  Sędziejowicach,  dyrektor  ZSR  w  Sędziejowicach,  dyrektor  ZS 
w  Marzeninie,  dyrekcja,  kadra  pedagogiczna,  uczniowie  oraz  harcerze  ZSO  nr  1  w  Sędziejowicach 
oddali  hołd  powstańcom walczącym  o  niepodległość  w  tym ważnym  dla  Polski  okresie  historycznym. 

cami oraz na mogile powstańców styczniowych. Wójt gminy Jerzy Ko-
tarski podkreślił znaczenie takich wydarzeń dla pamięci przyszłych po-
koleń i kształtowania patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży.<

M. Potasiak
Fot. Marek Kidawski 

W  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  
w  Sędziejowicach  odbyła  się  uro-
czystość  związana  z  jubileuszem 
50-lecia  pożycia  małżeńskiego 
par  z  tej  gminy.  Tym  razem  złote 
gody świętowały trzy pary małżeń-
skie:  Helena i Eugeniusz Koseccy 
z Marzenina, Zdzisława i Zdzisław  
Dąbrowscy z Marzenina oraz Elżbie-
ta i Janusz Perlińscy z Wrzesin.
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W Forum uczestniczyli: sędzia Anna Maria Wesołowska, psy-
cholog O. Adam Wyszyński, wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotar-
ski, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, przewodnicząca Rady 
Powiatu Łaskiego Teresa Wesołowska, proboszcz parafii Grabno ks. 
Wiesław Kalupa, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Da-
riusz Cieślak wraz z radnymi, sekretarz gminy Mirosław Potasiak, 
przyjaciel szkoły z Wielkopolski, znawca historii Powstania Stycz-
niowego Paweł Grzesiak, policjanci z działu prewencji do spraw 
nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, dyrektor GOK 
w Sędziejowicach Grzegorz Brożyński, przewodniczący Rady Ro-
dziców Paweł Buczkowski, dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele 
oraz mieszkańcy gminy, którym bezpieczeństwo dzieci nie jest obo-
jętne. Forum przebiegało w kilku etapach.

 Uczestnikami pierwszego spotkania dotyczącego najważniej-
szych wartości w życiu młodego człowieka i wyboru właściwej dro-
gi byli uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas gimna-
zjalnych. Prelekcję prowadził O. Adam Wyszyński. Następnie dzie-
ci brały udział w warsztatach z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. 
„Kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży”. Po spo-
tkaniu z uczniami pani sędzia poprowadziła warsztaty „Kreowanie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rodzinie - aspekty prawne” dla 
członków Gminnych Komisji: Interdyscyplinarnej i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, nauczycieli i samorządowców.

 Popołudniowe spotkanie dla społeczności lokalnej otworzył kon-
cert noworoczny w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły, przy 

W grudniu i styczniu przekazaliśmy 1200 paczek żywnościowych 
podopiecznym z gminy Sędziejowice. Artykuły spożywcze w ilości 
8804 kg zostały pozyskane z Fundacji „Bank Żywności” w Łodzi. 
Sprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji żywności dla najuboż-
szych jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu członków Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, wsparciu ze 
strony władz gminy oraz ogromnej pracy załogi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Szczególnie serdecznie dzię-
kujemy panu Władysławowi Gabrysiakowi oraz jego pracownikom 
za zapewnienie transportu żywności i jej rozładunku.<

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Gminy Sędziejowice

Z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej 
II GMINNE OTWARTE FORUM PROFILAKTYCZNE
W ramach działań profilaktycznych i realizacji projektu „Szkoła Zdrowego Stylu” w styczniu br. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach odbyło się II Gminne Otwarte Forum Profilaktyczne zorganizowane 
przez wójta gminy Sędziejowice, dyrektora ZSO nr 1 w Sędziejowicach oraz działającą przy szkole Radę Rodziców. 
Celem Forum było budowanie lokalnego systemu profilaktyki w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży, kreowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców oraz 
podniesienie świadomości społeczeństwa na temat aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych.

W  grudniu  br.  po  prawie  rocznej  przerwie  rozpoczęła  się 
realizacja  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa 
2014-2020 realizowanego w ramach europejskiego Funduszu 
Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym  (FeAD).  Jest  to  nowy 
program, który zastąpił realizowany wcześniej program PeAD. 
Polega  on  na  dostarczaniu  osobom  najuboższym  pomocy 
żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodatkowo wobec 
osób  objętych  programem  realizowane  będą  różne  działania 
towarzyszące, mające na celu m.in. integrację społeczną. 

Nadal niesiemy pomoc

współudziale GOK w Sędziejowicach, a powitania uczestników Fo-
rum i wprowadzenia do dyskusji „Lokalny system profilaktyki a po-
prawa bezpieczeństwa” dokonali: wójt gminy Jerzy Kotarski, dy-
rektor szkoły Barbara Gawor oraz psycholog O. Adam Wyszyński. 
Następnie warsztaty „Kreowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży w rodzinie” poprowadziła sędzia Anna Maria Wesołowska. Ko-
lejny wykład na temat „Wzrastanie ku dorosłości, normy i wartości 
w kształtowaniu prospołecznych postaw dzieci i młodzieży - wybór 
właściwej ścieżki własnego rozwoju i kreowanie kariery” przedstawił 
psycholog O. Wyszyński. Ostatnim punktem spotkania była debata 
panelowa „Refleksje wokół przyczyn niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży”, którą poprowadził O. Wyszyński z udziałem sę-
dzi A. Wesołowskiej, wójta J. Kotarskiego, przedstawicieli rodziców, 
absolwentów, uczniów, samorządu lokalnego, duchowieństwa i poli-
cji. Dyskusja dostarczyła wielu cennych uwag na temat bezpiecznego 
wychowania i edukacji oraz pozwoliła na refleksje dotyczące zagro-
żeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież we współczesnym świecie.

 Podsumowując dyrektor Barbara Gawor podkreśliła, że choćby 
odbyte Forum uchroniło od złego wyboru tylko jedno dziecko, jedne-
go ucznia, warto się starać i podejmować wysiłek w organizację dzia-
łań profilaktycznych oraz aranżację podobnych debat. Bezpieczeń-
stwo i dobro dziecka jest przecież najważniejsze, a przedsięwzięcia 
podejmowane przez szkołę mają temu służyć.

 Po zakończeniu dyskusji cała społeczność lokalna została zapro-
szona na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uczestnicy Fo-
rum mieli także możliwość otrzymania publikacji związanych z pro-
filaktyką, zakupienia poradnika prawnego sędzi Anny Marii Weso-
łowskiej „Bezpieczeństwo młodzieży” oraz zapoznania się z ofertą 
edukacyjną przybyłych na spotkanie szkół ponadgimnazjalnych. 
Koszty Forum w głównej mierze zostały sfinansowane przez gmi-
nę Sędziejowice ze środków określonych w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przez Radę Rodzi-
ców i sponsorów.<

 Ewa Dionizy



luty 2015 r. 19W I D A W A

inwestycje  w 2015 r.
Przede wszysTkim droGi

Stanisław  Sikorski  urodził 
się 6 kwietnia 1925 roku w Wida-
wie. Był osobą niezwykle barwną, 
szczególnie zasłużoną dla gminy 
Widawa jak również kraju. Swo-
je życie poświęcił nie tylko dzia-
łalności na rzecz rozwoju naszej 
gminy, ale także walce o wolność 
ojczyzny, czego dowodem była 
służba w Armii Krajowej, do któ-
rej po złożeniu przysięgi, wcielo-
ny został w lutym 1943 roku.

Wiosną 1944 roku dostał 
przydział do służby w 3 Bryga-
dzie „Szczerbca” w Okręgu Wi-
leńskim Armii Krajowej, gdzie 
otrzymał pseudonim „Huragan”. 

Brał udział w licznych akcjach zbrojnych, między innymi w walce 
pod Trokami, Czarnym Borem, Pawłowem, Murowaną Oszmianką 
oraz wielu innych działaniach bojowych. Uczestnicząc w akcji „Bu-
rza”, do momentu wkroczenia Armii Czerwonej walczył o Wilno. 
12 lipca 1944 roku w Puszczy Rudnickiej nastąpiło okrążenie jego 
Brygady przez wojska NKWD, rozbrojenie i aresztowanie żołnierzy 
z oddziału. Cudem unikając aresztowania, wraz z kolegą na własną 
rękę przedostał się do Wilna, gdzie następnie w sierpniu tego same-
go roku został wcielony do Armii Czerwonej. Udało mu się stamtąd 
zdezerterować 21 stycznia 1946 roku i w końcu po 10 dniach ucieczki 
powrócić do Widawy.

Po wojnie działał na rzecz gminy Widawa i jej mieszkańców. Stał 
się założycielem i pierwszym kierownikiem Banku Spółdzielczego 
w Widawie. Stanowisko to piastował przez 23 lata. 

Od 1947 roku działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie. 
Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa odznaczeniami 
resortowymi i państwowymi, w latach 1972-1976 pełnił funkcję pre-

POżeGNANIe STANISŁAWA SIKORSKIeGO
10 lutego br. na cmentarzu parafialnym w Widawie pożegnano człowieka niezwykle zasłużonego nie tylko dla społeczeństwa gminy 
Widawa, ale także dla naszego kraju, wielkiego społecznika - honorowego Obywatela Gminy Widawa - śp. Stanisława Sikorskiego.

zesa OSP, a przez kilka kadencji był skarbnikiem OSP. Był jednym z or-
ganizatorów rozbudowy strażnicy OSP. Jako członek Komitetu Rozbu-
dowy remizy OSP w Widawie, aktywnie uczestniczył w pracach przy 
jej rozbudowie. Przez ostatnich kilkanaście lat był Honorowym Człon-
kiem widawskiej OSP. Jego pomoc druhom – strażakom i wsparcie we 
wszystkich działaniach na zawsze pozostaną nieocenione.

Był współzałożycielem i członkiem Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego, w którym jako skarbnik działał przez 45 lat. Jako je-
den z członków LZS Widawa stał się współinicjatorem budowy sta-
dionu, przyczyniając się tym samym do popularyzacji i rozwoju sportu 
w gminie. Od 1956 roku aż do momentu ogłoszenia stanu wojennego 
pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej. 

W początkach lat 60. XX wieku jako współzałożyciel Kółka Rol-
niczego przyczynił się do zagospodarowania terenu pod park, a w na-
stępstwie do wybudowania w jego sąsiedztwie stacji benzynowej. Brał 
również czynny udział w budowie oraz początkach działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Widawie. W latach 1986 – 2000 był skarbni-
kiem Wspólnoty Gromadzkiej w Widawie pełniąc równocześnie funk-
cję prezesa Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej, którego od kilku już lat był ostatnim jego członkiem.

Latem 22 sierpnia 2000 roku został awansowany do stopnia pod-
porucznika Wojska Polskiego. Odznaczony:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Radę Państwa
Krzyżem Armii Krajowej
Krzyżem Partyzanckim
Medalem Wojska Polskiego
Medalem Zwycięstwa.
Wszystkie osiągnięcia Pana Stanisława oraz szacunek i uznanie 

społeczności gminnej dla jego działalności sprawiły, że na wniosek 
wójta gminy, uchwałą Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 
roku nadano mu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Widawa”.

AK

Do ważniejszych inwestycji, zaplanowanych do wykonania w najbliższym czasie należą 
m.in.: budowa wodociągu w miejscowości Siemiechów oraz Kolonia Ochle. Trwają  już 

prace  przy  budowie  sieci  wodociągowej  oraz  przyłączy  wodociągowych  w  pasach  dróg 
w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków – etap I oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie – etap II. Zakończenie I etapu 
planowane jest na początek kwietnia, zaś II  w połowie maja br.

Na wymienione zadanie gmina Wida-
wa w październiku 2014 r. podpisała umo-
wę o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 
2013. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów 
kwalifikowanych. 

W styczniu br. gmina  podpisała umowę 
z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowo – budowlanej (uproszczonej) na 
przebudowę drogi w miejscowościach Grabówie 

Drogie Panie!

Z okazji Dnia Kobiet, składamy Wam życzenia wszelkiej pomyslności, uśmiechu, 
wszystkiego co najlepsze i pozytywnego spoglądania w przyszłość. Życzymy Wam, 

aby udało się zrealizować wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne,
życzymy szczęścia i zdrowia, dzięki którym te zamierzenia będą realne oraz szczęścia 

rodzinnego i przyjaciół, z którymi wszystkie sukcesy będzie można dzielić.

Wójt gminy Widawa – Michał Włodarczyk
Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Bruzda



Zdrowa Widawa

sTo laT babciom i dziadkom!
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Kochamy wszyscy Babcię i Dziadka, to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składamy, by sto latek jeszcze żyli

Babcia  z  reguły  kojarzy  nam  się  z  czymś  bardzo 
przyjemnym.  Najczęściej  jest  to  osoba,  z  którą  wiążemy 
całą  gamę  uśmiechniętych  wspomnień.  Babcia  utuli,  gdy 
rodzice nakrzyczą, poczęstuje potajemnie jakimś łakociem, 
opowie bajkę. Dla każdego zawsze ma dobre słowo i ciepły 
uśmiech.  To  ona  poświęca  wnukom  swój  wolny  czas,  gdy 
rodzice muszą ciężko pracować. Dziadek zaś to sympatyczny 
staruszek,  który  opowiada  najciekawsze  historie,  jest 
wyjątkowo cierpliwy, nikt inny tak szybko jak on, nie potrafi 
swych wnuków rozbawić do łez. 

Styczeń dla wnuków jest zawsze miesiącem wyjątkowym. W końcu 
to wtedy babcia i dziadek mają swoje wielkie święto, a przecież wnuki 
bardzo lubią im sprawiać radość. Aby tradycji stało się zadość, w nie-
dzielę 25 stycznia br. o godz. 17  w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Widawie zebrały się babcie i dziadkowie, by świętować 
swoje święto. 

W części artystycznej pod czujnym okiem swych instruktorów: Ur-
szuli Skrzypek, Elżbiety Herman, Blandyny Ciszewskiej i Jana Kondra-
towicza wystąpiły dzieci działające przy GOK - zespół wokalno-tanecz-
ny „Wesołe Nutki” oraz młodzi soliści i instrumentaliści. 

W części finałowej wystąpiła, jak zwykle przyjmowana z wiel-
kim aplauzem, amatorska grupa teatralna „Tacy Sami”. Babcie 
i dziadkowie oraz rodzice z dumą patrzyli na popisy swoich po-

ciech, gromkimi brawami dziękując im za występy. Po zakończe-
niu części artystycznej i życzeniach, dzieci rozdały swym babciom 
i dziadkom słodkie serca z dedykacją, po czym wszystkich zapro-
szono na słodki poczęstunek ufundowany przez Gminny Ośrodek 
kultury. Dziadkowie i babcie częstując się słodkościami miło spę-
dzili niedzielne popołudnie. 

Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy sa-
mych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swoich 
wnuków tak jak w tym dniu…<

AK

Od stycznia 2005 roku w Widawie działa 
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, w którego skład wcho-
dzą 3 przychodnie: w Widawie, Chociwiu 
i Brzykowie. Ponadto działalność prowadzi  
1 niepubliczny ZOZ. 

W celu zmniejszenia skutków ubocznych 
niepełnosprawności ruchowej oraz zapewnie-
nia profilaktyki raka szyjki macicy realizowany 
jest Program Zdrowotny „Zdrowa Gmina”. Na 
jego realizację w 2015 roku SPZPOZ w Wida-
wie otrzymał dotację z budżetu gminy wysoko-

Jednym  z  podstawowych  zadań  gminy  jest  zapewnienie  mieszkańcom 
odpowiedniej  opieki  zdrowotnej.  Ochrona  zdrowia  jest  zagadnieniem 
niezmiernie ważnym, wymagającym nie tylko ciągłej uwagi, ale i nakładów 
finansowych.  Konieczne  jest  sukcesywne  wyposażanie  ośrodków  zdrowia 
w  nowy  sprzęt,  podnoszenie  jakości  usług  medycznych  i  poprawa  ich 
konkurencyjności na lokalnym rynku.

ści 55 tys. zł, o 25 tys. więcej niż w latach ubie-
głych. Program obejmuje lata 2015-2016 i do-
tyczy: wykrywania i terapii patologii narządu 
ruchu u mieszkańców gminy Widawa oraz pro-
filaktyki raka szyjki macicy kobiet. W ramach 
profilaktyki raka szyjki macicy w bieżącym 
roku planowane są m.in. nieodpłatne badania 
cytologiczne dla kobiet, o terminach  pacjentki 
będą informowane za pomocą ogłoszeń, bądź 
też indywidualnie na miejscu w ośrodkach 
zdrowia.  

Dzięki dodatkowym środkom udało się za-
trudnić drugiego fizjoterapeutę i gabinet fizjo-
terapii czynny jest teraz codziennie w godzi-
nach 8-18. W ramach programu „Zdrowa Gmi-
na” dwa razy w miesiącu pacjentów przyjmuje 
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.<

AK  

na działkach o nr 161, 600, 345/2, 381/1, 
384/2 obręb Grabówie oraz Zborów na dział-
kach o nr 541 i 385 obręb Zborów. Dokumen-
tacja obejmować będzie wykonanie jezdni bi-
tumicznej o długości 2500 m, szerokości 4 m 
i grubości 5 cm oraz podbudowy z kruszywa 
o grubości 15 cm.  Projektuje się również wy-
konanie obustronnych poboczy tłuczniowych 
o szerokości 50 cm. Gmina planuje złożyć 
wniosek o przyznanie środków z budżetu wo-
jewództwa łódzkiego, pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Do innych zaplanowanych działań za-
liczyć można budowę drewnianego mostu 
w miejscowości Ruda, czy dokończenie bu-
dowy garażu OSP w miejscowości Brzyków.  
Planowane jest także pozyskanie środków 
z budżetu RPO WŁ na budowę 3 placów 
zabaw w oddziałach przedszkolnych: Cho-
ciw, Ochle i Restarzew na łączną kwotę ok.  
260 000 zł.

Jedną z najistotniejszych potrzeb z punk-
tu widzenia mieszkańców gminy, jest budowa 
nowego przedszkola w miejscowości Wida-

wa. Orientacyjny koszt budowy przedszkola 
dla 120 dzieci szacowany jest na ok. 3 mln zł. 
Będzie można ubiegać się o dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych wysokości  do 85 
proc. całkowitych kosztów inwestycji. 

W bieżącym roku Ochotnicza Straż Po-
żarna w Widawie obchodzić będzie 110-lecie 
swojego istnienia. To właśnie dla tej jednostki 
zaplanowano (z dofinansowaniem zewnętrz-
nym) zakup ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego.<

AK

Przede wszysTkim droGi...



luty 2015 r. 21

Projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu 
roku trzech cykli lekcji promocyjnych w kla-
sach szóstych, w określonym terminie: we 
wrześniu w związku z Europejskim Dniem Ję-
zyków Obcych, w grudniu przed świętami Bo-
żego Narodzenia i w marcu przed Wielkanocą. 

Zorganizowanie takiej imprezy było możliwe dzięki współpracy 
i pomocy gminy Łask. Zarząd stowarzyszenia dziękuje również wszyst-
kim sponsorom i ludziom, którzy włączyli się do organizacji imprezy. 
Dzieci przy wyjściu do domu otrzymały paczki ze słodyczami i owoca-
mi, aby dłużej mogły pamiętać o wspaniałej zabawie.<

Włodzimierz Jurowski

szkolne przygody MIKOŁAJKA
W roku szkolnym 2014|15 Biblioteka Pedagogiczna w Łasku przystąpiła do realizacji 
projektu  Instytutu  Francuskiego  w  Polsce  i  Wydawnictwa  „ZNAK”  pt.  „Szkolne 
przygody Mikołajka”. Celem projektu  jest  zachęcenie uczniów  szkół podstawowych 
do nauki języka francuskiego oraz zapoznanie ich z przygodami Mikołajka, bohatera 
francuskiej  serii  książek  autorstwa  René  Goscinny’ego  i  Jean-Jacques’a  Sempé. 
Biblioteka wdraża projekt w trzech szkołach podstawowych Łasku i Zelowa, zajęcia 
prowadzi Ilona Pluszyńska - kierownik filii.

Każda z lekcji zawiera elementy języka francu-
skiego i kultury francuskiej.

We wrześniu i październiku oraz grudniu 
przeprowadzono dwa cykle lekcji w wyty-
powanych do projektu szkołach: SP nr 1 i 5 
w Łasku i SP nr 2 w Zelowie. W trakcie za-

jęć zatytułowanych „Mikołajek i jego kum-
ple” oraz „Świat Mikołajka” uczniowie po-
znali francuskie imiona szkolnych kolegów 
Mikołajka oraz ich charakterystyczne cechy. 
Obejrzeli francuski zwiastun filmu „Przy-
gody Mikołajka” i nauczyli się pierwszych 
francuskich słów i zwrotów. Wiele radości 
sprawiła dzieciom gra planszowa z elemen-
tami języka francuskiego. Po każdej lekcji 
dzieci otrzymały prezenty przygotowane 
przez Wydawnictwo „Znak”. W marcu ko-
lejny cykl spotkań zatytułowany „Wielkanoc 
Mikołajka”.<

Ilona Pluszyńska
Biblioteka Pedagogiczna w Łasku

Zabawa karnawałowa dla dzieci
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merkury w Łasku zorganizowało 
zabawę  karnawałową  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  gminy. 
Na  imprezę  zostało  zaproszonych  130  dzieci  wybranych  przez 
dyrektorów  i  pedagogów. W  trakcie  tańców,  zabaw  i  konkursów 
wszystkie  dzieci  mogły  się  posilić  przygotowanym  poczęstunkiem 
i ostudzić rozgrzane emocje podanymi napojami. Rodzice oglądający 
zabawę byli szczęśliwi patrząc na swoje pociechy, radośnie szalejące 
na parkiecie sali użyczonej przez zaprzyjaźnioną ze stowarzyszeniem 
Ochotniczą Straż Pożarną w Łasku.

Jak wynika z informacji udostępnionych 
nam przez dyr. Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łasku Wiolettę Okupińska-Janus, w końcu 
2014 roku w PUP odnotowano 3054 bezro-
botnych, z tego 47 proc. stanowiły kobiety 
(w końcu stycznia 2015 r. – 3181). Rok wcze-
śniej, czyli w końcu grudnia 2013 r. bezro-
botnych było 3769. 19-procentowy spadek 
liczby bezrobotnych jest optymistyczny, ale 
chciałoby się, by był to trend stały, a nie tyl-
ko okresowy. W 2014 r. zarejestrowano łącz-
nie 3,6 tys. nowych bezrobotnych, „odpływ” 
zaś wyniósł ponad 4,3 tys. Niestety, stopa 
bezrobocia w k. 2014 r. w powiecie wyno-
siła 15,7 proc. (dwa lata wcześniej 18,2), dla 
porównania w kraju – 11,5, a dwa lata wcze-
śniej – 13,4 proc. 

W powiecie łaskim prawie 2000 bezrobot-
nych pochodzi ze wsi. To dużo, jeśli dodamy 
jeszcze bezrobocie ukryte – liczba ludzi bez 

pracy będzie jeszcze większa. Ponad 70 proc. 
osób bez pracy w powiecie zaliczono do gru-
py będących w szczególnej sytuacji (znaczna 
część bez wykształcenia średniego, niepełno-
sprawni, ludzie po odbyciu kary więzienia itp.). 
Prawie jedna trzecia bezrobotnych pozostaje 
bez pracy powyżej 2 lat! Najwięcej bezrobot-
nych jest w wieku 25-34 lat, przeważają osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 
Na prawie 300 bezrobotnych z dyplomem wyż-
szej uczelni aż 200 stanowią kobiety.

Zasiłki – w 2014 r. wypłacono je tylko 815 
osobom, prawo do zasiłku miało natomiast 337 
osób.

Efekty działań zmierzających do złago-
dzenia skutków bezrobocia: choć istnieją 
liczne programy i przeprowadza się tysiące 
wywiadów zakończonych ustaleniem profilu 
pomocy – ostateczne rozwiązanie problemów 
ludzi szukających swojego miejsca na rynku 

pracy nie jest sprawą prostą. W powiecie jest 
za dużo osób bezrobotnych o kwalifikacjach 
niedostosowanych do potrzeb pracodawców, 
zbyt dużo jest osób w wieku powyżej 50 lat, 
kobiet z wykształceniem wyższym, obserwuje 
się też zbyt małą aktywność zawodową niepeł-
nosprawnych. W ubiegłym roku zrealizowano 
1279 zgłoszeń wolnych miejsc pracy (600 to 
miejsca pracy subsydiowanej oraz odbywania 
stażu i prac społecznie użytecznych), z których 
znaczna część dotyczyła takich zawodów jak: 
robotnik gospodarczy, szwaczka, sprzedawca, 
technik prac biurowych, kierowca ciągnika sio-
dłowego.

Z mankamentów rynku pracy w powiecie 
wynikają wnioski, których zrealizowanie może 
poprawić sytuację bezrobotnych, szczególnie lu-
dzi młodych ubiegających się o pierwszą pracę, 
a także osób powyżej 50 roku życia i kobiet.<

(P)

kwalifikacje bezroboTnych rozmijają się...
Ubiegły  rok  przyniósł  sporo  zmian  w  działaniu  urzędów  pracy,  co  było  efektem  m.in.  nowelizacji  ustawy  o  promocji  zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy. Nowe programy aktywizujące  i  integrujące w zakresie aktywizacji zawodowej  i  integracji  społecznej osób 
bezrobotnych mają spowodować spadek liczby osób poszukujących pracy.



22 luty 2015 r.

Od dobosza do drugiej 
„Grabi 59” (3)

A zespół był wyłącznie społeczny. Nie miał 
tzw. pleców, patronatu, dotacji. Chciał dawać, 
także prostakom, rozrywkę mającą skłaniać 
do refleksji o miejscu, w którym się żyje. Ale 
gawiedź się cieszyła i potakiwała, póki trwał 
spektakl. Potem szybko wracała do swej pry-
mitywnej mentalności. Piękna, magiczna Ko-
lumna niekoniecznie miała większość miesz-
kańców o autoramencie urody tego miejsca. 
A zbrukana twarz drugiej „Grabi 59” odpłynęła 
czystym nurtem Grabi w przeszłość. Jednak 
przez około trzy lata (1959-1962) zrobiła tyle, 
że pozostały o niej okruchy pamięci nie tylko 
wśród tych, którzy jej obie wersje tworzyli. 

Powinni o tym pamiętać zwłaszcza ci ko-
lumnianie, którzy dzisiaj budują kulturalne ży-
cie w swej małej ojczyźnie. Powinni - choćby 
dlatego, że krzewią tam kulturę w nieporówna-
nie lepszych warunkach niż to pół wieku wcze-
śniej czynili pasjonaci tego siedliska.
Listopad 2014
      Rafał Orlewski

Z programu „Spacerkiem po Kolumnie”

Rafał Orlewski
ZNUDZONy

Jest miasteczko, w tym miasteczku
słońce w górze lśni.
Latem możesz coś nad rzeczką, zimą to już 
nic:
dzień podobny do dnia,
tydzień do tygodnia -
wciąż na naszych młodych plecach
nuda wiesza psy.

Jest miasteczko, w tym miasteczku
mądre głowy są,
o wszystkim już pomyślały,
o znudzonych - non!
Najmilsi widzowie
może ktoś odpowie:
kto mi zdejmie z młodych pleców
znudzonego psa?

KIeROWNIK GOSPODy

Ach, jacy wy śmieszni jesteście znudzeni - 
bujacie w obłokach miast chodzić po ziemi
i starszych się radzić,
W gospodzie szeroko otwarto podwoje
i stoją na półkach ogniste napoje
i starsi przychodzą, i przykład wam dają co 
dzień.

Więc czego wy, młodzieńcy, gdzieś szukacie,
kiedy rozrywkę zapewnioną macie?

Hej, chłopcy! Zakąski są i wódka płynie, płynie!
Wy macie zdrowe nóżki, więc… naprzód -  
do knajpuszki!
Znudzenie i troski swe utopić można w winie -
Nie zapomnijcie tylko pieniążków z sobą wziąć!

Rafał Orlewski (autor wspomnień) z poetą 
z Kolumny dr. Tadeuszem Kubiakiem 

(pierwszy z lewej), 
Biblioteka Publiczna w Łasku, 2007 r.

Fot. Marta Pawlicka-Włók

Na 

Historia dzieje się na naszych oczach
W tym cyklu publikujemy zwykle stare pożółkłe fotografie ukazujące daleką prze-

szłość. Stąd nie zawsze dobra jakość zdjęć, choć Wydawnictwo przygotowujące co mie-
siąc kolejny numer „Panoramy” stara  się wykorzystać wszystkie  zdobycze  techniki, 
by te fotografie były lepsze od… oryginałów, co często się udaje. Dziś jednak robimy 
świadomie wyjątek i prezentujemy zdjęcie z 2008 roku, w oryginale kolorowe, dobrej 
jakości. Po co ten wyjątek w naszym cyklu? Chcemy uświadomić Czytelnikom, że hi-
storia dzieje się na naszych oczach. W 2008 r. widoczny na zdjęciu kościół był jeszcze 
w budowie, a mieszkańcom pobliskiego osiedla służyła tymczasowa drewniana świąty-
nia, której już nie ma (przewieziono ją w częściach i zmontowano w Piotrkowie Trybu-
nalskim). Dziś to miejsce wygląda inaczej, choć minęło zaledwie kilka lat…<

(Saw)

WyChOWANeK GOSPODy

Ja to bym, bracie, rąbał w mordę
aż by żarówki gasły! 
Zobaczysz: kto się na mnie porwie,
rozwalę go w drobiazgi.

Pięść mam, co prawda, robotniczą -
taką przeciętną łapę,
ale się ze mną „blachy” liczą
jak im zasunę w japę.
Kiedyś pod kinem podszedł władza
i straszy mnie mandatem,
a ja mu - czego nos tu wsadzasz?
I z nosa marmoladę.

Mówię ci, bracie, jak kumplowi:
na wszystko lachę kładę.
Kto do mnie szura? Pokaż, powiedz - 
zaraz mu prawym jadę.<
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Jak Kolumna stała się ogrodem (3)

23

Kolumna,  jak  widać,  miała  więcej  szczęścia.  Z  sukcesu  pierwszej  parcelacji  zadowolony  był  J.  Szweycer, 
dlatego postanowił rozparcelować dodatkowo 81 ha położonych w zachodniej części osady (między ul. Lubelską, 
Graniczną i Niską, tereny między doliną Pałusznicy i ul. Wojska Polskiego). Powstało tu 297 działek, które jednak 
nie cieszyły się takim zainteresowaniem jak te w centrum Kolumny.

Zatrzymajmy się teraz dłużej przy wspomnianym A. Jawornickim. 
Urodził się w 1886 r., studiował na Politechnice Warszawskiej i w Pary-
żu, by w 1911 r. powrócić do Polski i związać się ze stolicą. Już w 1916 r. 
- jak wynikało z wystawy poświęconej temu znakomitemu architekto-
wi, urbaniście i rysownikowi, zorganizowanej w 2011 r. - był jednym ze 
współtwórców planów południowej części Warszawy, m.in. Pola Moko-
towskiego. Potem projektował wiele oryginalnych budowli stolicy, m.in. 
siedziby związków zawodowych przy ul. Kopernika 36/40, gmachu 
IMCA przy ul. Konopnickiej, pracował przy rozbudowie ratusza i zago-
spodarowaniu Placu Teatralnego, był autorem planu modernizacji wnętrz 
Hoteli „Bristol” i „Europejskiego”, zaprojektował również cokół i całe 
otoczenie Pomnika Lotnika w Warszawie. Jednak najbardziej znany jego 
plan urbanistyczny dotyczy właśnie miasta-ogrodu Podkowa Leśna.

Jawornicki był kierownikiem Wydziału Urbanistyki Zarządu Miasta 
Warszawy, współtworzył wiele projektów, przez lata odciskał piętno na 
rozwoju urbanistycznym stolicy. Sam mieszkał w okazałej willi na Sol-
cu, gdzie miał m.in. pracownię, w  której tworzył nie tylko plany archi-
tektoniczne i urbanistyczne, ale i rysował oraz malował obrazy przedsta-
wiające architekturę, scenki rodzajowe. Świetnym malarzem był zresztą 

A. Jawornicki podczas wypoczynku nad morzem

Zaproszenie na wystawę poświęconą A. Jawornickiemu, 2011 r.
Jeden z rysunków A. Jawornickiego. 

Wszystkie reprodukowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych

A. Jawornicki w swojej pracowni

także jego dziadek, właśnie dzięki jego obrazom udało się Jawornickim 
pozostać na dłużej w tej willi podczas okupacji hitlerowskiej, bo dowód-
ca kierujący akcją eksmisyjną był… malarzem. 

Gdy w okresie Powstania Warszawskiego Jawornicki wraz z rodzi-
ną opuszczał stolicę, na cienkich bibułkach uwieczniał szkice ukazujące 
exodus ludności stolicy, a także zbrodnie okupanta. Przez pewien czas 
wraz z rodziną przebywał na wygnaniu w Pyrach, gdzie przy okazji za-
projektował kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła.

Antoni Jawornicki zmarł w 1950 roku. Przez wiele lat nie przypomi-
nano jego zasług związanych z Kolumną, podobnie zresztą jak i Szwey-
cerów. Podpowiadamy zatem miłośnikom tej niegdyś odrębnej miejsco-
wości i wciąż oryginalnej części miasta, by uczcili pamięć znakomitego 
urbanisty i architekta. Okazja jest wyśmienita - w tym roku mija 65 lat od 
jego śmierci i 90 lat od momentu stworzenia planu Kolumny, zaś w przy-
szłym roku - 130 lat od urodzin jednego z największych polskich urbani-
stów międzywojnia.<

Stanisław Barcz
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W wieku 18 lat zostałem powołany do 
drużyny seniorów prowadzonej przez trenera 
Stefana Starczyńskiego. Drużyna ta składała 
się wtedy z zawodników miejscowych oraz 
zawodników z naszej jednostki wojskowej. 
Zespół rozgrywał mecze w klasie „B”, w pod-
okręgu pabianickim.

W 1968 roku klub Sparta przejęło Przed-
siębiorstwo Budownictwa Przemysłowe-
go „Montoprzem” i klub zmienił nazwę na 
MZKS Budowlani Łask. Powstał nowy zarząd 
z prezesem Jerzym Sokalszczukiem na czele. 
W skład zarządu weszli: Bolesław Stanisław-
ski - przewodniczący rady zakładowej, Zenon 
Krakowski - sekretarz, Albin Wypych - wice-
prezes, Jan Sobczak - kierownik sekcji piłki 
nożnej, i inni członkowie zarządu: Andrzej 
Rendecki, Adolf Hajncel, Bronisław Jastrzą-
bek. Prezesem Honorowym został Ryszard 
Rozwandowicz. Został zatrudniony nowy tre-
ner, Czesław Fudalej, były zawodnik Cracovii 
Kraków i Startu Łódź. 

W rozgrywkach klasy „B” drużyna zaję-
ła I miejsce. Po rozegraniu meczu barażowe-
go z LZS Złoczew (mistrzem drugiej grupy) 
z wynikiem 7:1 i 1:1 w 1969 roku, Budowlani 
awansowali do wojewódzkiej klasy „A” - od-
powiednik dzisiejszej IV ligi. W nagrodę po-
jechaliśmy na trzydniową wycieczkę do Trój-
miasta. 

W trakcie przygotowań do nowego sezo-
nu 1969/1970 drużyna przebywała na obo-
zie kondycyjnym na terenie Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Ostrowie. W międzyczasie 
do zespołu dołączyli nowi zawodnicy: Zbi-
gniew Bogdan z Concordii Piotrków Trybu-
nalski, Maciej Bukowiecki z LZS Dłutów, 

Wspomina andrzej lisiecki

PÓł wIeKU Z PIłKĄ noŻnĄ
W 1962 roku, mając 16 lat, zapisałem się do klubu sportowego Sparta Łask. To już 50 lat temu. Od zawsze 
chciałem uprawiać sport, a w szczególności piłkę nożną. Bardzo chciałem grać na pozycji napastnika, na 
której znajdowałem się nawet przez pół roku, a bramkarzem był wówczas Stanisław Cichecki. Po upływie 
tego czasu, trener postawił mnie na bramce i tak już pozostało. 

Mieczysław Kurasiński z Czarnych Radom-
sko oraz Zbigniew Woszkowski z Włókniarza 
Pabianice. 

Rozpoczęły się rozgrywki klasy „A”, pod-
czas których jako beniaminek po rundzie je-
siennej, byliśmy w środku tabeli. W okresie 
zimowym pojechaliśmy na obóz do Szklar-
skiej Poręby. Rozgrywki wiosenne przebie-
gały podobnie. W trakcie rozgrywek został 
rozwiązany zespół Budowlanych Łódź i wy-
różniający się zawodnicy zostali przekazani 
do naszej drużyny, byli to: Mirosław Nowic-
ki, Mirosław Dziuda, Janusz Hamera, Tadeusz 
Świech.

W czasie letnich przygotowań do sezo-
nu 1970/1971, które również odbywały się 
w Ostrowie, poza zajęciami kondycyjnymi 
poddawani byliśmy również systematycznym 
badaniom lekarskim stomatologa Stanisława 
Długołęckiego oraz chirurga Zygmunta Fry-

Od góry i od lewej: Ryszard Rozwandowicz, Jerzy Sokalszczuk, Bolesław Stanisławski, 
Zenon Krakowski, Adolf Hajncel, Czesław Fudalej, Jan Sobczak

Środkowy rząd od lewej: Andrzej Lisiecki, Stanisław Bulzacki, Zdzisław Kaleta, Andrzej 
Grochulski, Antoni Kaźmierczak, Roman Kaźmierczak, R. Felcenloben, Włodzimierz Oleszczak

Ostatni rząd od lewej: Zbigniew Kmiecik, Franciszek Irzykowski, Edward Janicki, Henryk Zgondek, 
Antoni Strzelczyk, Lech Krysiak, Wincenty Kaźmierczak, Zbigniew Krakowski, Jan Krysiak

meczach przepuściłem tylko siedem bramek. 
Niejednokrotnie byłem również kapitanem tej 
drużyny.

W międzyczasie mieliśmy okazję oglądać 
mecz towarzyski Polska - Brazylia na Sta-
dionie Dziesięciolecia w Warszawie, gdzie 
w obecności 100 tys. widzów podziwialiśmy 
to niesamowite widowisko.

Przygotowania do rozgrywek rundy wio-
sennej rozpoczęto na własnych obiektach, a na-
stępnie zespół wyjechał na obóz do Spały, gdzie 
w doskonałych warunkach przebywaliśmy na 
dwutygodniowym obozie kondycyjnym. W tym 
czasie zatrudniono drugiego trenera, również 
byłego piłkarza Startu Łódź, Jana Matysika. 

Dzięki staraniom zarządu klubu mieliśmy 
do dyspozycji autokar Leyland na wyjazdowe 
mecze, na którym widniała reklama naszego 
klubu. Kierowcą był nieodżałowany kibic - Jan 
Dominik.

drychowskiego. Dlatego też należy się duże 
uznanie dla zarządu za dbanie o zdrowie za-
wodników. Ze względu na to, że skład druży-
ny uległ znacznej zmianie, wyniki meczów 
trudno było przewidzieć, jednak wszystko 
poszło w dobrym kierunku i na koniec rundy 
jesiennej byliśmy liderem rozgrywek. Ja jako 
bramkarz, z pomocą obrońców, w trzynastu 

Rozgrywki sezonu 1970/1971 kontynu-
owaliśmy jako lider i z przewagą czterech 
punktów uzyskaliśmy awans do ligi okręgo-
wej, potocznie zwanej III ligą. Mistrz tej ligi 
rozgrywał mecze barażowe o awans do II ligi, 
ogólnopolskiej.< 
ciąg dalszy w następnym numerze

Andrzej Lisiecki
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Znaleźliśmy się w grupie A  z drużynami WKS Wieluń I, UKS OR-
LIK Ujazd oraz drużyną CONCORDII Piotrków Trybunalski. Nie było 
łatwo, ale zespól pokazał charakter z wyżej notowanymi zespołami, jak 
równy z równymi w grupie nie przegraliśmy żadnego spotkania, co da-
wało nam awans do ćwierćfinału, gdzie czekała na nas POGOŃ Zduńska 
Wola. Zacięte spotkanie, chyba najładniejsze w tym turnieju, walka do 
końca obydwu zespołów i w końcowym rozrachunku wynik remisowy 
- o zwycięstwie zadecydował konkurs rzutów karnych. Pomimo dwóch 
świetnych interwencji NATANA nasi zawodnicy nie strzelają żadnego, 
świetnym wyczuciem i refleksem wykazał się bramkarz Pogoni i tym sa-
mym pozbawił nas awansu do finału!

EDEN CUp w Wieluniu
Czwarte miejsce wywalczyła nasza drużyna w turnieju eden 
Cup,  jaki  odbył  się  w Wieluniu.  Przed  wręczeniem  nagród 
spiker powiedział,  że  to miejsce  jest najgorsze,  trudno mi się 
z tym zgodzić, z perspektywy czasu uważam bowiem, że połowa 
stawki w tak silnie obsadzonym turnieju nie jest porażką. Kolejne 
doświadczenie, jakie zebrali nasi zawodnicy, zaprocentuje już 
niebawem. Mimo braku sporej ilości zawodników (wyjazdy na 
ferie, choroby itp.) chłopcy w całym turnieju zaprezentowali się 
wzorowo tak na parkiecie jak i poza nim.

Na pocieszenie został mecz o trzecie miejsce w regulaminowym cza-
sie nie padła żadna bramka i znów konkurs rzutów karnych, w którym nie 
potrafimy zdobyć gola. IV miejsce staje się faktem, a rzuty karne naszą 
„piętą achillesową”.

Oto wyniki naszego zespołu:
FAZA GRUPOWA
CONCORDIA Piotrków Trybunalski - MULKS Łask 1 - 2 (Rozwalak, 
Szymański)
WKS Wieluń I  - MULKS Łask 0 - 0
MULKS Łask - UKS ORLIK Ujazd 1 - 0 (Krakowski)

FAZA PÓŁFINAŁOWA
Pogoń Zduńska Wola - MULKS Łask 1 - 1 (Rozwalak) K 2:0
MECZ O III MIEJSCE
WKS Wieluń I - MULKS Łask 0 - 0 K1:0

Skład Zespołu:
Natan WALCZAK, Krystian BORYCKI, Wiktor NOWAK, Bartosz 
DŁUGOSZ, Michał SZYMAŃSKI, Jan ROMAŃSKI, Maciej KRA-
KOWSKI, Szymon DREWNOWSKI, Mikołaj SĘDZICKI, Bartek ROZ-
WALAK, Miłosz ANDRZEJCZAK
TRENER: Wiesław SIĘBOR

KLASyFIKACJA KOńCOWA
1.Warta Sieradz
2. Pogoń Zduńska Wola
3. WKS Wieluń I
4. MULKS Łask
5. Lechia Tomaszów
6. UKS ORLIK Ujazd
7. CONCORDIA Piotrków Trybunalski
8. WKS Wieluń II<

Wiesław Siębor



WAŻNIEJSZE IMPREZY W MARCU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień  Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa malarstwa Mariusza 
Gosławskiego marzec BP w Łasku BP w Łasku

2.
Wystawa fotografii Magdaleny 
Dębkowskiej pt. „Wszystko,   
co najważniejsze”

3-31 ŁDK ŁDK

3. 60 Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski 4 ŁDK ŁDK 

4. Koncert z okazji Dnia Kobiet 8 ŁDK ŁDK, Filia ŁDK  
w Kolumnie

5.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Polskie misje wojskowe  
w świecie” wygłosi Marek Kwiatek

10 ŁDK ŁDK

6. Kino z Orange 11 ŁDK Outdoor Cinema, 
ŁDK

7. XXI Konkurs savoir-vivre  
pn. „Obycie umila życie”

11 - eliminacje
18 - finał ŁDK ŁDK

8. Moje ulubione malowanie -  
wystawa prac Krzysztofa Stasiaka 17.03 - 17.04 BP w Sieradzu 

filia w Łasku
BP w Sieradzu 
filia w Łasku

9. Prezentacja dorobku sekcji 
literackiej UTW  - wykład 24 ŁDK ŁDK

Sportowe

1. Otwarcie sezonu na Orlikach marzec boiska Orlik 2012  
w Łasku i Kolumnie CSiR

2.
Mistrzostwa województwa 
łódzkiego klas III w pływaniu - 
runda II 

13 CSiR   
- pływalnia kryta ŁOZP, CSiR 
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Podziękowanie
Wszystkim Państwu, którzy okazali 

mi wsparcie w mojej ciężkiej 
chorobie przekazując swój 1% 
podatku serdecznie dziękuję. 
Jest to dla mnie duża pomoc 

finansowa, a zebrane pieniądze 
umożliwią mi kontynuację 

niezbędnego dla mnie leczenia.<

Wioleta Grącka

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu prowadzą czynności w sprawie 
oszustw dokonywanych na terenie całe-
go kraju. Zorganizowana grupa przestęp-
cza oszukuje przy wykorzystaniu prze-
kazów pieniężnych realizowanych przez 
znaną na całym świecie firmę. Mężczy-
zna, którego wizerunek zdobyli policjan-
ci, jest prawdopodobnym uczestnikiem 
przestępczego procederu, który polega 
na oszustwach przy zakupie samochodu 
przez internet. Oszuści zamieszczają na 
różnych portalach internetowych atrak-

Kto rozpozna oszusta?
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu proszą o kontakt 
wszystkich tych, którzy rozpoznają osobę widoczną na zdjęciu. Mężczyzna 
może mieć związek z licznymi oszustwami polegającymi na wykorzystaniu 
przekazów  pieniężnych  realizowanych  przez  znaną  firmę,  przy  zakupie 
samochodów za pośrednictwem portali internetowych. 

cyjne oferty sprzedaży samochodu. Po-
tencjalny klient kontaktuje się za pomocą 
poczty internetowej z oszustem, który ko-
responduje w języku angielskim lub tzw. 
„łamaną polszczyzną”. W trakcie kore-
spondencji mailowej oszust przekonuje 
klienta, by ten uwiarygodnił swój zamiar 
kupna samochodu. Dowodem wypłacal-
ności kupującego ma być skan przekazu 
określonej kwoty na osobę najbliższą, co 
w efekcie wykorzystują oszuści wypłaca-
jąc pieniądze. 

Ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę, 
potrafi wskazać jego dane personalne lub 

posiada jakiekolwiek informacje przy-
czyniające się do ustalenia tożsamości 
podejrzanego proszony jest o kontakt 
z osobą prowadzącą sprawę w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
- tel. kom. 729-373-305 lub 61 84 137 
53 lub pod czynnym całą dobę numerem 
alarmowym 997. Policja zapewnia anoni-
mowość.<

Duża doza pewności siebie, arogancji 
i buty, za którą skrywają się najzwyczaj-
niej wciąż wielkie pieniądze - to opinia 
o wielu komornikach. Głośno o nich szcze-
gólnie w ostatnich tygodniach, gdy nagło-
śniono sprawę zaboru rolnikowi traktora. 
Okazało się, że dłużnik był gdzie indziej, 
a tłumaczenia rolnika zdały się na nic. Po-
dobnych przypadków jest, niestety, wię-
cej. Jak doniosła prasa, komornik z Łodzi, 
którego kancelaria odpowiada za skanda-
liczny błąd z traktorem, ma w Łasku willę, 
apartament w Łodzi, drogie auto. Nie chce 
się wierzyć, że za tym wszystkim kryje się 
i ludzka krzywda…<

(P)

KOMORnIK 
na cenzurowanym



KoleJny sukCEs Bartka
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7  lutego  br.  turniejem  rocznika  2003/2004 
zakończył  się  cykl  halowych  Turniejów  Piłki 
Nożnej  organizowanych  przez  MULKS  Łask 
w hali PG nr 2 pod patronatem burmistrza Łasku. 

We wcześniejszych terminach br. w ramach cyklu rywalizowały dru-
żyny z rocznika 2001/2002 - 24.01 oraz z rocznika 1997/1998 - 31.01. 

W kończącym cykl turnieju zawodnicy MULKS Łask rocznik 
2003/2004 w składzie: Struj Bartek, Polega Bartosz, Szelecki Mateusz, 
Nowakowski Nikodem, Marecki Dawid, Wyrwas Bartek, Minias Da-
wid pokonali w finale drużynę Olimpii Karsznice, zdobywając Puchar 
Burmistrza Łasku. 

Zwycięskiej drużynie puchar osobiście wręczył burmistrz Gabriel 
Szkudlarek. 

Podczas występu zaprezentował trzy utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta i I.J.Paderewskiego. 
Bartosz Maniecki ma dopiero15 lat i jest uczniem trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Łasku. Jednocześnie uczęszcza do pierwszej klasy II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Zduńskiej Woli. Swój wyjątkowy talent rozwija w klasie fortepianu pod kierunkiem profesor 
Ewy Wlazło. „Panorama” gratuluje i życzy kolejnych sukcesów utalentowanemu mieszkańcowi 
Łasku.< MJ

Dzieci trzyletnie z Przedszkola Publicznego 
nr 3  im.  „Misiaczka”  zostały przyjęte do 
grona  „Misiaczkowej rodziny”.  Złożyły  
ślubowanie  wraz  z  swoimi  rodzicami.  
Ceremonię pasowania dopełniła dyrektor 
Anna Mizera symboliczną kredką.

Tradycją PP nr 3 stały się obchody Dnia 
Pluszowego Misia.

Z tej okazji przedszkole zorganizowa-
ło międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 
MÓJ PRZYJACIEL MIŚ. Ceremonia wręcze-
nia dyplomów i wyróżnień dla laureatów od-
była się w Bibliotece Publicznej w Łasku< 

D. Flis, M. Wronka, B. Płuciennik

turniej o PUchAR bURMISTRZA ŁASKU

Tydzień wcześniej drużyna MULKS Łask wygrała bardzo moc-
no obsadzony turniej (16 drużyn) w Szczercowie. W pokonanym polu 
zostawiła między innymi GKS Bełchatów, Skrę Częstochowa , WKS 
Wieluń, Sokół Aleksandrów oraz Akademię T. Hajdy. Podczas tego 
turnieju MULKS Łask wystąpił w składzie: Dawid Owczarek, Bartek 
Struj, Bartosz Polega, Mateusz Szelecki, Nikodem Nowakowski, Da-
wid Marecki, Bartek Wyrwas, Krystian Mielczarek, Krystian Niciak, 
trener Andrzej Mara.

Wspomnieć należy o młodszych zawodnikach - rocznik 2005, któ-
rzy 6 grudnia 2014 r. zajęli I miejsce w turnieju „Mikołajkowym” roz-
grywanym w Szczercowie. Drużyna wystąpiła w składzie: Piotr Zwo-
liński, Oskar Kogut, Piotr Polega, Jan Szewczyk, Mikołaj Redkiewicz, 
Gracjan Tyluś, Kacper Klemżyński, Filip Ścigała oraz Michał Przybyl-
ski, trener A. Mara.<

A. Mara

Utalentowany  młody  łaskowianin  Bartosz  Maniecki  po  wielu  sukcesach 
ogólnopolskich (brał udział w 43 konkursach i występował w Filharmonii Łódzkiej) 
zadebiutował na arenie międzynarodowej. W dniach 16-18 stycznia br. Bartek wziął 
udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Görlitz (Niemcy), gdzie 
został bardzo dobrze przyjęty przez niemieckie jury i zajął III miejsce.

Misiaczkowa 
rodzina



 

Ferie na wesoło


