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Seniorzy 
 w bibliotece

3 marca w łaskiej Bibliotece Pub-
licznej, w ramach międzynarodowej 
akcji „Tydzień z internetem �011” 
odbyło się sympatyczne spotkanie z se-
niorami pn. „Pomyszkuj w bibliotece. 
Wirtualny koncert życzeń”. Spotkanie 
to zbiegło się z zakończeniem pierw-
szego etapu warsztatów „Senior w ne-
cie”, trwających w naszej bibliotece już 
od września �010 r., oraz z Tłustym 
Czwartkiem, dlatego na spotkaniu nie 
mogło zabraknąć słodkości. 

Seniorzy wspólnie z pracownikami bi-
blioteki stworzyli Playlistę utworów wyszuki-
wanych w serwisie YouTube. Były to szlagiery 
z lat 60, 70 i 80, ale nie zabrakło też współczes-
nych utworów. Seniorzy także chętnie słuchali 
piosenek w obcych językach. Oprócz polskich 
i angielskich utworów wyszukiwano muzyczne 
przeboje w mniej popularnych językach (buł-
garskim, czeskim, tureckim, koreańskim itp.).

Świetną zabawą okazało się odgadywanie 
różnych gatunków muzycznych, m.in.: rock 
and rolla, bluesa, folk, jazzu, disco itp. Uczest-
nicy spotkania podczas nauki w sieci mogli 
jednocześnie miło spędzić czas. Odtwarzane 
utwory obudziły wspomnienia z młodzień-
czych lat naszych gości. Dzięki temu wysłucha-
liśmy wiele ciekawych opowieści i śmiesznych 
anegdot, które z pewnością będą inspiracją do 
dalszych tego typu spotkań.

                    Bożena Trocka-Dąbrowa

Biblioteka dziękuje
W lutym br. do łaskiej książnicy trafiły 

książki przekazane w darze przez prof. Maria-
na Marka Drozdowskiego. Tym samym Pan 
Profesor przyczynił się do wzbogacenia na-
szych zbiorów z zakresu literatury historycz-
nej o 302 książki (w tym 36 obcojęzycznych) 
i 72 czasopisma. Wśród darów znalazły się 
m.in. Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów 
w Polsce, Marian Fuks Z dziejów wielkiej ka-
tastrofy narodu żydowskiego, Juliusz Braun 
Potęga czwartej władzy, Joanna Pisulińska 
Żydzi w polskiej myśli historycznej doby po-
rozbiorowej (1795-1914), Tadeusz A. Kisie-
lewski Gibraltar i Katyń, Karol Modzelewski 
Barbarzyńska Europa, Strajki łódzkie w lu-
tym 1971. 

Warto docenić gest Pana Profesora zwa-
żywszy na fakt, że większość ofiarowanych 
publikacji zostało wydanych po roku 2000. 
W imieniu własnym, bibliotekarzy i czytelni-
ków bardzo serdecznie dziękuję Panu Profe-
sorowi za nieoceniony dar i pamięć o nas.

                    Bożena Trocka-Dąbrowa

100-LATEK Z ŁASKU
�4 lutego  bieżącego roku piękny Jubileusz 100 rocznicy urodzin obchodził 

mieszkaniec Łasku, Bronisław Bąk.

W uroczystości uczestniczyli burmistrz 
Łasku, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zduńska 
Wola i najbliższa rodzina Jubilata. Nie mogło 
zabraknąć gratulacji, życzeń oraz prezentów. 
Pan Bronisław  otrzymał również list gratula-
cyjny od Prezesa Rady Ministrów. „Dwieście 
lat” zaśpiewali wszyscy przybyli na tę uroczy-
stość goście, wznosząc toast za dalszą pomyśl-
ność i zdrowie Jubilata.

Uroczystość przebiegła w wyjątkowej at-
mosferze, była pełna wzruszeń i radości.

Bronisław Bąk urodził się w Łasku. Tu spędził 
swoje dzieciństwo, młodość i tu doczekał starości. 
Był najmłodszy spośród siedmiorga rodzeństwa.

Od czternastego roku życia ciężko praco-
wał: najpierw w kuźni, potem jako stolarz przy 

budowie domów letniskowych w Kolumnie. 
Od 1951r. do 1976r. pracował w Powiatowym 
Przedsiębiorstwie Budowlanym jako brygadzi-
sta-stolarz, aż wreszcie przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. 

Jubilat  jest wdowcem od 1997 r. Z żoną 
Zofią w zgodnym małżeństwie przeżyli 61 lat. 
Posiada dwoje dzieci, dwoje wnucząt i dwoje 
prawnucząt.

Panu Bronisławowi dopisuje pamięć. 
W soboty i niedziele gotuje obiady. Lubi oglą-
dać telewizję, a najbardziej dyskusje politycz-
ne i programy sportowe. Jego marzeniem jest 
obejrzeć olimpiadę w Soczi.
- Jaka jest recepta na długowieczność? Cięż-
ka praca, i optymizm, że jutro będzie lepiej 
– mówi stulatek. 

                        Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                     kierownik USC 

ĆWICZENIA EAGLE TALON

16 lutego br. łaskie Jastrzębie po raz kolejny brały udział w ćwiczeniach systemu obrony powietrznej 
pod kryptonimem Eagle Talon. Te realizowane cyklicznie ćwiczenia mają na celu doskonalenie narodo-
wego systemu obrony powietrznej jako elementu zintegrowanego sojuszniczego systemu NATINADS.

Rano i w południe poderwano do lotu cztery samoloty F-16 z zadaniem obrony własnych 
obiektów, przechwytywania i zwalczania celów powietrznych.

                                                                              por. Marek Kwiatek, fot. Bartosz Bera
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Drugi salonik 
prasowy

W centrum Łasku, przy ulicy Narutowicza 
ruszył w styczniu drugi już w mieście salonik 
prasowy. Znajduje się w nim ok. 1000 tytułów 
prasowych. Przy okazji mieszkańcy grodu nad 
Grabią mogą nabywać art. higieniczne, kosme-
tyki i wyroby tytoniowe.

Nowy salonik, podobnie zresztą jak ten 
w rynku, należy do tej samej właścicielki, która 
dała się poznać jako dobry handlowiec i organi-
zator, dbający o zaspokojenie potrzeb  czytelni-
czych łaskowian. Dodajmy, w historii grodu nad 
Grabią nie było dotąd placówki  z tak bogatą i róż-
norodną ofertą  prasową.                       (Per)

O kobiecie 
na wesoło

Kobiety „i nie miłować ciężko, i miłować 
nędzna pociecha……”  W tym duchu 8 marca 
członkowie koła teatralnego ze Szkoły Podstawo-
wej w Bałuczu przedstawili krótki program  ar-
tystyczny  dla uczczenia Dnia Kobiet. Spojrzenie 
na kobietę oczami znanego satyryka  Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego wywołało uśmiech 
na twarzach widzów. Uczniowie zakończyli swój 
występ tańcem oraz stwierdzeniem, że „ Kobie-
ty  trzeba kochać w każdym wieku, zwłaszcza  
w XXI” .                                               AStan

Nagroda dla R. Klawe
Miło nam poinformować, że związany od lat z Łaskiem Robert Klawe, członek 

Związku Polskich Fotografików Przyrody, uhonorowany został tytułem Fotografika 
Roku (za �010) okręgu łódzkiego. Jego zdjęcie przedstawiające harce lisa i ptaków 
uznane zostało za najlepsze.

Robert Klawe (rocznik 1961), od dziecka 
mieszkaniec grodu nad Grabi, a teraz Okupa, od 
lat prowadzący łaską stację paliwową „Orlenu”, 
w wolnych chwilach pasjonuje się podpatrywa-
niem przyrody. Za pomocą obiektywu aparatu 
fotograficznego  chwyta na gorąco to, co dzieje 
się w przyrodzie, co często jest nieuchwytne dla 
zwykłego mieszkańca naszego regionu. Od cierp-

liwości i łutu szczęścia zależy często ostateczny 
efekt, czyli zdjęcie, które potem zbiera laury.

Nagrodzone zdjęcie wykonał w grudniu ubie-
głego roku w okolicy Zielęcic, „polując” z aparatem 
na myszołowa. Zamiast drapieżnika po kilku go-
dzinach leżenia w śpiworze wypatrzył lisa i sroki…

Panu Robertowi gratulujemy i czekamy na 
kolejne tak udane fotografie.                     (pe)

WIZYTA BP. JÓZEFA GUZDKA
�4 lutego br. z pierwszą wizytą duszpasterską przybył do garnizonu i parafii wojskowej w Łasku biskup Wojska Polskiego 

Józef Guzdek. Gościa, któremu towarzyszył osobisty sekretarz ks. mjr Krzysztof Kacorzyk, powitał w imieniu kadry i pracowni-
ków wojska, dowódca 3�. Bazy Lotnictwa Taktycznego – płk dypl. pil. Dariusz Malinowski wraz z zastępcą  - ppłk Zbigniewem 
Rosiakiem i szefem sztabu – ppłk Piotrem Wojtczykiem.

Po zapoznaniu się z zadaniami, jakie po-
siada do spełnienia tutejsza Baza w strukturach 
sił powietrznych RP i NATO, goście odwiedzili 
schronohangar, gdzie zapoznali się z budową sta-
cjonującego tam samolotu F-16 i zadaniami, ja-
kie wykonują polskie Jastrzębie. Następnie pasterz 
diecezji wojskowej poprzez przyjęcie stosownego 
instruktarzu, jak i doświadczenie katapulty, wy-
konał lot ćwiczebny w symulatorze F-16. 

Ordynariusz wojskowy odwiedził zabytko-
wą drewnianą świątynię wojskową pochodzącą 
z XVII w (pw. św. Rafała Archanioła), gdzie 
miejscowy proboszcz – ks. kan. ppłk Krzysztof 
Majsterek zapoznał ks. biskupa z historią, jak 
i teraźniejszym duszpasterstwem w wojskowej 
parafii nad Grabią. Pobyt w łaskim kościele 
wojskowym ks. bp Guzdek, uwieńczył wpisem 
do księgi pamiątkowej. 

Kończąc duszpasterską wizytę pośród żoł-
nierskiej braci w tej cząstce Ordynariatu Polowe-
go WP, biskup polowy udzielił wszystkim paster-
skiego błogosławieństwa.                       K.M.

UCIEKINIER NA 
PODWÓJNYM GAZIE

Tuż po północy policjanci z łaskiego 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP otrzyma-
li zgłoszenie, że na terenie Buczku porusza się 
VW golf, którego kierowca jest nietrzeźwy. 
Funkcjonariusze szybko namierzyli pojazd 
i nakazali kierowcy by zatrzymał się. Kierujący 
zaczął jednak uciekać w kierunku Luciejowa. 
Po około 1,5-kilometrowym pościgu stracił pa-
nowanie nad pojazdem i zjechał do przydroż-
nego rowu. Wkrótce okazało się, że kierowcą 
jest 27-letni mieszkaniec gminy Buczek będący 
pod wpływem alkoholu (ponad 3 promile)i nie 
posiadający prawa jazdy, wiozący w tym czasie 
dwie  osoby. Kierowcę przewieziono do KPP 

w Łasku, gdzie po wytrzeźwieniu przesłuchano 
go. Za jazdę na podwójnym gazie grozi mu kara do  
2 lat pozbawienia wolności.                 K.Ch.

Od 1 kwietnia bieżącego roku Wrzesz-
czewice, jedna z odleglejszych wsi w gmi-
nie Łask,  zyskuje połączenie autobusowe 
z grodem nad Grabią. Autobusy Zakładu 
Komunikacji Miejskiej wyjadą z Łasku  
o   godzinie 6.45 i 15.50, w drogę powrotną 
do grodu nad Grabią udadzą się o godz. 7.05 
i 16.20.

Autobusem ZKM 
do Wrzeszczewic
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Zdaniem burmistrza
Na sesji w dniu � marca �011r. Rada Miejska podjęła 18 głosami „za”, przy � wstrzymujących się (Ad-

rian Czyżak, Grzegorz Groblewski) uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej w Łasku. Jakie   były przyczyny 

trudnej zapewne ale koniecznej -  o czym świadczy wynik głosowania - decyzji? 

Cztery lata temu, gdy zostałem burmi-
strzem, bilety w autobusach miejskich nie były 
kontrolowane, gdyż ówczesne kierownictwo 
ZKM nie potrafiło poradzić sobie z tym prob-
lemem. Traktując to jako doraźne rozwiązanie 
– poleciłem podjąć kontrolę biletów przez Straż 
Miejską. Komendant straży „woził się” kilka 
tygodni aż wreszcie ustaliliśmy, po uzyskaniu 
opinii prawnej (a jakże) zasady tejże kontroli. 
Zamiast wykonać już nie tylko polecenie burmi-
strza ale i własne zobowiązanie, komendant nie 
informując mnie o odmowie wykonania zadania 
wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z pismem w stylu skargi i pytaniem, 
czy aby burmistrz prawa nie łamie. 

Cóż, mam inne poczucie obowiązku i pra-
worządności niż komendant, nie umiałem tak-
że docenić szczęścia i splendoru, jakie spływały 
na gminę z samego faktu istnienia Straży Miej-

skiej, i dlatego komendant musiał pożegnać się ze 
stanowiskiem. Krzywdy wielkiej nie zaznał jed-
nak, gdyż został zastępcą komendanta. 

Kolejne miesiące i lata to łagodzenie spo-
rów wśród czterech  panów strażników. Kiedy 
ponad 3 lata temu otrzymałem pierwszy plik 
kompromitujących „papierów”, byłem prze-
rażony, że przyjdzie mi SM likwidować. Na-
rady, ostrzeżenia, prośby, pouczenia (wszystko 
jest udokumentowane) były przysłowiowym 
„grochem o ścianę”. Sytuacja dojrzała do ko-
nieczności podjęcia rozwiązań najdalej idących. 
Początkowo  nie była to jednak decyzja tak 
oczywista. Jednakże każdy, kto poznał prob-
lem i nieobce mu było poczucie obowiązku, 
nie miał wątpliwości jak winien zachować się 
w sprawie. Pewien pan odpowiedzialny w na-
szym mieście za porządek, kiedy poznał tylko 
część dokumentów złapał się za głowę stwier-

dzając „to kompromitacja, tu nie ma wątpliwo-
ści co należy zrobić”. 

Podczas sesji jeden z radnych trafnie podsu-
mował całą sytuację „To nie jest likwidacja straży 
miejskiej, to jest samolikwidacja strażników miej-
skich. Popełnili harakiri na własnym organizmie”. 
Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za kolejny raz 
wykazane poczucie odpowiedzialności za gminę 
i otwartość na argumenty. Po głosowaniu jeden 
z mieszkańców, niegdyś radny kilku kadencji, gra-
tulując mi powiedział, że wykonałem coś, czego nie 
udało się uczynić poprzednikom. Po sesji 2 radnych 
z różnych komitetów wyborczych gratulowało so-
bie wyniku głosowania słowami „a pamiętasz jak 8 
lat temu na początku IV kadencji powiedzieliśmy, 
że Straż Miejska w tym składzie jest nie do zaakcep-
towania i musi być rozwiązana”.

17 marca �011 r.
                               Gabriel Szkudlarek

Do 2013 r. dawna kolegiata odzyska blask

Remont, jakiego nie było od wieków
W ciągu ostatnich 100-�00 lat łaski kościół nie przeżył takiego remontu. Dzięki pieniądzom unijnym we wrześniu ubiegłego roku 

ruszyły prace remontowe, których zakres jest bardzo duży i obejmuje zarówno roboty zewnętrzne jak w poszczególnych pomieszcze-
niach. Aktualnie koncentrują się na uzupełnianiu cegieł elewacji w najstarszej części świątyni, trwają też skomplikowane prace instala-
cyjne,  m.in. w skarbcu i zakrystii. 

Aktualnie w zatwierdzaniu znajdują się 
programy konserwatorskie dotyczące świątyni, 
by można było zgodnie ze sztuką konserwator-
ską i z troską o kilkuwiekowe mury przywrócić 
im dawny blask. Dotyczy to nie tylko bogate-
go zdobnictwa elewacji zewnętrznej, ale i np. 
wież mocno nadwątlonych przez czas. Świąty-
nia zostanie gruntownie osuszona i docieplona, 
podłączona będzie do miejskiej sieci grzewczej, 
dawny blask odzyskają ołtarze i malunki oraz 
zdobienia.

W przypadku tak cennego zabytku nie 
może być mowy o pośpiechu i stosowaniu me-
tod niesprawdzonych. Dlatego do robót używa-
ne są specjalne zaprawy wapienne z niewielką 
ilością cementu i specjalne tynki renowacyjne, 
do naprawy elewacji używa się częściowo orygi-
nalnych starych cegieł. A wszystko to po to, aby 
łaska  XVI- wieczna świątynia jeszcze przez wieki 
mogła cieszyć zarówno wiernych jak i miłośni-
ków zabytków. 

Co kilka dni na budowie spotkać można 
konserwatora wojewódzkiego, a także przedsta-
wiceli archidiecezji, którzy na bieżąco podejmu-
ją decyzje w sprawie trudnych problemów kon-
serwatorskich.

                                                          (Pe) 
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KRÓTKONARODOWY SPIS 
POWSZECHNY 

LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ �011

S-8 - konieczna stała się ponowna ocena oddzia-
ływania trasy na środowisko dla odcinków od Ła-
sku do węzła Łódź-Południe w gminie Rzgów 
(skrzyżowanie z przyszłą autostradą A-1). Dro-
gowcy twierdzą, że nie opóźni to robót przy bu-
dowie tej drogi ekspresowej, na która od lat liczą 
mieszkańcy grodu nad Grabią.
WYSYPISKO śmieci w  Łasku zrekultywuje 
za prawie 2,7 mln zł firma Poszukiwania Naftowe 
„Diamand” Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Początek 
robót – jeszcze w marcu br., zakończenie – we 
wrześniu 2012 r.
ORLIK �01� w Kolumnie – jeszcze w tym roku 
powstanie przy ul. Lipowej i będzie drugim tego 
typu obiektem w gm. Łask. Orientacyjny koszt 
inwestycji ok. 1,2 mln zł.
100-LATKÓW kiedyś było jak na lekarstwo, te-
raz z roku na rok jest ich coraz więcej, co świad-
czy o wydłużaniu się życia Polaków. W bieżącym 
roku łaski USC współorganizował już uroczyste 
obchody tych pięknych rocznic aż 3 mieszkańców 
miasta i gminy.
CERAMICZNE rzeźby – plon V Ogólnopolskie-
go Pleneru Ceramiki w nadwarciańskiej Konop-
nicy można oglądać do końca marca br. w ŁDK. 
Wystawa zorganizowana została przez ŁDK i Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzy-
ny Kobro w Zduńskiej Woli.
SPOTKANIE z Donatą Lesińską, poetką i malar-
ką z Kolumny, odbyło się w Bibliotece Publicznej.
PETECKI – łódzka firma mająca w  Łasku swój 
duży zakład, podczas ostatnich targów budowla-
nych „Interbud” otrzymała Nagrodę Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego – za drzwi 
zewnętrzne z tworzywa najnowszej generacji Rau 
Fibro ze specjalnie ukrytymi zawiasami, przezna-
czonymi dla budownictwa niskoenergetycznego.
ŁASKIE BOCIANY – edukacyjny program ekolo-
giczny rusza po przerwie zimowej. O tym, co dzieje 
się w gnieździe  na kominie łaskiej oczyszczalni  ście-
ków można się dowiedzieć z internetu: www.bocia-
ny.lask.pl. Podobnie jak w ubiegłym roku na komi-
nie zainstalowano kamerę. Do momentu zamknię-
cia numeru bociany nie przyleciały do Łasku.
KOMPUTEROWE prace artystyczne Ewy Kan-
torczyk, nauczycielki z Gimnazjum nr 2 w Łasku, 
można oglądać na wystawie w Domu Nauczyciela.
WIELKOGABARYTY – ich zbiórka w mieście 
i gminie Łask rusza 28 marca. Harmonogram 
i zasady zbiórki – w poprzednim numerze „Pa-
noramy”.
DYKTANDO w Buczku – drugą edycję wygra-
ła Daria Pędziwiatr z Józefowa w tejże gminie.  
Ubiegłoroczna zwycięzczyni Zofia Białek z Łasku 
tym razem zajęła III miejsce.
AUTOLAWETA -  kilka miesięcy temu dwóch 
łodzian w wieku 57 i 30 lat wypożyczyło z au-
tokomisu w Łasku autolawetę wartości 98 tys. zł 
i nie zwróciło jej w oznaczonym terminie. Poli-
cjanci z Komendy Powiatowej w Łasku namierzy-
li oszustów i na wniosek prokuratury wylądowali 
oni w areszcie. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. 
Sprawa jest rozwojowa.  
PARKINGI nie w tym miejscu – tereny łaskich 
szkół i tutejszego szpitala stają się wielkimi pra-
cowniczymi parkingami. W Kolumnie samocho-
dy parkują niemal na szkolnym boisku! 

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca �011 roku  odbędzie się 10.   
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pierwszy spis ludności odbył się w roku 19�1, 
ostatni zaś, połączony ze spisem rolnym, w roku �00�. 

Pracami spisowymi na terenie gminy kieru-
je burmistrz Łasku jako gminny komisarz spiso-
wy, który działa przy pomocy Gminnego Biura 
Spisowego. Dane zbierane będą według stanu 
na dzień 31 marca 2011 roku na godz. 24.00.  

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szcze-
gółowych informacji o liczbie ludności, jej teryto-
rialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-
społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekono-
micznej charakterystyce gospodarstw domowych 
i rodzin oraz o ich zasobach  i warunkach mieszka-
niowych. Szczególną uwagę  w tym spisie  przykłada 
się do pozyskania wiedzy nt. zmian zachodzących 
w procesach demograficznych i społecznych, m.in. 
z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej. Istotne będzie m.in. 
uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były 
objęte spisem w 2002 r. w celu prowadzenia analiz 
porównawczych zjawisk zachodzących w czasie. 
Spisem zostaną objęte:
1/ osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywa-
jące w mieszkaniach, budynkach i pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami,
2/ osoby niemające zamieszkania
3/ mieszkania i budynki, w których znajdują się 
mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowe-
go zakwaterowania i inne zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.
W spisie powszechnym będą zbierane dane  
w następujących tematach badawczych:
• stan i charakterystyka demograficzna ludności
• edukacja
• aktywność ekonomiczna osób
• dojazdy do pracy
• źródła utrzymania osób
• niepełnosprawność
• obywatelstwo
• migracje wewnętrzne i zewnętrzne
• narodowość i język
• wyznanie /przynależność do kościoła lub 
związku wyznaniowego/
• gospodarstwa domowe i rodziny
• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

Wszystkie zbierane dane są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie. 

Aby pozyskać założone dane, przybędą do pań-
stwa rachmistrze spisowi, którzy zostali wcześniej prze-
szkoleni. Są oni obowiązani  do bezwzględnego prze-
strzegania tajemnicy statystycznej, pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej. Będą się okazywać legitymacjami 
ze zdjęciem wystawionymi przez GUS. 

Pierwsze prace spisowe odbywały się już w mar-
cu, kiedy to rachmistrze odbyli tzw. obchód przedspi-
sowy w celu zweryfikowania w terenie wykazów adre-
sowo-mieszkaniowych naniesionych na mapach.

Właściwe prace spisów z udziałem Państwa,  
rachmistrze spisowi rozpoczną od 8 kwietnia. 
Wówczas to zapukają do Państwa mieszkań i zada-
dzą pytania zgodnie z kwestionariuszem spisowym. 

Z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań wynika obowiązek udziela-
nia odpowiedzi na pytania objęte spisem. W tym 
miejscu zwracam się do Państwa z gorącą proś-
bą o pomoc rachmistrzom w ich pracy i udzie-
lanie ścisłych, wyczerpujących odpowiedzi.  

Tegoroczny spis przeprowadzany będzie  
w trzech formach. Żadna z nich nie przewiduje wy-
korzystywania tradycyjnych formularzy papierowych. 

Pierwsza – podstawowa forma, to wywiad bez-
pośredni przeprowadzany  u Państwa w domu przez 
rachmistrza spisowego z użyciem formularza elektro-
nicznego przy wykorzystaniu terminali hand-held.  
W tej formule rachmistrz zapisze bezpośrednio na urzą-
dzeniu wszystkie zebrane od Państwa dane, które będą 
natychmiast szyfrowane, a po zakończeniu spisywania 
transmitowane wprost na specjalnie utworzony serwer.  
Druga możliwa forma to wywiad telefoniczny prowa-
dzony przez ankieterów statystycznych.

Trzecia zaś, do której Państwa zachęcam, to 
samospis internetowy. Na stronach internetowych 
GUS już od 1 kwietnia br. będzie udostępniony 
elektroniczny formularz spisowy.  Każdy z Państwa, 
może dokonać samospisu przez internet. Jeśli for-
mularz będzie poprawnie wypełniony, nie będzie 
konieczne spotkanie bezpośrednie z rachmistrzem 
spisowym. W ten sposób można się spisywać do 16 
czerwca. W tradycyjnej formule rachmistrze praco-
wać będą do 30 czerwca br.

Poniżej wykaz rachmistrzów , którzy będą 
dokonywać spisu na terenie gminy Łask:
• Bartczak Aleksandra • Bartosiewicz Łukasz 
• Bekalska Anna • Fabisiak Konrad • Grabarz 
Mariusz • Kubiak Katarzyna • Kolanus Roman 
• Madej Aneta • Kruszek Paweł •Malinowski 
Michał •Malinowski Mariusz •Nowak Patrycja 
• Oleśko Renata • Pawlikiewicz Piotr •  
Peredzyńska Anna • Rajewska Anna  • Sobczyk 
Ryszard • Spyrła Tomasz • Suwara-Szmigielska  
Sylwia • Widawska Monika 

W swojej pracy rachmistrze spisowi będą 
wspierani przez Gminne Biuro Spisowe i lidera 
gminnego. Funkcję tą pełni Ludmiła Oleksiak- 
z-ca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury  
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, 
tel. 43/6768370. 

Więcej informacji nt. spisu na stronie 
www.spis.stat.gov i  www.lask.pl w zakładce Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań.

         Beata Mielczarek, sekretarz gminy
      z-ca gminnego komisarza spisowego
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Promocja „Pocztu” J. Witaszczyka
Jerzego Witaszczyka z Łasku nie trzeba przedstawiać bliżej naszym Czytelnikom. Ten znany powszechnie działacz społeczny 

i miłośnik grodu nad Grabią jest też autorem wielu artykułów i opracowań książkowych poświęconych dziejom miasta. Ostatnią 
pozycją książkową, która trafiła do rąk czytelników, jest „Poczet znanych postaci Ziemi Łaskiej”.

12 marca w ŁDK odbyła się oficjalna promocja tej książki. 150 bio-
gramów ludzi związanych z miastem od czasów najdawniejszych do dziś, 
ułożonych chronologicznie według daty urodzenia opisywanych osób, 
tworzy kompendium wiedzy, jakiego dotąd brakowało. Autor w więk-
szości przypadków zastosował ankietę pomocną przy przygotowywaniu 
biogramu, ale też wykorzystał niejednokrotnie materiały niepublikowane 
lub mało znane. Bez takiego kompendium wiedzy o ludziach budujących 
przez wieki potęgę grodu nad Grabią, niemożliwe jest poruszanie się po 
bogatych dziejach miasta.

Oczywiście tworzenie takiego kompendium nie jest sprawą prostą, 
o czym podczas wspomnianego spotkania mówił autor książki. Przede 
wszystkim w opracowaniu zabrakło wielu postaci, bo nie zgodziły się na 
publikowanie ich biogramów, o wielu ludziach nie ma też materiałów. Jest 
więc jeszcze pole do popisu dla biografów i badaczy.

Wspomnianą imprezę z wielkim taktem, ale i humorem prowadził 
Zdzisław Wegenko. Znakomitym przerywnikiem były też piosenki prezen-

towane przez młodych artystów związanych z ŁDK. Jednak najważniejszy 
był autor, jego książka i goście, wśród których nie zabrakło opisywanych 
osób, choćby profesorów Jana Sicińskiego, Bogumiła Łaszkiewicza, Ewy i 
Jarosława Bussów, w których wydawnictwie powstał „Poczet”, czy aktor-
ki Marleny Miarczyńskiej, a także autora znakomitych zdjęć Stanisława 
Szafrańskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej Zbigniewa 
Rybińskiego, byłego posła Władysława Tomaszewskiego, znanej działacz-
ki  społecznej i animatorki kultury z Kolumny Aleksandry Tarnowskiej, 
b. burmistrza Jacka Pałuszyńskiego  i długoletniej szefowej ŁDK Elżbiety 
Wojtackiej-Ślęzak. Niemal wszyscy podkreślali, że książka Witaszczyka jest 
niezwykle potrzebna, bo wypełnia lukę w dziejach grodu nad Grabią.

„Panorama” pisała już na temat Witaszczyka i jego książki, więc tym 
razem ograniczy się do stwierdzenia, że impreza w ŁDK była bardzo uda-
na,  przyłączając się jednocześnie do podziękowań i gratulacji dla autora!

                                                                                                     (P)
                   Fotoreportaż z promocji książki w ŁDK – na str. �8

Dokuczliwe bezrobocie
O prawie 14 proc. wzrosło bezrobocie w �010 r. w porównaniu do roku poprzed-

niego. Wśród poszukujących pracy najwięcej zarejestrowano techników ekonomistów 
(17�), sprzedawców (tyleż samo), szwaczek (1�7) i mechaników samochodów oso-
bowych (1��). W końcu roku stopa bezrobocia wynosiła 1�,� proc. i była wyższa od 
krajowej o 4,� proc. Rok wcześniej wskaźnik ten w powiecie wynosił 10,9 proc.

Spośród 3440 bezrobotnych w końcu minio-
nego roku najwięcej, bo aż ponad 2 tys., odnotowa-
no w mieście i gminie Łask. Prawo do zasiłku miało 
tu niecałe 300 osób. Jeśli idzie o liczbę bezrobotnych, 
na drugim miejscu w powiecie była gmina Widawa 
(511), zaś na trzecim - Sędziejowice (416). 

Niepokoi, że aż 1749 osób zalicza się do dłu-
gotrwale bezrobotnych (prawie 51 proc.). W sto-
sunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła 
o ponad 31 proc. Najwięcej długotrwale bezro-
botnych jest w wieku 45-59 lat (38 proc.), ale też 
ludzie młodzi, bo w wieku 25-34 lat mają kłopoty 
ze znalezieniem zatrudnienia (25 proc.). Najtrud-
niej odnaleźć się na rynku pracy ludziom z wy-
kształceniem zasadniczym zawodowym oraz gim-
nazjalistom (łącznie 66 proc.), jeśli idzie o osoby 
z wyższym wykształceniem w tej grupie pracy szu-
ka 95 mieszkańców naszego powiatu (5 proc.). 

Powiat łaski znajduje się w specyficznej sytuacji 

– nie powstają tu znaczące firmy, więc  nie ma więk-
szych szans ani na intratną pracę, ani na poprawienie 
sobie dochodów. Bezrobocie dotyka także boleśnie 
tereny wiejskie (prawie 62 proc. zarejestrowanych).

Jakie działania podejmował w 2010 r. Po-
wiatowy Urząd Pracy w Łasku dla złagodzenia 
skutków bezrobocia? – Koncentrowaliśmy się, 
podobnie zresztą jak w latach wcześniejszych, 
na pozyskiwaniu i tworzeniu miejsc pracy 
– mówi dyr. PUP Jacek Pałuszyński. – W 2010 
roku zrealizowaliśmy 1885 miejsc pracy, w tym 
600 subsydiowanych oraz miejsca odbywania 
stażu i prac społecznie użytecznych.

W celu ułatwienia bezrobotnym znalezienie 
pracy, a pracodawcom pozyskanie pracowników 
– PUP zorganizował kilkanaście giełd. Poprawie 
sytuacji na rynku pracy służyły też programy rea-
lizowane przy pomocy środków Funduszu Pracy. 
Było ich pięć, m. in. „Program 55 plus”. Łącznie 

CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM

Uczymy dzieci czytania, ale nie dba-
my o to, by lubiły czytać. Nie rozbudzamy 
w nich zapału do książek, nie dokładamy 
starań, by czytanie stało się ich ogromną 
przyjemnością i potrzebą! Tymczasem 
najskuteczniejszym sposobem wychowa-
nia czytelnika na całe życie jest głośne 
czytanie dziecku dla przyjemności!

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa w Wiewiórczynie włączyła się do ak-
cji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Akcja ta ma 
na celu rozpowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci. Do czytania bajek zapraszani będą wyjąt-
kowi goście. 23 lutego przybył do nas starosta ła-
ski Cezary Gabryjączyk, który zainaugurował ak-
cję. Z wielkim zaangażowaniem czytał dzieciom 
z klas młodszych piękne bajki i legendy polskie. 
Dla upamiętnienia swojej wizyty dokonał wpisu 
do kroniki biblioteki szkolnej. Dzieci były bar-
dzo zadowolone i z niecierpliwością czekają już 
na następne spotkanie.    
   J. Kowalczyk

wydatkowano na nie prawie 1300 tys. zł. Sko-
rzystało z nich 149 osób. Pomocne były też szko-
lenia bezrobotnych, np. w ramach projektu „Od 
bierności do aktywności” – łącznie uczestniczyło 
w nich ponad 250 osób.
- Ogółem w 2010 r. wydatki z Funduszu Pracy 
wyniosły ponad 12520 tys. zł, tj. o prawie 23 
proc. więcej niż rok wcześniej – mówi J. Pału-
szyński. – Niestety, bieżący rok nie będzie już tak 
dobry pod względem finansowania i da o sobie 
znać wiele negatywnych zjawisk na rynku pracy, 
choćby mała aktywność zawodowa niepełno-
sprawnych osób bezrobotnych czy trudna sytua-
cja absolwentów niektórych typów szkół.  (P)
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SPOTKANIE Z POETĄ
O jego twórczości poetyckiej napisano już sporo. Na jej temat ukazały się nawet rozprawy naukowe. Sam autor nie 

jest tym specjalnie zdziwiony, bo zna wagę swojego słowa. Wie jednak, że jego poezja do łatwych w odbiorze nie należy.  
Dlaczego? Bo jest trudna z natury i zawiera głębokie treści. 
–Niektórzy mi zarzucają, 
że nie jest nowoczesna, ale 
ja tym się specjalnie nie 
przejmuję. Mądrzy ludzie 
mnie w tym utwierdzają 
– mówił  podczas niedaw-
nego wieczoru autorskiego 
w łaskiej Bibliotece Pub-
licznej poeta Kazimierz 
Świegocki.

Gdy przed laty w Aka-
demii Podlaskiej zorgani-
zowano konferencję po-
święconą jego twórczości  
pt. „Poezja i egzystencja”, 
zaprezentowano 18 poważ-
nych referatów naukowych, 
a potem wyszedł drukiem  
książkowy plon tego dwu-
dniowego spotkania. On 
sam nazywa ten tom swoim 
Noblem. – Takiej książki 
nie ma ani Szymborska, ani 
Miłosz, ani Herbert.

A potem kropkę na „i” 
postawił Leszek Kołakow-
ski, nazywając go „mistrzem 
słowa polskiego” i poetą 
metafizycznym. To ważne 
słowa i cenna opinia. Ale 
Świegocki nie jest zarozumiały i nie nosi głowy 
w chmurach. – Nie sądźcie, że jestem zarozumia-
ły. Jestem skromnym człowiekiem. 

Choć od lat ludzie czytają jego wiersze, jest 
jednak nie tylko poetą, ale i cenionym krytykiem 
literackim. Nietypowym, to, co robi, nie nazywa 
czystą nauką. Już w łaskim liceum zafascynował 
go Cyprian Kamil Norwid. Tajniki jego poezji 

zgłębia do dziś. Jak sam twierdzi, filozoficznie 
bada literaturę – nie filologicznie, jak na polo-
nistę przystało.
- Poezja to moja obsesja. Towarzyszy mi od naj-
młodszych lat. Dzięki niej szybko dojrzałem.

Krytyka przyszła szybko, bo zaczął zajmo-
wać się nauką. Nie lubi jednak języka naukowe-
go hermetycznego. Może właśnie dlatego jego 

książki są chętnie czytane 
i wywołują dyskusje.

Wychował się nie w świe-
cie historii. Pochodzi z podła-
skiego Czestkowa. Miał tu do 
czynienia z ziemią, porami 
roku, błyskawicami i ulewa-
mi. – To przyroda skłaniała 
mnie do refleksji, ciągnęła ku 
filozofii. Na tej swojej wsi po-
znawałem świat, przeżywałem 
pierwszą swoją miłość. Ona 
miała 15 lat, ja 18. Nazywała 
się Daria.

Należałem do grupy 
poetyckiej „Grabia 59”. Mój 
przyjaciel Gienek Iwanicki 
był dla mnie autorytetem. 
Czas „Grabi” przeżywali-
śmy niesłychanie. Moim 
mistrzem był słynny Feliks 
Rajczak. Akceptował mnie, 
to było dla mnie najważ-
niejsze Wiele mu zawdzię-
czam. Jego śmierć była dla 
mnie szokiem. Chyba po 
roku napisałem wiersz jemu 
poświęcony.

Wiele zawdzięczam też 
Bolesławowi Leśmianowi, 

Żydowi. Jest mi bliski, bo jego żydowskość dała 
mi aspekt metafizyczny

Kiedy powstaną kolejne wiersze? Nie wiem, 
bo teraz jakoś nie potrafię pisać… Zresztą nigdy 
nie wiedziałem, czy pisany wiersz nie jest ostatni. 
To przychodzi nagle, bez zapowiedzi.

Wino, kobiety i śpiew – to mój żywioł. 
Mam dopiero 68 lat…

Kazimierz Świegocki
Urodził się 13 marca 1943 r. we wsi Łopatki. Jest absolwentem I LO 

w Łasku, Uniwersytetu Łódzkiego) i Uniwersytetu Warszawskiego (filo-
zofia). Pracował na Politechnice Warszawskiej, Akademii Podlaskiej, od  
2001 r. profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. 
W latach 1959-1961 należał do grupy poetyckiej „Grabia59”.

Na lamach prasy zadebiutował w 1959 r, zaś jego pierwszy tomik poe-
tycki ukazał się w 1974 r. („Genealogia”). W 1996 r. opublikowano jego 
rozprawę pt. „Światopogląd poetów ziemi”, zaś dziesięć lat później – „Od 
romantyzmu do postmodernizmu. Szkice z lat 1970-2003” oraz „Czło-
wiek wobec Boga i świat w poezji”. Zafascynowany poezją polskich roman-
tyków wydaje głośną książkę „Norwid i poeci Powstania Warszawskiego”, 
za którą w 2008 r. otrzymuje prestiżową Nagrodę im. Cypriana Kamila 

Norwida. Zwieńczeniem dotychczasowej twórczości badawczej i eseistycznej 
jest książka „Wizje człowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczości 
Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Bolesława Leśmiana”. Dokona-
nia krytyczne na polu literatury porównywane są do dorobku  Kazimierza 
Wyki, Stanisława Pigonia i Stanisława Brzozowskiego.

Świegocki ma na swoim koncie kilka tomików poezji, m.in. wspo-
mniany „Genealogia” (1974), „W złóż czerwieni” (1981), „Morze utraco-
ne” (1995) i „Labirynt” (1997), jego wiersze tłumaczono  na język rosyjski 
i białoruski.

Poeta często odwiedza rodzinne strony. Łask opuścił w 1961 r., ale 
bezustannie ciągnie go do korzeni. Chętnie wspomina swoje lata licealne, 
napisał szkice o Janie Janiszewskim, profesorze Łodyńskim.        (per)
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Cudzoziemców nauczyłam piosenki o Łasku 
      

Na scenie Łaskiego Domu Kultury zadebiutowałam mając 3 latka. To dzięki mamie, która zgłosiła mnie do konkursu „Mini-
playback show”. Wówczas po raz pierwszy zetknęłam się z Elżbietą Wojtacką-Ślęzak, która kilka lat później uświadomiła mi, że 
mam talent aktorski i nawet nazwała mnie pieszczotliwie „zwierzątkiem teatralnym”. 

Dziś jestem studentką wydziału aktorskiego 
Akademii Teatralnej w Warszawie. Patrząc wstecz 
z całą pewnością mogę powiedzieć, że magią sztu-
ki zauroczyła mnie mama, która zabierała mnie 
na spektakle, także te, w których grała moja sio-
stra Ania. Mama nieustannie zachęcała mnie do 
udziału w konkursach i często akompaniowała 
mi podczas występów. Także od mamy otrzy-
małam najoryginalniejszy prezent na 18. uro-
dziny: wycieczkę do Muzeum Sztuki w Berlinie. 
Był czas, że prawie mieszkałam w Łaskim 
Domu Kultury, bo byliśmy wszyscy - pracow-
nicy i młodzież - jak jedna rodzina. Pierwsze 
sukcesy pojawiły się już w gimnazjum: wy-
grałam konkurs recytatorski, w którym brało 
udział ok. 100 osób. Ten pierwszy sukces za-
dedykowałam mojej polonistce, Monice Sad-
kowskiej, która dobrała mi właściwy repertuar.  
            Moim azylem jest dom rodzinny w Łasku. 
Tu spotykam się z siostrą Anią, która od dziecka 
jest dla mnie wzorem. Tu dyskutuję z bratem, 
być może przyszłym reżyserem. Tu mieszka tata, 
były piłkarz, a obecnie szkoleniowiec najmłod-
szych łaskich futbolistów. Tu tęsknię za mamą 

i siostrą Martą, które mieszkają w Niemczech. 
Lubię stary most kolejowy na Zajączku. Tam 
z grupą „Nieprzysiadalni” recytowaliśmy cu-
dze wiersze i pisaliśmy własne. Tam dyskuto-
waliśmy godzinami o sztuce i wyznaczaliśmy 
sobie pierwsze randki. Ważnym miejscem 
spotkań był także „Bunkier”, czyli schron 
z czasów II wojny światowej, tuż za osied-
lem wojskowym. A kiedy było mi źle na świe-
cie, to właśnie tam chodziłam się wypłakać. 
Na każdym kroku podkreślam, że jestem z Łasku. 
A podczas niedawnego wolontariatu w Niem-
czech, nauczyłam kilkudziesięciu cudzoziem-
ców piosenki: „Miasto nad Grabią, miasto stare, 
kochane miasto Łask”. Początkowo wymawiali 
„Uask”, ale w końcu nauczyłam ich poprawnego 
brzmienia. W Warszawie wiele osób pyta mnie, 
gdzie leży Łask. Nie obrażam się, tylko obracam 
wszystko w żart: „A o Łodzi słyszeliście? Słyszeli-
ście! No to Łódź leży 30 kilometrów od Łasku!”

                                               Moniki Mara, 
                     studentki Akademii Teatralnej, 
               wysłuchał Jarosław Borszewicz
                        fot. Tomasz Tomaszewski

Szkolenie 
z noktowizorem

Pod okiem amerykańskich instruk-
torów  trwa szkolenie łaskich pilotów wy-
korzystujących gogle noktowizyjne. Loty 
poprzedzone zajęciami teoretycznymi 
i szkoleniem na symulatorze odbywają 
się „pełną parą”. 

- Szkolenie to jest bardzo wymagające – nowy 
sensor na F-16 rozszerza możliwości latania 
w nocy - mówi zastępca dowódcy grupy działań 
lotniczych, dowódca eskadry ppłk pil. Ireneusz 
Nowak. - Używanie noktowizji wymaga dużego 
doświadczenia w lataniu na Jastrzębiach oraz 
znakomitej orientacji przestrzennej. Wrażenia 
są niesamowite - widać, że i w nocy niebo jest  
pełne życia. Gogle nie zamieniają nocy w dzień, 
ale wzbogacają pole widzenia..

                                 por. Marek Kwiatek

OSTATKOWE SZALEŃSTWA
W tym roku karnawałowe szaleństwa trwały wyjątkowo długo. Bawić się można 

było  nie tylko w dyskotekach, pubach czy klubach, ale i np. podczas  własnej imprezy, 
jak to było w przypadku. pań z Koła Kobiet z  Woli Bałuckiej i Woli Stryjewskiej.

 Impreza odbyła się w sali wiejskiej w Woli 
Bałuckiej i poprowadzona została przez zaprzy-
jaźnionego DJa. Wstęp kosztował symboliczną 
kwotę, ponieważ organizatorki same przygoto-
wywały wszystkie dania. Kulminacją wieczoru 
była loteria fantowa, z której dochód przezna-
czony zostanie na cele statutowe Koła. 
- Nie sądziliśmy, że loteria wzbudzi takie zain-
teresowanie wśród bawiących się. Cieszymy się, 
że uczestnicy imprezy zechcieli nas wesprzeć. 
Zebrana kwota na pewno zostanie wykorzystana 

z pożytkiem, bo  w naszym kole liczy się tak na-
prawdę każda złotówka - mówi jedna z organiza-
torek imprezy. Na imprezie podjęta została także 
decyzja o rejestracji Koła Kobiet jako stowarzy-
szenia. Spotkanie założycielskie zaplanowano  na 
początek marca br. Panie mają masę pomysłów, 
które chciałyby realizować w swoich sołectwach. 
Są pełne wiary i nadziei, a także zapału do  
pracy. 

                                            Koło Kobiet 
           Wola Bałucka /Wola Stryjewska



  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

9

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych 

Od kilku lat powiat łaski prowadzi nabór do szkól ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej, tak też 
będzie w roku szkolnym �011/�01�. Elektroniczny system naboru jest systemem kompleksowym obsługują-
cym rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje swym zasięgiem całe województwo łódzkie. 
Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich rodziców. 

Zaletą tego systemu jest fakt, że o przyję-
ciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponad-
gimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla 
wszystkich. Ponadto wdrożenie scentralizowa-
nego systemu o zasięgu wojewódzkim skutkuje 
dodatkowymi korzyściami zarówno dla organu 
prowadzącego jak i dla szkół, daje bowiem infor-

mację o ofercie edukacyjnej a zwłaszcza rzetelne  
i szybkie informowanie uczniów o aktualnie 
wolnych miejscach w poszczególnych szkołach.

W praktyce będzie to 
wyglądało następująco:

Od 1 do 29 kwietnia br. uczeń klasy trzeciej 
gimnazjum zakłada swoje konto na stronie inter-
netowej  www.lodzkie.edu.pl (zapamiętuje swoje 
hasło i login). Po czym przegląda ofertę eduka-
cyjną szkół. Wybiera maksymalnie trzy szkoły  
i dowolną liczbę oddziałów, do których chciał-
by kandydować. Należy pamiętać o kolejności 
wybranych oddziałów, gdyż ich wybór wska-
zuje na kolejność preferencji. Szkoła wskazana 
jako pierwsza jest szkołą pierwszej preferencji 
(pierwszego wyboru) i to właśnie do niej należy 
dostarczyć wydrukowane i podpisane przez ro-
dzica lub prawnego opiekuna podanie. Po otrzy-
maniu świadectwa uczeń loguje się ponownie 
do systemu w celu wpisania do odpowiedniego 
formularza ocen i wyników egzaminu gimna-
zjalnego, wtedy też należy wpisać informacje o 
osiągnięciach. Następnie zanosi kopię świadectwa 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimna-
zjalnego do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie 
dostarczone zostało podanie). Na tę czynność ma 
czas od 22 do 27 czerwca 2011r. do godz. 13.

30 czerwca 2011 r. szkoły publikują listy 
osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Aby po-
twierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której 
uczeń został zakwalifikowany, należy dostarczyć 
do tej placówki oryginał świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. Czynność tę należy 

wykonać do 5 lipca 2011 r. do godz. 12. 5 lip-
ca 2011 r. szkoły publikują ostateczne listy osób 
przyjętych. Nadmienić należy, iż przewidziana 
jest również rekrutacja uzupełniająca, która od-
bywać się będzie w terminie od 30 czerwca 2011 
r. do 5 lipca 2011 r. do godz. 13.

Szczegółowe informacje na temat elektro-

nicznego naboru zostaną również zamieszczone 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Łasku www.lask.com.pl, ponadto każdy ab-
solwent gimnazjum otrzyma  ulotkę naborową 
z informacją, jak dostać się do szkoły ponadgim-
nazjalnej. Starostwo Powiatowe w Łasku przeka-
że te ulotki do wszystkich gimnazjów powiatu 
łaskiego.

Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat 
łaski jest organem prowadzącym.

Oferta edukacyjna szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu łaskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – jest to szkoła z tradycją 
(prawie stuletnią) ale i pełną nowoczesnych 
środków nauczania, z których chętnie korzystają 
nauczyciele i uczniowie. Szkoła dysponuje no-

woczesnymi pracowniami przedmiotowymi m. 
in.: pracownią matematyczną z kalkulatorami 
graficznymi i tablicą interaktywną, pracownią 
biologiczną z mikroskopem połączonym z ka-
merą TV, laboratorium językowym, 2 salami 
komputerowymi oraz centrum multimedialnym. 
Ponadto na terenie szkoły znajduje się sala gim-
nastyczna, siłownia i boisko sportowe. W szkole 
można dodatkowo uczestniczyć w zajęciach po-
zalekcyjnych w tzw. kołach  języka łacińskiego, 
strzeleckiego oraz warsztatach dziennikarskich, 
które kończą się uzyskaniem świadectwa ukoń-
czenia kursu. Nauka w tej szkole gwarantuje do-
bre przygotowanie do studiów.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 szko-
ła proponuje następujące profile nauczania: 
- humanistyczny
- matematyczno-informatyczny z fizyką
- matematyczno-informatyczny z chemią
- biologiczno-chemiczny
- matematyczny z geografią
- językowy z geografią.

Wszystkie informacje dotyczące szkoły znaj-
dują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Łasku (popularny „Ekonomik”) – szkoła 
posiada dobrze wyposażone pracownie dydak-
tyczne oraz salę gimnastyczną. W technikum 
uczniowie kształcą się w systemie czteroletnim, 
gdzie wiodącymi przedmiotami są: bankowość, 
ekonomika, rachunkowość. Znajomość tych 
przedmiotów pozwoli uczniom sprawnie wy-
konywać wszelkie zadania wynikające z funkcji 
zawodowej, jaką będą mogli pełnić w przyszło-
ści. W tego rodzaju szkole uczeń poznaje pojęcia  
z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz 
reguły, według których rządzi się dzisiejsza go-
spodarka rynkowa. Znajomość tych przedmio-
tów pozwoli uczniom rozwinąć zdolności nie-
zbędne w pracy zawodowej. Nauka informatyki, 
języków obcych i przedmiotów zawodowych 
odbywa się w grupach 10-15 osobowych.
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
OPŁATY �011 R.

Starosta łaski przypomina o terminie wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, 
który upływa 31 marca. 

Należność za 2011 rok należy uiszczać na konto pod nazwą: ,,Powiat Łaski” Bank 
Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Łasku nr 0� 9��3 0000 0�17 �4�1 �00� 0001, bądź 
w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Południowej 1.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta na wniosek 
użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może 
ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 

Opłata nie uiszczona w terminie, podlega ściągnięciu na drodze postępowania sądowego 
wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 szko-
ła oferuje następujące typy szkół:
- Liceum Ogólnokształcące o profilach mate-
matyczno-informatycznym i dziennikarsko-ję-
zykowym (w ramach zajęć przewidziano war-
sztaty dziennikarskie)
- Technikum Ekonomiczne
- Technikum Handlowe
- Technikum Spedycyjne
- Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku 
wielozawodowym. 

Wszystkie informacje o szkole znajdują się 
na stronie internetowej www.ekono.alpha.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 im. Jana Łaskiego w Łasku („Elektryk”) 
– szkoła posiada nowoczesną halę sportową  
z trybunami i pełnym zapleczem sanitarnym, 
dobrze wyposażone pracownie ogólne i zawo-
dowe oraz centrum informacji multimedialnej. 
Ponadto na terenie szkoły znajduje się zaplecze 
socjalne z internatem i stołówką z której mogą 
korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Przy szko-
le funkcjonuje również klub sportowy „UKS 
Elektryk”. Szkoła posiada także status ośrodka 
egzaminacyjnego w zakresie elektryk 724[01]. 
Dla absolwentów są organizowane kursy i egza-
miny SEP uprawniające do pracy przy urządze-
niach o napięciu do 1kV.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 szko-
ła oferuje następujące typy szkół:
- Liceum Ogólnokształcące o profilu: sporto-
wym i matematycznym
- Technikum Elektryczne
- Technikum Teleinformatyczne
- Technikum Drogownictwa
- Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w za-
wodach:
− elektryk
− wielozawodowym.

Wszystkie informacje o szkole znajdują się 
na stronie internetowej www.zsp2lask.prv.pl

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach – do atutów 
szkoły niewątpliwe należy atrakcyjne i bez-
pieczne położenie, funkcjonalne pokoje w in-
ternacie, nowoczesne pracownie, sala gimna-
styczna, bezpłatna nauka jazdy samochodem 
i ciągnikiem oraz własny autokar. Ponadto 
szkoła organizuje wycieczki i praktyki mię-
dzynarodowe we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, 
Bułgarii, na Ukrainie oraz Węgrzech w ramach 

programu Leonardo da Vinci. Daje również 
możliwość uczestniczenia w Szkolnym Zespo-
le Pieśni i Tańca oraz w zajęciach i obozach 
sportowych.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 szko-
ła oferuje następujące typy szkół:
- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum Hotelarstwa
- Technikum Informatyczne
- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
- Technikum Rolnicze
- Technikum Architektury Krajobrazu
- Technikum Agrobiznesu
- Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w za-
wodach:
− mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
− kucharz małej gastronomii.

Wszystkie informacje o szkole znajdują się 
na stronie internetowej www.zsrgrabski.republika.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie 
– szkoła oprócz szerokiej oferty edukacyjnej pro-
ponuje naukę w urokliwym miejscu. Obiekty 
szkolne otoczone są przyległym do kompleksu 
leśnego parkiem z zabytkowym dworkiem i licz-
nymi pomnikami przyrody. Szkoła organizuje 
wycieczki turystyczne, rajdy, biwaki oraz prowa-
dzi szeroko rozwiniętą działalność pozalekcyjną. 
Ponadto istnieje możliwość zdobycia certyfika-
tów i dodatkowych umiejętności (kurs pierwszej 
pomocy – ratownictwo medyczne, podstawowy 
kurs samoobrony, strzelanie) oraz kurs nauki jaz-
dy kategorii T. W szkole prowadzony jest radio-
węzeł i bufet szkolny.

W nowym roku szkolnym 2011/2012 szko-

ła oferuje następujące typy szkół:
- Liceum Ogólnokształcące (mundurowe)
- Technikum Geodezyjne
- Technikum Ogrodnicze
- Technikum Organizacji Usług Gastronomicz-
nych
- Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
- Technikum Obsługi Turystycznej
- Zasadniczą Szkołę Zawodową – zawód ogrod-
nik.

Wszystkie informacje o szkole znajdują się 
na stronie internetowej www.wikom.pl/zsostrow

                                  Małgorzata Mysur
naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
           Starostwa Powiatowego w Łasku      
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Wójt Buczku u prezydenta RP
W środę � marca w Pałacu Prezydenckim, w ramach Forum Debaty Publicznej, z udziałem prezydenta 

Bronisława Komorowskiego odbyło się spotkanie pt. „Warunki życia na wsi”. W spotkaniu uczestniczył 
wójt gminy Buczek - Bronisław Węglewski. 

Spotkanie zainaugurowało kolejny obszar tematyczny Forum 
zatytułowany „Obszary wiejskie szansą rozwoju” i było okazją do 
dyskusji o  sytuacji polskiej wsi. Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski spełnia tym samym złożoną przez siebie obietnicę utworze-
nia forum środowisk wiejskich przy prezydencie RP, którego ce-
lem ma być szerokie spojrzenie na problemy wsi i zapoczątkowa-
nie poważnej dyskusji o sprawach istotnych dla jej mieszkańców. 
Debata rozpoczyna się w momencie, kiedy są już znane wstępne wyniki 
spisu rolnego przeprowadzonego przez GUS w 2010 r. Intencją orga-

nizatorów Forum jest analiza sytuacji i procesów zachodzących na wsi 
i w małych miastach. Bronisław Komorowski podczas środowej dysku-
sji w Pałacu Prezydenckim, zwrócił uwagę na to, że polska wieś po 20 
latach transformacji znacząco się unowocześniła - polscy rolnicy mogą 
z powodzeniem konkurować na europejskim rynku. Uczestnikiem fo-
rum był Wójt gminy Buczek - Bronisław Węglewski, który został stałym 
członkiem grupy dyskusyjnej. Następne spotkanie zaplanowano w maju, 
tematem dyskusji będą sprawy spółek wodnych i melioracji gruntów.                                                                                            
                                                                                                          Z.R.

Inwestycje w gminie Buczek
Zakończono modernizację instalacji  elektrycznych i teletechnicznych w budynku  Zespołu  Szkoły  Podstawowej  

i Gimnazjum  Publicznego  w Buczku (I, II piętro)

Wartość wykonanych prac wynosi 
68 769,00 zł . W  ramach tych robót zmoderni-
zowano instalację elektryczną i teletechniczną na 
I  i II piętrze budynku   szkolnego. Wyremon-
towana  instalacja pozwoli na odpowiednie za-
bezpieczenie  transmisji sygnału internetowego, 

poprawi parametry oświetlenia klas i korytarzy  
szkolnych.

Dokonano otwarcia ofert przetargowych  
dotyczących  zadania  „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej z przyłączami  Buczek – Bachorzyn”. 
Do 7 marca br. wpłynęło  osiem ofert. Cena 

najniższej z nich wynosi 1 949 420,19 zł, naj-
wyższej - 3 252 164,28 zł. W ramach tej in-
westycji  gmina zamierza wybudować kanali-
zację grawitacyjną i tłoczną o długości 6620 m   
i 4 przepompownie.

                                                        W.Sz.

Cenne dary na kółkach
Urząd Skarbowy w Pabianicach przekazał nieodpłatnie gminie Buczek dwa pojazdy: samochód osobowo-dostawczy marki 

Lublin oraz samochód osobowy Daewoo Nubira.

 Ten pierwszy służy do przewozu pracow-
ników ekipy gospodarczej, przewozu mate-
riałów i narzędzi do miejsca pracy na terenie 
gminy przy naprawie dróg, oznakowania dro-
gowego,  różnego rodzaju prac w budynkach 
komunalnych  i placówkach oświaty. Ponadto 
służy do przewozu materiałów i wyposażenia 
do lokali wyborczych przy organizowaniu wy-

borów oraz innych materiałów na potrzeby 
gminy.

Otrzymany w 2010 r. Daewoo Nubira decy-
zją wójta trafił do dyspozycji Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Buczku. Dzięki temu samo-
chodowi pracownicy ośrodka będą w stanie szybko 
i łatwo dotrzeć do osób i rodzin będących w potrze-
bie, w sytuacjach kryzysowych. Praca pracowników 

socjalnych opiera się głównie na obecności w tere-
nie, pojazd ułatwi im szybkie i skuteczne działanie. 
Samochód służy również do codziennego dowozu 
gorących posiłków dla uczniów szkół w Maleni  
i Czestkowie (ze stołówki szkolnej w Buczku).  

Za przekazane pojazdy gmina Buczek ser-
decznie dziękuje naczelnikowi Urzędu Skarbo-
wego w Pabianicach.
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HONORY DLA PAŃ
W niedzielne popołudnie w sali buczkowskiego GOKiS uczczono doroczne święto 

pań. Z tej okazji wystąpiły działające w placówce zespoły artystyczne. Otwierający 
imprezę przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński złożył serdeczne życzenia 
wszystkim paniom  w imieniu wójta Bronisława Węglewskiego oraz swoim, wręczając 
przy okazji każdej z pań pięknego tulipana. 

Występy uświetniła orkiestra dęta pod 
kierownictwem Adama Kobalczyka, Kabaret 
„Cudoki” świetnie bawił wszystkich widzów 
prezentując nowy program kabaretowy. Twórcą 
tekstów jest niezastąpiony Krzysztof Kędrak. Ze-
spół „Bogoria” pod kierownictwem instruktora 
Zbigniewa Mierzwińskiego zaśpiewał melodie 
i hity greckie, co wniosło dużo ciepła i słońca 
w tym programie. Na wysokości zadania stanę-
ły także nasze dzieci. Bardzo dobrze do występu 
artystycznego przygotował swój zespół taneczny 
HIP – HOP instruktor Mariusz Ziebaczewski. 
Zespoły „Kana” i „Buczkowianki” także zostały 
nagrodzone sowitymi brawami publiczności. 
Zespołami tymi z powodzeniem kieruje dłu-
goletnia instruktorka Aleksandra Zielińska. 
Nie można też zapomnieć o zespole ludowym 
„Buczkowiacy”pod kierownictwem instruktor-
ki Ewy Ignaczak -  dzieci wystąpiły w nowych 
strojach ludowych zakupionych dzięki dotacji 
unijnej. Na scenie zrobiło się barwnie i wesoło. 
Dużą niespodzianką dla publiczności było Sto-
warzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Bacho-
rzyna. Panie zaśpiewały piosenkę „Być kobietą”. 
Wyśmienita choreografia i piękne wykonanie 
nagrodzone zostały  dużymi brawami.

Panie przygotowały efektowną wystawę 
obrazów ręcznie haftowanych. Zarówno artyści  
jak i twórcy wspomnianych obrazów uhonoro-
wani zostali burzliwymi oklaskami, nie zabrakło 
bisów i owacji na stojąco. Tak było przez trzy go-
dziny…                                                  J.N.

Rozbudowa remizy w Luciejowie
Ósmego marca br. odbyło się publiczne otwarcie ofert dot. przetargu na 

„Przebudowę i rozbudowę budynku OSP ze świetlicą środowiskową w Luciejo-
wie”, inwestycja ta cieszyła się  dużym  zainteresowaniem wśród  wykonawców, 
ponieważ otrzymaliśmy aż 1� ofert. Cena najniższa wynosiła �7�.�08,�� złotych, 
natomiast cena najwyższa wynosiła 897.�38,07 tys. złotych

Zakres prac do wykonania to: rozbudowa budynku o pow ok. 93,6 m2, wykonanie insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. oraz wentylacyjnej, remont wnętrza istniejącego 
i wykończenie dobudowanego budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wniosek o dofinansowanie w kwocie 500.000 złotych złożony  został  do Lokalnej Gru-
py Działnia „Dolina rzeki Grabi”, która w ramach Programu Obszarów Wiejskich ubiega się  
o środki na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim. Z budżetu gminy na realizację inwestycji zosta-
nie przeznaczone około 20% tej sumy.                                                                           A.Sz.

WÓJT 
ROKU �010

� marca br. wójt gminy Buczek - Bro-
nisław Węglewski uczestniczył w uroczy-
stej  gali w Pałacu Małachowskich w Na-
łęczowie rozstrzygającej  dziesiątą edycję 
konkursu „Wójt Roku �010”, organizo-
wanego przez Redakcję Audycji Rolnych 
Programu 1 TVP S.A. 

Wójtem Roku 2010 został Czesław  Ma-
rian Zalewski z gminy Sterdyń w woj. mazowie-
ckim. 

 Wójt Bronisław Węglewski, laureat kon-
kursu na  „Wójta Roku 2009” złożył zwycięzcy 
serdeczne gratulacje i przekazał upominek od 
mieszkańców gminy Buczek.                  Z.R.
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Paliwa alternatywne, 
czyli energia z odpadów

Zwiększająca się ilość odpadów to jeden z największych problemów  
cywilizacyjnych. W myśl przepisów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europej-
skiej, gromadzenie odpadów na składowiskach jest ostatnim i najmniej pożądanym  
sposobem ich unieszkodliwiania.

Odzyskiwanie więc surowców z odpadów 
w drodze selektywnej zbiórki jest jednym ze 
sposobów prowadzących do ich  przetwarzania 
i zmniejszania ilości. Jednak innym, bezpiecz-
nym ekologicznie sposobem zagospodarowania 
odpadów energetycznych, jest wytwarzanie pali-
wa alternatywnego i odzyskanie energii  cieplnej 
w procesie spalania z węglem w piecach cemen-
towych przy wypalaniu klinkieru.

Paliwa alternatywne mogą  powstawać  
z wysegregowanych palnych suchych frakcji od-
padów komunalnych nie nadających się   z róż-
nych względów do innego przetworzenia. Są 
to między innymi odpowiednio wysortowane 
opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura, 
odpady tekstylne, drewno,  trociny,  guma,   od-
pady wielkogabarytowe itp.

 Nie wszystkie jednak rozdrobnione odpa-
dy energetyczne to paliwa alternatywne. Przede 
wszystkim muszą spełniać podstawowe kryteria 
fizyko-chemiczne takie jak: wartość opałowa, ≈  
18-22 MJ/kg, wilgotność < 25%, zawartość chlo-
ru < 0,8 %, siarki <1%, rozdrobnienie ≤ 30 mm.

W Polsce działa wiele firm świadczących 
usługi polegające na odbiorze odpadów komu-
nalnych, niewiele jednak z nich zajmuje się pro-
dukcją paliw alternatywnych. Od października 
2009 roku  Spółka EKO-REGION produkuje 
paliwa alternatywne korzystając z technolo-
gii Firmy Lindner z Austrii. Obecnie wielkość 
produkcji kształtuje się na poziomie kilkunastu 
tysięcy ton w ciągu roku. Trwają  prace orga-
nizacyjne  i zakupy inwestycyjne, służące roz-
szerzaniu wielkości produkcji. Przewiduje się, 
że  docelowo  zostanie osiągnięty poziom kil-
kudziesięciu tysięcy ton paliwa  rocznie. W lu-
tym br.  uruchomiono separator powietrza do 
odseparowania frakcji ciężkiej (kamienie, gruz, 
złom metalowy), następnym etapem będzie za-
kup końcowej rozdrabniarki o wydajności ~10 
Mg/godz. W planach spółki jest również budo-
wa nowoczesnej sortowni zmieszanych odpadów 
komunalnych, a także budowa nowej hali do 
produkcji paliwa.

Rozwój produkcji paliw alternatywnych, 
przyczyni się do zmniejszania ilości gromadzo-
nych odpadów na składowisku. Zamiarem spół-
ki jest redukcja ilości odpadów nawet do 30 % 
w stosunku do obecnie  składowanej. Wśród 
innych korzyści wynikających ze współspalania 
paliw alternatywnych należy wymienić: odzysk 
energii, oszczędzanie nieodnawialnych paliw na-
turalnych, ochronę gleby, wody i powietrza.

Proces termicznego przekształcania odpa-
dów w cementowni odbywa się w temperaturze 
nawet do 2000 stopni C. (temperatura płomie-
nia) gwarantując zupełny rozkład substancji or-
ganicznej zawartej w paliwie. Wychwytywanie  
i neutralizowanie kwaśnych gazów  powstających 
w  trakcie spalania paliw alternatywnych odby-
wa się przez  zastosowanie znaczącej ilości tlenku 
wapnia, wypalany  więc materiał ma charakter 
alkaliczny. Popiół powstały w wyniku spalania 
paliw alternatywnych z innymi składnikami 
w całości wchodzi w skład klinkieru, nie wystę-

puje więc problem zagospodarowania popiołów. 
Zupełnie inaczej dzieje się podczas  spalania 
odpadów w kotłowniach domowych, które od-
bywa się  w niskich temperaturach (200-500) 
stopni C, a powstające gazy w wyniku spalania 
(na przykład: tlenki azotu, dwutlenek siarki czy 
też  chlorowodór) niszcząc  kominy, trafiają do 
atmosfery i  w kontakcie z parą wodną tworzą 
niebezpieczne dla zdrowia i życia kwasy.  Popiół 
powstały w wyniku spalania odpadów w niskich 
temperaturach, jest również szkodliwy dla śro-
dowiska ze względu na swój skład chemiczny.

Po co więc spalać odpady w kotłowniach 
domowych, narażając się  na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia komina, zagrożenie zdrowia i życia, je-
śli z oddanych do unieszkodliwiania odpadów moż-
na wyprodukować paliwa alternatywne, a z nich 
odzyskać energię nie szkodząc środowisku!

                                         Anna Szafran
        specjalista edukacji ekologicznej
                  EKO-REGION Bełchatów
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PRĄD Z WIATRAKÓW
W gminie  Łask pojawił się inwestor zainteresowany lokalizacją farmy wiatrowej  w sołectwie Orchów. Na sesji Rady Miejskiej 

w Łasku w dniu � marca podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Łask celem wprowadzenia do tego dokumentu zapisów umożliwiających procedurę ustalenia lokalizacji 
wiatraków. Mamy więc dobrą okazję do refleksji na temat pojawiających się w naszym kraju coraz częściej wiatraków  korzystających 
z tzw. odnawialnego źródła energii.

Znane nam wiatraki wynaleziono w IX w.  
we wschodniej Persji, a do Europy dotarły pod 
koniec XII w. Pierwsze wiatraki  służyły głów-
nie do mielenia zboża, w pierwszej połowie XIV 
w. na terenie obecnej Holandii zaczęto używać 
wiatraków do osuszenia polderów. W później-
szych latach pojawiły się wiatraki tartaczne 
i takie, które rozdrabniały skały na kruszywo, 
plotły sznury konopne, wyciskały olej, mieliły 
tytoń, zboża, kakao, kawę lub gorczycę. Bez 
względu na to, jakie znajdowały  zastosowanie, 
przetwarzały energię wiatru na energię kine-
tyczną w ruchu obrotowym.  

Wiatrak to najstarszy silnik wiatrowy,  po-
przednik turbiny wiatrowej. Dzisiejsze elektro-
wnie wiatrowe to zespół urządzeń produkują-
cych energię elektryczną, wykorzystujących do 
tego turbiny wiatrowe.

Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest 
uznawana za ekologicznie czystą, gdyż jej wy-
tworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego 
paliwa. Do najważniejszych korzyści ekologicz-
nych energetyki wiatrowej należy zaliczyć:
1. Przyczynia się w znaczący sposób do popra-
wy czystości powietrza (emisje uniknione do 
produkcji 1 TWh energii elektrycznej to ok. 
5 500 ton SO2, 4 222 ton NO2, 49 000 ton 
pyłów i żużlu, 700 000 ton CO2 )

2. Przyczynia się w znaczący sposób do rea-
lizacji celów pakietu klimatyczno-energetycz-
nego 3x20 zakładającego do roku 2020 wzrost  
o 20 % udziału energetyki odnawialnej w cał-
kowitym bilansie energii, ograniczenie emisji 
CO2 o 20 % oraz zmniejszenie o 20 % zużycia 
energii pierwotnej
3. Energetyka wiatrowa jest technologią beze-
misyjną – brak emisji gazów i pyłów.
4. Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak 
jest odpadów stałych i gazowych, nie wystę-
puje degradacja i zanieczyszczenie gleby, brak 
degradacji terenu i strat w obiegu wody ( nie 
powoduje spadku poziomu wód podziem-
nych, które towarzyszy wydobyciu surowców 
kopalnych)
5. Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne 
źródło energii.

Efektywność turbin wiatrowych w du-
żym stopniu zależy od wietrzności terenu. Np. 
elektrownia wiatrowa wybudowana w Danii 
dostarczy 100 kW, podczas gdy taka sama 
elektrownia wybudowana w okolicach Szcze-
cina dostarczy tylko 17,3 kW. W Polsce w nie-
wielu miejscach  sezonowo prędkość wiatru 
przekracza 4 m/s, co uznawane jest za mini-
mum, aby mogły pracować  urządzenia prądo-
twórcze wiatraków energetycznych. W dużej 

części naszego kraju przeważają strefy ciszy 
wiatrowej. Także niewłaściwe rozplanowanie 
lokalizacji  może spowodować obniżenie efek-
tywności turbin od kilku nawet do kilkuna-
stu procent, co w skali roku może przynieść 
ogromne straty  w produkowanej energii.  
Turbiny powinny być wystawione na najczęś-
ciej i najsilniej wiejące wiatry. Poza tym mu-
szą stać w taki sposób, aby możliwie najmniej 
nawzajem się zasłaniały.  Elektrownie stojące 
w pierwszej linii względem dominujących 
kierunków wiatru mają zawsze największą 
efektywność. Zasadniczy wpływ na wydajność 
siłowni wiatrowych ma ukształtowanie terenu. 
Płaski obszar porośnięty trawą jest typowym 
przykładem terenu o jednolitej szorstkości. 
Na tym obszarze na wybranej wysokości pręd-
kość wiatru jest jednakowa.  Poważny prob-
lem dla farm wiatrowych stanowi konieczność 
zachowania odpowiednich odległości między 
wiatrakami. To wymaga dużej, otwartej prze-
strzeni, chociaż obszar faktycznie zajmowany 
przez siłownie jest niewielki. Szacuje się, że 
99 % gruntów leżących w strefie faktycznego 
oddziaływania parku wiatrowego nadaje się do 
użytku rolniczego.

Mimo wielu zalet, opinia publiczna bywa 
niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom. 
Zdaniem przeciwników, elektrownie wiatrowe 
szpecą krajobraz, generują uciążliwy hałas, sta-
nowią zagrożenie dla ptaków i nietoperzy.

Zarówno farmy wiatrowe jak i pojedyn-
cze wiatraki są elementem łatwo zauważalnym 
i wywierają wpływ na otaczający krajobraz.  
Podczas pracy wirnik elektrowni wiatrowej 
może spowodować efekt świetlny tzw. efekt 
stroboskopowy, dodatkowo obracające się 
śmigła są widokiem dość monotonnym.

Podczas pracy  elektrowni wiatrowej 
powstaje hałas, którego źródłem  jest układ 
przeniesienia mocy (wirnik, przekładnia, ge-
nerator) oraz sam wirnik. Na skutek oporów 
aerodynamicznych łopaty wirując w powietrzu 
wytwarzają specyficzny hałas. Jego poziom 
zależy od wielkości, a co za tym idzie mocy 
elektrowni. Innymi czynnikami mającymi 
wpływ na poziom hałasu są rozwiązania kon-
strukcyjne i technologia ich wykonania. Bada-
nia wykazały, że farma wiatrowa z odległości 
300 m nie jest głośniejsza od pracy domowej 
lodówki.

Pracująca elektrownia może stanowić 
także niebezpieczeństwo dla przelatujących 
ptaków. Może zdarzyć się, że lecący ptak 
mając na kursie lotu turbinę, nie ominie jej 
i w nią uderzy. Okazuje się jednak, że nie jest 
to zagrożenie większe niż to, które stanowią 
linie energetyczne. W przypadku nietoperzy 
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wpływ elektrowni może być nawet większy niż 
w przypadku ptaków, gdyż okazało się, że po-
wodowany przez poruszającą się szybko łopatę 
wirnika skok ciśnienia powoduje tzw. „baro-
traumę”, czyli śmiertelne uszkodzenie układu 
oddechowego nietoperzy.

Podsumowując, inwestor zmuszony jest 
do analizowania każdego potencjalnego tere-
nu pod budowę elektrowni wiatrowych pod 
względem emisji hałasu, wpływu budowy 
i eksploatacji elektrowni na środowisko natu-
ralne, sezonowych tras ptaków wędrownych. 
Odpowiednia, dobrze przemyślana i dokładnie 
przeanalizowana lokalizacja pozwala w bardzo 
dużym stopniu zredukować negatywne od-
działywanie aeroenergetyki na środowisko 
i ludzi. 

W XXI w. ciężko sobie wyobrazić wyko-
nywanie codziennych obowiązków bez energii 
elektrycznej, zasilającej większość urządzeń 
w domu, biurze czy miejscu odpoczynku. 
W czasach, gdy automatyzacja objęła każdą 
dziedzinę naszego życia, nie wyobrażamy sobie 
funkcjonowania bez telewizji, automatycznej 
pralki czy telefonu, brak zasilania powoduje 
całkowity paraliż. Rosnące ceny energii, prob-
lemy zaopatrzenia w surowce energetyczne 
i konieczność ochrony środowiska natural-
nego spowodowały poszukiwania nowych 
technologii wytwarzania energii elektrycznej. 
Wykorzystanie wiatru do produkcji ener-
gii elektrycznej stanowi ciekawą alternatywę 
dla technologii konwencjonalnych, a źródło 
energii wiatru  pozwala na osiągnięcie szeregu 
korzyści ekologicznych, społecznych i gospo-
darczych.                                                                   

                                       Janina Kosman

WIOSENNE ZAGROŻENIE
 POŻAROWE

Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny, gwałtownie wzrasta liczba interwen-
cji straży pożarnych, co związane jest z pożarami traw, łąk i nieużytków oraz upraw. 
Mimo iż wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku 
nierozważni właśnie w ten sposób „oczyszczają” swoje pola, łąki i trawniki. 

Bezmyślność, nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości roślin-
ne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru, doprowadzając 
do tego, że giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. 
Rokrocznie na początku wiosny, straż pożarna wyjeżdża do pożarów traw, poszycia leśnego  
i nieużytków rolnych wielokrotnie w ciągu doby. Dla przykładu tylko w okresie od 1 do 14 marca 
br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku zanotowała 25 zdarzeń związanych 
z wypaleniem pozostałości roślinnych, co odpowiada 48 % wszystkich pożarów (52) odnotowanych 
od początku 2011 roku i blisko 22 % wszystkich zdarzeń (115). Często w tych zdarzeniach pożar 
powstaje w obrębie małego wycinka suchej trawy, a wskutek rozprzestrzenienia się ognia, niekon-
trolowanego przez człowieka obejmuje użytkowe powierzchnie rolnicze, sterty słomy, zabudowania 
gospodarcze i mieszkalne oraz powierzchnie leśne, powodując przy tym straty materialne i zaangażo-
wanie znacznych sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wyjazd strażaków do zdarzeń związanych 
z tymi pożarami powoduje niepotrzebną stratę czasu wiedząc, że ktoś inny w tym czasie może wzywać 
na ratunek, lub potrzebować pomocy. 

Informujemy wszystkich, iż wiele ustaw i rozporządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową, 
z ochroną przyrody i lasów - zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, a także pozostałości roślinnych na polach.

Przestrzegając przed niewłaściwym zachowaniem osób, które nie stosują się do zasad bezpieczeń-
stwa pożarowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku informuje, że funkcjo-
nariusz PSP ma prawo nałożyć na taką osobę mandat karny kredytowy  wysokości do 500 złotych.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsą-
dek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

                                                                                                        kpt. Sławomir Wągrowski
                                                                                                                             KP PSP Łask
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Szkodliwe dla naszego zdrowia, dla środowiska

SPALANIE ŚMIECI BEZ WYOBRAŹNI
Na ten temat pisaliśmy już niejednokrotnie, ale okazuje się, że wielu mieszkańców miasta i gminy Łask nadal nie zdaje sobie 

sprawy ze szkodliwości spalania odpadów. Widać to szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy funkcjonują przydomowe kot-
łownie i w powietrzu unosi się sporo dymu, a wraz z nim trujące związki chemiczne.

Pozbywanie się w ten sposób opakowań 
i innych odpadów, zwłaszcza tych wykonanych 
z plastików, jest najgorszą metodą ich likwi-
dowania. Z badań przeprowadzonych przez 
instytuty naukowe i organizacje zajmujące się 
ochroną środowiska wynika, że podczas spalania 
plastików w paleniskach domowych czy ogni-
skach, poza „normalnymi” produktami spalania 
do powietrza dostają się także toksyczne substan-
cje takie jak: fosgen, chlor, brom, chlorowodór, 
siarkowodór, tlenek węgla, tlenki azotu, ben-
zopiren, dwutlenek siarki, cyjanowodór i wiele 
innych. A wystarczy zdać sobie sprawę z tego, 
że niektóre z nich np. były stosowane jako skład-
niki bojowych środków chemicznych. 

Większość substancji powstałych w wyniku 
spalania odpadów z tworzyw sztucznych przeni-
ka do organizmu człowieka poprzez układ odde-
chowy i skórę, ale należy pamiętać, że wszystko 
to, co wydostaje się z naszych kominów, opada 
bardzo szybko na powierzchnię ziemi i to zwykle 
w najbliższej okolicy. Paląc w piecu śmieciami 
sprawca zatruwa więc najbliższych sąsiadów, ale 
głównie siebie swoją rodzinę, gdzie szczególnie 
narażone są dzieci. Produkty spalania przenikają 
do gleby, wody, osiadają na warzywach, owocach 
oraz roślinach zjadanych przez zwierzęta, prze-
dostając się następnie do ludzkiego organizmu 
drogą pokarmową. 

Zatem palenie odpadów w piecach jest 
groźne, ale niebezpieczne dla człowieka i przyro-

dy jest także palenie na swojej działce odpadów, 
liści  i gałęzi  oraz  wypalanie traw.  Dym z tlą-
cych się ognisk może być nieprzyjemny, zakłócać 
widoczność na drogach, szkodzić ludziom cho-
rym na astmę i choroby płuc. 

Wspomniane wypalanie suchych traw nie 
przynosi żadnych korzyści. Wbrew pozorom 
ziemia się nie użyźnia tylko wyjaławia. Ponadto 
– o czym w bieżącej „Panoramie” pisze przed-
stawiciel PSP w Łasku - ogień stwarza realne 
zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy 
miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne 
zwierzęta oraz cenne gatunki roślin leczniczych 
i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie 

plonów roślin. Ogień zabija zwierzęta, niszczy 
środowisko.                                                           

Zgodnie z zasadami postępowania z odpa-
dami właściciel nieruchomości, na terenie której 
w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady 
zielone,  czyli odpady biodegradowalne, do któ-
rych zaliczamy: ścięte trawy, kwiaty, liście, chwa-
sty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, 
obowiązany jest do ich selektywnego zbierania 
i przekazywania przedsiębiorcy, z którym zawarł 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 
Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne doko-
nujące kompostowania odpadów roślinnych we 
własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób 
niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość 
odpadów wytwarzanych w gospodarstwach do-
mowych. Chociaż w naszym mieście i gminie  
działają firmy zajmujące się  odbiorem odpadów 
komunalnych oraz ustawione są gniazda do selek-
tywnej zbiórki odpadów typu  plastik, szkło białe 
i kolorowe  oraz  makulatura, to jednak bardzo 
wielu ludzi nie korzysta z tych możliwości, wy-
bierając świadomie lub nieświadomie inne sposo-
by. Najgorszy z możliwych to spalanie odpadów 
w domowych piecach lub na terenie posesji. 
Przypominamy:
Na podstawie ustawy z dnia �7 kwietnia �001 
r. o odpadach oraz zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie 
Łask zabrania się spalania odpadów na po-
wierzchni ziemi oraz w instalacjach grzew-
czych budynków, poza specjalnymi obiektami 
i urządzeniami technicznymi do termicznego 
przekształcania odpadów.

                               Edwarda Szmigielska
                                Wydział Gospodarki 
                  Komunalnej i Inwestycji UM
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CZYTELNIK ROKU �010
W  grudniu ubiegłego roku Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach ogłosiła konkurs „Czytelnik Roku 

�010”, w którym wzięli udział najlepsi czytelnicy. Konkurs ogłoszono   w trzech kategoriach: dla dorosłych, 
młodzieży oraz dzieci. Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Sędziejowicach ufundował 
główne nagrody dla czytelniczek, bowiem to właśnie panie objęły prowadzenie w czytelnictwie.

Beata Magdziak, kierownik biblioteki pod-
czas podsumowania konkursu podkreśliła, jak 
ważne jest obcowanie z książką w  erze telewi-
zji,  komputerów i internetu. Zaszczyt wręcze-
nia pamiątkowych dyplomów i nagród przypadł  
w udziale Jerzemu Kotarskiemu, wójtowi gminy, 
który ma bardzo ciepły  stosunek do czytelni-
ctwa, biblioteki, kultury. Z przyjemnością pro-
wadził rozmowy z najlepszymi, którymi okazały 
się: Wiesława Parteka, Marianna Kalińska, Ma-
riola Janeczek, zaś wśród młodzieży – Ewelina 
Markowska i Izabela Kisman. Wśród najmłod-
szych na wyróżnienie zasługują uczniowie kl.  
IIIa z ZSO w Sędziejowicach: Anna Nowacka, 
Julia Dymińska i Adrian Chołody. Sponsorem 
nagród dla dzieci są pracownicy GBP. 

Po wręczeniu nagród odbył się poczęstu-
nek, podczas którego wyszło na jaw, że panie 
ogromnie wzruszył biblioteczny gest zorganizo-
wania takiego konkursu. Wszyscy żywią nadzie-
ję, że stanie się on tradycją nie tylko w GBP, ale 
również na terenie działania filii w Pruszkowie, 
Marzeninie i Siedlcach.

                                      Beata Magdziak

Koncert Życzeń dla Seniorów
W ramach ogólnopolskiego konkursu „Tydzień z internetem �011” GBP zorga-

nizowała Koncert Życzeń dla Seniorów. W akcji wzięło udział 10 seniorek, chętnych  
do zapoznania się z bogactwem sieci internet. Biblioteka wybrała jeden z trzech wa-
riantów zajęć z przybyłymi – Koncert Życzeń.

Na imprezę zaproszony został sekretarz 
gminy – Sławomir Tralewski.

Podczas integracyjnego spotkania  czytel-
niczki wyszukiwały ulubionych piosenek w ser-
wisie YouTube, następnie dzieliły się refleksjami 
na ich temat i wspomnieniami. Szkolenie se-
niorek prowadziła Eliza Pawłowska, Ewa Rża-
nek  i Robert Skała, 
wolontariusz z Kor-
czysk. Najwięcej 
wzruszeń dostarczy-
ła piosenka Anny 
Jantar „Tyle słońca 
w całym mieście” 
oraz ulubiona pieśń 
naszego wielkiego 
rodaka Jana Pawła 
II – „Barka”. Panie 
zainteresowały się 
również zasobami 
portalu społecz-
nościowego „Nasza 
klasa”  i z zaintereso-

waniem wyszukiwały znajomych sprzed lat. Na 
zakończenie wszystkie uczestniczki zarejestrowa-
ły swój udział w kampanii za pomocą  specjalne-
go przycisku „Jestem uczestnikiem Get Online 
Week 2011”, co było równoznaczne z zakończe-
niem koncertu. Ale nie „z myszkowaniem w bi-
bliotece”…                                           BM

Radni gminy 
Sędziejowice

Kontynuujemy nasz cykl przybliża-
jący sylwetki nowych samorządowców 
gminy. Tym razem przedstawiamy Alek-
sandrę Balcerowiak (na zdjęciu niżej)  
i Jarosława Dzierżawskiego. 

                   dokończenie na str. 18
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Radni gminy Sędziejowice
dokończenie ze str. 17
Aleksandra Balcerowiak -  22–letnia  rad-

na  od 13 lat jest mieszkanką Grabna. Wcześ-
niej uczyła się i mieszkała we Wrocławiu, gdzie 
obecnie nadal studiuje. Kiedy rodzina pani Oli  
postanowiła osiedlić się na wsi, dziewczyna bar-
dzo się ucieszyła, że będzie mogła na co dzień 
mieć do czynienia z życzliwymi ludźmi, których 
spotykała tutaj  na wakacjach. 

Szczecin i Wrocław  to miasta, w których 
mieszkali i pracowali jej rodzice. Zawsze jednak 
było im czegoś brak, czuli, że ich miejsce jest 
gdzie indziej. Kiedy Aleksandra ukończyła wroc-
ławską szkołę podstawową i gimnazjum, w 2005 r. 
przenieśli się do Grabna. W gimnazjum, dzięki 
swojej wychowawczyni nauczyła się, jak organi-
zować różne imprezy, jak współdziałać w gru-
pie. Następnie dziewczyna rozpoczęła edukację 
w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli, aby 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, rozbu-
dzone podczas kształcenia na wczesnych etapach 
edukacyjnych – muzykę, śpiew i uzdolnienia pla-
styczne. Po egzaminie maturalnym w 2009 r. rozpo-
częła studia we Wrocławiu oraz na Politechnice 
Łódzkiej na kierunku papiernictwo i poligrafia. 
Wybrany kierunek ma być kontynuacją wiedzy 
wyniesionej z Liceum Plastycznego. 

Ola nie potrafi jeszcze określić, co chciałaby 
robić po zakończeniu studiów. Być może będzie 
się starać o pracę w drukarni lub założy własną 
firmę, związaną z wytwórstwem papieru. Odpo-
wiedź przyniesie czas.

Obecnie oprócz tego że zdaje egzaminy 
podczas sesji zimowej,  odbywa staż studencki 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowi-
cach. Najbardziej podobają jej się zajęcia pla-
styczne prowadzone z najmłodszymi. Dzieci 
zdobywają wiedzę na temat tworzenia obrazów 
z martwą naturą, wykonywania zabawek z prze-
różnych surowców. Ostatnio wytwarzały z panią 
Olą papier czerpany, co dostarczyło im wielu 
nowych wrażeń. W dalszych  planach jest prze-
widziana nauka różnych technik druku.

Aleksandra Balcerowiak zdecydowała się 
kandydować w ostatnich wyborach pod wpły-
wem namowy sąsiadów, rodziny, rówieśników. 
Rozumiała, że ludzie nieustannie  potrzebują 
pomocy w różnych, codziennych sprawach i za-
pragnęła tę pomoc nieść. Pierwszym pomysłem, 
który wcieliła w życie, była organizacja zabawy 
choinkowej dla dzieci w Grabnie, Zamościu 
i Siedlcach – wsiach, z którymi jest najbardziej 
związana. Najtrudniejszym zadaniem było pozy-
skanie funduszy na paczki dla 48 dzieci z Grab-
na  i 36 z pozostałych dwóch wsi. Poradziła sobie 
w ten sposób, że przeznaczyła na ten cel własne 
pieniądze wypłacone za pracę w komisjach i za 
udział w sesjach. Prócz tego uzyskała pomoc od 
Wacława Michalaka z Widawy, który ofiarował 
na ten cel ciastka ze swojej piekarni. Załatwiła 
też dodatkowe fundusze od znajomej, obecnie 
mieszkającej w Niemczech. Paczki zostały przygo-
towane bardzo starannie, ich zawartość dobrano 
stosownie do wieku dziecka. Bardzo starannie 

zostały również przygotowane do zabaw choinko-
wych sale OSP. Do tych prac czynnie włączył się 
Wacław Tomaszczyk – sołtys Siedlec oraz Krzysz-
tof Śnieg – prezes OSP Grabna. Wiele zaanga-
żowania wykazali również rodzice zaproszonych 
dzieci. To oni zajęli się dekoracją sal, przynosili 
własne materiały dekoracyjne i ozdoby. Podczas 
tych zabaw nie zabrakło spotkania z Mikołajem, 
który wręczał paczki grzecznym dzieciom, oraz 
różnorodnych konkursów z nagrodami.

Kolejnym pomysłem okazała się „skrzynka 
pocztowa” w domu nowej radnej. W okienku 
korespondencyjnym każdy mieszkaniec może 
uzyskać poradę w nurtującej go sprawie i złożyć 
pismo, które zostanie przez panią Olę dostarczo-
ne do właściwego urzędu. 

W planach Oli jest założenie stowarzyszenia, 
którego głównym celem jest pozyskanie dodatko-
wych funduszy dla gminy  na budowę kanalizacji 
i wodociągu w jej okolicach, a także na pomoc dla 
najuboższych, wielodzietnych rodzin.

Nowa radna uczy się działać prężnie na 
rzecz społeczności lokalnej. Pierwsze lekcje takiej 
działalności zdobyła podczas uroczystości 30-le-
cia istnienia Liceum Plastycznego. 

Pani Ola zachęca swoich wyborców do 
korzystania z założonej „skrzynki pocztowej”, 
a także życzy  potrzebującym, składającym za jej 
pośrednictwem podania, aby wszystkie ich proś-
by zostały spełnione.

*     *     *Jarosław Dzierżawski (na zdjęciu niżej) od 
kilku lat jest mieszkańcem Przymiłowa. Nowy 
radny ma 38 lat, jest żonaty i ma 10-letniego 
syna, ucznia kl. III w tutejszym Zespole Szkół 
Ogólnokształcących.

Pan Dzierżawski pochodzi z Łodzi, gdzie 
w 1994 r. ukończył  Technikum Odzieżowe. Po 
maturze  rozpoczął jednak  pracę w zupełnie innej 
branży -  w policji. Taki wybór wiąże się z obser-
wacją pracy starszego brata, również policjanta. 
Zdaniem nowego radnego, ludziom  można po-
móc najlepiej stojąc na straży porządku publicz-

nego i dobrych obyczajów. 
Z Przymiłowem i okolicą rzeki Grabi jest 

związany, jak sam przyznaje, od zawsze. To tutaj 
spędzał każde wakacje czy ferie, tu pomagał przy 
sianokosach i żniwach, zna każdą piędź ziemi, 
dlatego bardzo chętnie  osiadł w tej wsi  na sta-
łe. Od 2003 r. pan Jarosław jest dzielnicowym 
w Zduńskiej Woli i z powodzeniem wciela w ży-
cie swój plan pomocy społeczeństwu.

Początkowo  zastanawiał się nad propozycją 
rodziny i znajomych, aby kandydować na radne-
go. Po długich namowach zdecydował się jednak  
w inny sposób służyć mieszkańcom nadgrabiań-
skiej ziemi. W pracy  często interweniuje pod-
czas sąsiedzkich zatargów czy drobnych włamań 
i kradzieży.  Jako radny spotyka się jednak z in-
nymi problemami. Jednym z nich jest przygo-
towanie boiska do gry w piłkę nożną na terenie 
swej wsi. Dobrze pamięta, jak ważne było kopanie 
piłki, podczas gdy sam był chłopcem. Chciałby 
również zakupić huśtawki i inne sprzęty na plac 
zabaw dla dzieci czy stół ping-pongowy dla mło-
dzieży. Jako członek OSP uważa jednak, że naj-
ważniejszą rzeczą jest   godne przygotowanie się 
do  wielkiego jubileuszu OSP w Grabi, która za 
5 lat obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia. 
Chciałby dołożyć wszelkich starań, aby duża sala, 
w której winna odbywać się ta wspaniała  uroczy-
stość,  została w pełni wykończona. 

Jego wielką pasją są książki, zwłaszcza histo-
ryczne. Do dziś pamięta swą maturę z historii.  
Kiedy przyszło mu zdawać egzamin dojrzałości, 
wylosował pytanie o systemach totalitarnych 
w XX wieku. Zapytany o najważniejszą war-
tość w życiu, bez wahania odpowiada, że jest 
nią rodzina, ludzie, społeczeństwo. I choć cza-
sami, podczas służby jest zmuszony zmagać się 
z samym sobą, wybierając pomiędzy poczuciem 
obowiązku a sumieniem, zawsze kieruje się do-
brem ludzkim. Swoim wyborcom gorąco dzięku-
je i wszystkim życzy jak najlepszych sąsiedzkich 
relacji oraz „żeby się poprawiło na wsi”…

                                      Beata Magdziak
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BOLESNA DECYZJA
Rada Gminy Widawa podczas sesji w dniu �4 lutego podjęła uchwałę o likwi-

dacji dwóch placówek szkolnych: w Restarzewie i Brzykowie. 

Jak mówi wójt gminy Jerzy Sylwester Woźniak, podstawą do podjęcia takiej decyzji był fakt, 
że od kilku lat maleje liczba uczniów, koszty utrzymania szkół natomiast z roku na rok wzrastają. 
Ponadto corocznie zwiększano liczbę nauczycieli w szkołach, skutkiem czego doszło do para-
doksalnej sytuacji, dla zobrazowania której należy użyć następującego porównania: przy liczbie 
1000 uczniów, nauczycieli zatrudnionych było o wiele mniej niż obecnie, gdy w szkołach uczy się 
niewiele ponad siedemset uczniów. 

Z budżetu gminy oprócz subwencji oświatowej, w roku 2011 dyrektorzy szkół otrzymają  
3 mln 800 tys. zł plus podatek wyrównawczy dla nauczycieli w kwocie 617 tys. zł. Zły system za-
rządzania gminą i oświatą doprowadził budżet samorządu do braku płynności finansowej a gminę 
na skraj bankructwa, dlatego też konieczne są zmiany w całym systemie oświatowym, polegające 
nie tylko na likwidacji wspomnianych wyżej placówek. 
- Należy tutaj wspomnieć – mówi wójt, że w 2003 roku gmina do funkcjonowania oświaty dokła-
dała 600 tys. zł, a dla porównania w 2011 roku zmuszona będzie dołożyć ponad 4 mln. 400 tys. 
zł. Wyliczenia te przygotował w projekcie budżetu ówczesny wójt wraz z radnymi poprzedniej ka-
dencji, jak widać zatem wydatki na oświatę z roku na rok rosły w zatrważającym tempie. Świadczy 
to o braku jakiejkolwiek analizy finansowej ze strony wójta oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. 
W związku z tym, że gmina utraciła płynność finansową a budżet na 2011 rok został warunkowo 
zaopiniowany, należało w systemie oświaty podjąć tak drastyczne kroki. Oświata pochłania bo-
wiem połowę całego naszego budżetu, a przecież nie tylko ona się liczy. 
- Analizując budżet, trzeba było przedłożyć takie propozycje Radzie Gminy, ponieważ zależeć po-
winno nam na tym, aby mieszkańcy oprócz 5 szkół mieli również nowoczesne drogi, których do 
zaasfaltowania jest ok. 160 km, oraz wodociągi (ok. 24 % mieszkańców nie jest podłączonych do 
sieci wodociągowej). Sytuacja ta jest o tyle dramatyczna, gdyż gmina leży w bezpośrednim sąsiedz-
twie kopalni Bełchatów, a szczególnie odkrywki Szczerców, w której rozpoczęło się już wydobycie 
węgla brunatnego. Wiąże się to z koniecznością wypompowywania wody z terenu kopalni a tym 
samym obniżeniem wód gruntowych na obszarze naszej gminy.

                                                                                                                                      AK

TARGI ZDROWIA
� marca w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyły się I Targi Zdrowia. Organizatorem Targów było 

„Nasze Radio 104,7 FM” oraz tygodnik „Siedem Dni”. Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli 
gminy Widawa. 

Na naszym stoisku  prezentowaliśmy 
zdrową żywność, czyli miody Stanisława 
Trzuskowskiego ze Świerczowa, oraz jabłka 
państwa Barbary i Ryszarda Woźniaków 
z Dąbrowy Widawskiej.  Nasze kolorowe 
i apetycznie wyglądające stoisko przycią-
gało zwiedzających jak magnes. Można tu 
było   popróbować  wszystkiego, co ekspo-
nowano na stoisku. Każdy, kto odwiedził 
stoisko naszej gminy, odszedł zadowolony. 
Przy okazji rozdawano wizytówki, foldery 
i pocztówki przedstawiające walory naszej 
gminy. Promocja jakże istotna dla kształ-
towania wizerunku naszej gminy, okazała 
się bardzo udana. Należy mieć przy tym 
nadzieję i przekonanie, że przyczyni się 
ona do umocnienia pozytywnego wize-
runku Widawy nie tylko w oczach lokal-
nej społeczności, ale także na terenie na-
szego województwa. 

Targi odwiedziło ok. 1000 osób a im-
preza z racji zainteresowania i popularno-
ści odbywać się będzie cyklicznie.

AK

ZAMKNIĘTO 
MOST NA WIDAWCE

Rozpoczął się długo oczekiwany re-
mont mostu na Widawce w miejscowości 
Klęcz, na drodze wojewódzkiej nr 480 
z Sieradza do Szczercowa. Stary most zo-
stał zamknięty a jego rozebranie i wybu-
dowanie nowego kosztować będzie nieba-
gatelną kwotę, bo prawie 1� mln zł. 

Kierowcom, jadącym tą trasą proponuje 
się objazdy, z których zapewne  nie zawsze będą 
zadowoleni, dlatego za utrudnienia serdecznie 
przepraszamy. Zakończenie robót zaplanowane 
jest na 30 października 2011 roku.           AK

Dwa konkursy
Wójt gminy Widawa, mając na wzglę-

dzie zarówno kultywowanie tradycji jak 
i rozbudzenie w społeczeństwie nawyku 
dbania o estetykę swego miejsca zamiesz-
kania, ogłasza dwa konkursy. 

Pierwszy to konkurs „Na najpiękniejszą pisankę”, 
do udziału w którym zaprasza wszystkich mieszkańców 
gminy Widawa. Konkurs odbywał się będzie w czte-
rech kategoriach: I kategoria - dzieci szkolne, klasy I-III, 
kat. II - dzieci szkolne, klasy IV-VI, kat. III – gimna-
zjum oraz kat. IV – skierowana dla osób dorosłych.

                                       dokończenie na str. �0
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Dwa konkursy
 dokończenie ze str. 19
Technika prac – dowolna, a termin ich 

składania upływa z dniem 12 kwietnia br.   Na 
autorów najciekawszych prac czekają dyplomy  
i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie dodat-
kowe szczegóły zawarte są w regulaminie kon-
kursu zamieszczonym na stronie internetowej 
Urzędu Gminy.   

Drugi konkurs jest na „Najładniejszą pose-
sję” w gminie Widawa w 2011 roku. To pierwsza 
edycja tej rywalizacji, której celem jest poprawa 
wyglądu estetycznego gminy oraz wyróżnienie 
mieszkańców szczególnie dbających o swoje po-
sesje. Właściciele najciekawszych aranżacji otrzy-
mają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Po-
dobnie jak w przypadku pierwszego konkursu, 
wszystkie jego szczegóły zawarte są w regula-
minie  zamieszczonym na stronie internetowej 
Urzędu Gminy.   

                                                            AK

Niech święto trwa przez cały rok…
Choć Dzień Kobiet obchodzony corocznie 8 marca ma już 100 lat, a jego państwowy charakter został zniesiony 18 lat temu, to 

jednak tradycja w narodzie pozostała bardzo żywa. Opinie co prawda na ten temat są skrajnie różne, bowiem niektórzy tego święta 
nie uznają, twierdząc, że kojarzy im się z pozostałością czasów komunizmu, inni zaś uważają, że kobietom należą się takie gesty 
każdego dnia. W kwiaciarniach nadal więc ustawiają się kolejki po symbolicznego tulipana, który wręczany wraz z uśmiechem, 
jest wyrazem szacunku dla płci pięknej.

W naszej gminie od lat Święto Kobiet 
obchodzone jest w sposób szczególny. Główne 
uroczystości zorganizowano w niedzielne popo-
łudnie 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Widawie. Tamtejszą salę widowiskową po 
brzegi wypełniły panie z całej gminy, a na scenie 
swój kunszt prezentowali artyści z GOK w Sę-
dziejowicach oraz z Widawy. Panowie - przedsta-

wiciele samorządu z wójtem Jerzym Sylwestrem 
Woźniakiem na czele, oprócz życzeń rozdawali 
obecnym na sali paniom słodkie upominki. 
Atmosfera była przednia, szkoda tylko, że taki 
dzień zdarza się tylko raz w roku. 

Lokalne inicjatywy obudziły się również 
w wielu wsiach w naszej gminie i podobne im-
prezy dla pań odbyły się w: Brzykowie, Grabó-
wiu, Zborowie, Zawadach, Wielkiej Wsi, Pato-
kach i w OSP w Widawie. Wszędzie tam rolę 
organizatorów wzięli na siebie tamtejsi panowie 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W imprezach 
brali również udział przedstawiciele samorządu 
gminy. Wszędzie były kwiaty, życzenia i, co chy-
ba najważniejsze - zadowolone i uśmiechnięte 
panie. Jak widać, tradycja w narodzie przetrwa-
ła i byłoby dobrze aby trwała nadal, bo miłych 
i ciepłych gestów nie jest nigdy za wiele. Niech 
to miłe, wnoszące wiosenny klimat święto nie 
pójdzie w zapomnienie choćby dlatego, by każda 
z pań przynajmniej raz w roku poczuła się zauwa-
żona i dowartościowana.                            AK

Karnawał był długi…
Tegoroczny karnawał był wyjątkowo długi i obfitował w wiele różnego rodzaju 

imprez, przyjęć i zabaw. O tym, że pomimo słabszej kondycji fizycznej czy podeszłego 
wieku można się dobrze bawić, przekonali się wszyscy ci, którzy wzięli udział w balu 
karnawałowym zorganizowanym dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrowie Widawskiej. 

W balu uczestniczyło łącznie 85 osób, 
wśród nich byli: pensjonariusze i opiekunowie 
z zaprzyjaźnionych ośrodków - ŚDS Strobin, 
ŚDS Łask, DPS Zduńska Wola oraz ŚDS Wale-
wice. Organizacja balu miała na celu integrację 
pensjonariuszy, a do wspólnej zabawy dołączyli 
także: wójt gminy - Jerzy Sylwester Woźniak, 
kierownik GOPS - Wioletta Kasprzyk oraz kie-
rownik ŚDS - Dorota Pawlak wraz ze swoimi 
pracownicami. 

W trakcie imprezy odbył się występ grupy 
teatralnej „Dąb” z miejscowego ośrodka z przed-
stawieniem „Śpiąca Królewna”, w którym pen-
sjonariusze mogli zaprezentować swoje umiejęt-
ności aktorskie. Nie zabrakło innych atrakcji, 
były różnorodne konkursy, a do tańca przygry-
wała kapela ludowa z Widawy.

Jednym z punktów programu był występ 
Grażyny Piestrzyńskiej – podopiecznej ŚDS 
w Dąbrowie Widawskiej grającej na instrumen-
cie klawiszowym. Do występu przygotowywał ją 
instruktor GOK w Widawie - Michał Gronow-
ski.

Prace przygotowawcze do balu trwały od 
dwóch miesięcy. Przez cały czas obywały się 
próby teatralne, wykonywano dekoracje, maski 
oraz stroje. Zadbano także o kulinaria - typowe 
ostatkowe potrawy: pączki oraz faworki wykona-
no przy współudziale pensjonariuszy w pracowni 
kulinarnej. 

Przy okazji dziękujemy sponsorom – właś-
cicielom Marketu Tom-Kor z Widawy oraz 
Barbarze i Ryszardowi Wożniakom z Dąbrowy 
Widawskiej, bez pomocy których organizato-
rom trudno byłoby zorganizować wspomnianą 

uroczystość i którzy nigdy tej pomocy nie od-
mawiają. 

Jak widać, okres karnawału w ŚDS obfitował 
w wiele radości i uśmiechów, jak również był oka-
zją do integracji oraz poznawania tradycji i kultu-
ry. Będąc z ową tradycją w zgodzie, przeszliśmy 
niedawno w okres wielkiego postu i oczekiwania 
na Wielkanoc. Ten specyficzny czas nie będzie 
jednak powodem do bierności ze strony zarówno 
widawskiego GOPS jak i ŚDS.                  AK
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

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

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

Na jego ślady trafiałem niejednokrotnie podczas zbierania materiałów dotyczą-
cych Kolumny. Odcisnął on swój ślad na życiu tutejszych mieszkańców. To dzię-
ki niemu powstała tutejsza parafia, on też wraz z parafianami przystosował dawny  
poniemiecki barak na pierwszą tutaj świątynię i stworzył nekropolię. Marzył też  
o zbudowaniu pięknego kościoła, ale  nie było to mu dane.

Ciężko przeżył rozstanie ze swoją parafią.  
Jednak jako kapłan podporządkował się woli 
zwierzchnika i zamieszkał w Łodzi. Ze zdwojoną 
siłą dały o sobie znać choroby i w krótkim czasie 
odszedł z tego świata. Zgodnie z jego wolą, po-
chowano go w rodzinnej ziemi, na rzgowskim 
cmentarzu. 

 Kim był ks. Józef Zimoń, czym zasłużył so-
bie na pamięć kolumnian? Był z pewnością po-
stacią nietuzinkową, szczególnie zasłużoną dla tej 
dzisiejszej dzielnicy Łasku. Urodził się 22 stycz-
nia 1909 roku w Kalinku, kilka kilometrów od 
Rzgowa, w chłopskiej rodzinie Wojciecha i Ma-
rianny Zimoniów. Miał trzech braci i siostrę. 
Po przyjęciu święceń kapłańskich w katedrze 
łódzkiej z rąk biskupa Włodzimierza Jasińskiego 
w dniu 15 sierpnia 1936 roku zostaje wikariu-
szem i prefektem parafii Dmosin (1936-1938), 
a po urlopie zdrowotnym – parafii Milejów. 
W 1939 r. trafia do Chorzęcina k. Wolborza. 
Według danych kurii archidiecezjalnej w Łodzi, 
w 1943 r. jest w parafii Głowno, jednakże w na-
stępnym roku hitlerowcy wywożą go do obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen, a następnie 
Oświęcimia i Mauthausen. Być może areszto-
wany został w Chorzęcinie. W ten sposób dzieli 
los tysięcy polskich kapłanów prześladowanych 
i zamordowanych przez okupantów. Tylko przez 
obóz w Dachau przechodzi ok. 1800 księży, 
z których przeżyć udaje się zaledwie ok. 800.

Jak wielu polskich kaplanów prześladowa-
nych przez hitlerowców, bardzo źle znosi pobyt 

za drutami obozów. Na co dzień jest świadkiem 
katorżniczej pracy wielu więźniów i okrutnych 
mordów. W tym czasie ciężko choruje i niemal 
cudem udaje mu się przeżyć. W 1945 r. przez 
dwa miesiące przebywa w szpitalu obozowym. 
Na szczęście następuje kres okupacyjnej gehenny 
i po odzyskaniu wolności praca do Polski. Przez 
dwa lata jest wikariuszem w swojej rzgowskiej pa-
rafii i intensywnie leczy się. W listopadzie 1947 
r. otrzymuje zadanie w podłaskiej Kolumnie, 
gdzie ma zorganizować parafię. Jak się okazuje, 
skierowany zostaje właśnie tutaj, by jednocześnie 
w sosnowych lasach „kurortu” nad Grabią pod-
leczyć swoje nadwyrężone zdrowie.

Jednak nie bacząc na stan zdrowia, zabiera 
się energicznie do pracy. Rozumie doskonale, że 
założenie nowej parafii to nie tylko zadanie waż-
ne z punktu widzenia religijnego, ale i integracja 
ludzi z różnych stron Polski, którzy w Kolumnie  
w tych niełatwych czasach usiłują znaleźć dach 
nad głową i swoje miejsce na ziemi.  8 lutego 
1949 r. ordynariusz łódzki bp Michał Klepacz 
eryguje kolumnieńską parafię, Rolę świątyni 
pełni dawny poniemiecki ceglany barak kinowy 
wzniesiony z rozebranych murów polskiej szko-
ły. Ks. Józef Zimoń zostaje pierwszym probosz-
czem parafii.

W ciągu 27 lat pracy w Kolumnie (1949-
1976) daje się poznać nie tylko jako świetny or-
ganizator i kapłan, ale i przyjaciel parafian. Jest 
w tym okresie współtwórcą życia religijnego Ko-
lumny, jednocześnie wraz z mieszkańcami, m.in. 

nadleśniczym Stanisławem i gajowym Józefem 
Rosiakami, a także inżynierem Dukalskim, 
tworzy miejscową nekropolię. Do dyspozycji 
mają teren w pobliżu linii kolejowej (o pow. 1 
ha) wydzielony na początku lat pięćdziesiątych. 
W styczniu 1954 r. ks. Zimoń  odnotowuje 
pierwszy pochówek. 

Znakomita współpraca z wiernymi zjednuje 
mu uznanie i szacunek parafii. Ponieważ z roku 
na rok Kolumna zmienia charakter i z dawnej 
typowo letniskowej miejscowości zamienia się 
powoli w osadę z coraz większą liczbą stałych 
mieszkańców, duszpasterzowi przybywa obo-
wiązków. Mimo nienajlepszego stanu zdrowia, 
dba o kolumnieńską świątynie, jednocześnie or-
ganizuje różnorodne święta kościelne i integruje 
wspólnotę religijną W uznaniu zasług w 1966 
roku odznaczony zostaje rokietą i mantoletem, 
od następnego roku pełni obowiązki  wicedzie-
kana dekanatu łaskiego, a trzy lata później zosta-
je ojcem duchownym dekanatu.

Jak wspomina wielu mieszkańców Ko-
lumny, już wtedy marzy o wzniesieniu świą-
tyni z prawdziwego zdarzenia, co jednak staje 
się realne dopiero po latach. Choć pracuje 
ofiarnie, coraz bardziej dają o sobie znać cho-
roby i obozowe przeżycia. Jak wspominają 
krewni kapłana, trudno mu się było z tym 
wszystkim pogodzić, podobnie zresztą jak 
i przeniesieniem w stan spoczynku i zamiesz-
kaniem w Domu Księży Emerytów w Lodzi, 
przy ul. Broniewskiego (15 października 
1976 r.). Kilka miesięcy później 22 czerwca 
1977 roku umiera w  szpitalu Św. Rodziny 
w Łodzi. Zgodnie z wcześniej wyrażoną wolą 
pochowany zostaje na rzgowskim cmentarzu, 
gdzie wcześniej spoczęli jego rodzice.

                                                           (P)
Za pomoc w zbieraniu informacji o ks. 

J. Zimoniu dziękuję szczególnie: ks. dr Kazi-
mierzowi Dąbrowskiemu z Archiwum Archi-
diecezjalnego w Łodzi, dyr. szkoły w Chorzę-
cinie  Izabeli Śliwińskiej i sołtysowi Kalinka  
Józefowi Zimoniowi.

JÓZEF ZIMOŃ
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Moje prywatne zaduszki (8)
Eugeniusz Iwanicki, od lat młodzieńczych związany z naszą ziemią, przez wiele lat był  

aktywnym dziennikarzem, który dla łódzkiego tygodnika „Odgłosy” przeprowadzał wywiady 
z ciekawymi ludźmi, pisał też interesujące reportaże. Sporo podróżował i bacznie podglądał 
świat. Oto ciąg dalszy jego interesujących refleksji. 

Nagle jestem w roku 1946. Pietropawłowsk 
w północnym Kazachstanie. Polacy czekają 
na podstawienie wagonów, by po sześciu la-
tach ruszyć ku ojczyźnie. Tysiące zgromadzo-
no a jakiejś hali, śpimy na betonowej podło-
dze, nie ma wody ani sanitariatów. Mam 13 
lat i rozpiera mnie młodzieńcza energia. Parę 
dni wcześniej spotkałem bowiem kolegę, któ-
ry jakiś czas temu mieszkał w tej samej wsi, 
co ja, w Ilince. Teraz jest w Pietropawłowsku 
i tu chodzi do przyzakładowej szkoły kolejo-
wej. Zjawił się i chce pokazać mi miasto. Ro-
dzice oponują, bo przecież lada chwila mogą 
podstawić wagony, ponadto cała miejska żu-
lia wykazuje wielkie zainteresowanie naszym 
skromnym dobytkiem, zdarzają się bójki, leje 
się krew. Ale Sierioża Lichaczow wydyma się 
lekceważąco: on nie pęka!

Nie zapamiętałem wyglądu miasta, nie 
utkwiły mi w pamięci ogromne sapiące pa-
rowozy, ich tłusty, gorący zapach, przeciągłe 
gwizdy. I Cyganka przepowiadająca przy-
szłość przy pomocy kolorowej papugi, która 
za jedyne pięć kopiejek wyciągała z skrzynki 
kopertę z zawartą przepowiednia. Podałem 
monetę. Na mojej kartce było napisane ko-
ślawą cyrylicą: „Wsiegda wpieriod”.

Kalejdoskop przesuwa obraz. Koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Strajki, 
puste sklepowe półki, pojawia się głód, do 
Związku Literatów Polskich docierają paczki 
żywnościowe z „bratnich krajów socjalistycz-
nych”. Sekretarka podsuwa papier: trzeba 
pokwitować, żenujące i poniżające, ale pod-
pisujemy. W paczce z Bułgarii znajduję dwie 
czerwone papryki, trzy - już nadgniłe – po-
midory i coś, co można użyć jako ręcznik czy 
ścierkę. Natomiast oburzenie wywołuje dar 
z bratniej Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej. Otrzymał go Karol Obidniak, aktor 
z wykształcenia, gorący patriota, żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dobry 
kolega. W swoim pudełku znalazł: małą bu-
teleczkę z alkoholem i kwaszonego ogórka!

Okres przed stanem wojennym był pe-
łen napięć i niepewności. W „Odgłosach” 
nastąpił wyraźny podział polityczny. Jedni 
przeszli do „Solidarności”, niektórzy oddali 
legitymacje partyjne. Ale nikt nie wiedział 
nic konkretnego. Czekano na decyzje, które 
mogłyby wyjaśnić sytuację. Pamiętam, jak 
atakowano Jerzego Wawrzaka za jego coty-
godniowe felietony, wręcz domagano się, by 
poparł Wałęsę. Nikogo już nie obchodziło, 
że „Odgłosy” są pismem wydawanym przez 
koncern RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a więc 
instytucję podległą pionowi propagandy KC 

PZPR. Temperatura rosła. Zdarzały się cuda 
nawróceń: oto kolega, wojujący członek par-
tii, nagle pojawił się na jednym z protestują-
cych pochodów z brzozowym krzyżem góru-
jącym nad tłumem.

Zespół „Odgłosów” był uważany za twór 
dość jednolity, zgrany, nie było demonstrowa-
nej zawiści, niesnasek wśród kolegów. Byliśmy 
raczej zżyci, kolegia przebiegały spokojnie, 
współpracowników redakcyjnych traktowano 
po partnersku. Zdarzały się, rzadko, sytuacje, 
gdy ktoś żalił się, że jego „materiał” został zbyt 
nisko wyceniony lub przesunięty do odleglej-
szego numeru. Ale to nic nowego w tym za-
wodzie.

Nasz zespól, podobnie dzieje się w innych 
zbiorowiskach, nie był monolitem. To zbiór 
indywidualności; im bardziej silnych, tym 
korzystniej dla pisma. W tygodniku, w od-
różnieniu od gazet codziennych, beztalencie, 
obibok czy leń nie ma czego szukać. Tu trzeba 
nieustannie być w gotowości, wykazywać ini-
cjatywę, wysilać szare komórki, trzymać „rękę 
na pulsie ważnych aktualnych wydarzeń”, 
nie liczyć czasu ani kosztów. Bo sukces ga-
zety jest także twoim sukcesem. Dziennikarz 
z gazety codziennej może egzystować całymi 
latami  pisząc tak zwane michałki i nikt do 
niego nie będzie miał pretensji. W tygodniku 
jest to nie do pomyślenia, tu zawsze wpierw 
pojawia się problem, a potem dopiero jego 
publicystyczne naświetlenie. Tym bardziej, że 
w podtytule naszego tygodnika było zazna-

czone, że jest on „Społeczno-kulturalny”. A to 
zobowiązywało. Przypomina mi się sytuacja, 
gdy w Klubie Dziennikarzy przysiadła się do 
mnie Ewa Łukasiewicz z „Dziennika Łódzkie-
go” i zaczęła ubolewać, że musi biegać po ca-
łej Łodzi, by znaleźć jakiś temat do artykułu, 
natomiast my, w „Odgłosach”, siedzimy jak 
u Pana Boga za piecem: raz w tygodniu odda-
jemy tekst i nic nas więcej nie obchodzi. Nie 
chciałem polemizować, bo dziewczyna i tak 
by nie zrozumiała moich racji. Ona może 
przejść Piotrkowską i w ciągu godziny spo-
rządzić notatkę na temat złej obsługi w któ-
rejś z kawiarni, wytknąć zaniedbania miej-
skim służbom oczyszczania miasta, bo opóź-
niają wywózkę śmieci z posesji, napiętnować 
zbyt skromne zaopatrzenie warzywniaków 
w nowalijki, w końcu domagać się w imieniu 
czytelników odnowienia pasów na przejściu 
przy Moniuszki. Będzie to w konwencji jej 
gazety, za co otrzyma odpowiednie wyna-
grodzenie. Natomiast w „Odgłosach” musi 
pojawić się istotny problem, często w skali 
ogólnopolskiej: „Solidarność” wysuwa kolej-
ne postulaty, kogo zrzeszają Autonomiczne 
Związki Zawodowe, mimo potężnego prze-
mysłu farmaceutycznego w aptekach brakuje 
lekarstw, Kopalnia Węgla Brunatnego w Beł-
chatowie grozi wstrzymaniem wydobycia, co 
to są struktury poziome w PZPR itd., itp. To 
pokarm, którym żywi się tygodnik.

                              Eugeniusz Iwanicki
       ciąg dalszy w następnym numerze
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Na pożółkłej fotografii

Warszawską przez miasto

Ulica Warszawska (wcześniej trakt 
warszawski) przez wieki stanowiła oś 
układu komunikacyjnego Łasku. Korzy-
stali z niej wszyscy ci, którzy podążali 
przez nasze miasto w kierunku Piotrkowa, 
Kalisza, Sieradza czy Szadku. Oczywiście 
musieli przejeżdżać przez centrum grodu 
nad Grabią, bo tzw. obwodnicy nie było aż 
do końca lat trzydziestych XX wieku. 

Na starych mapach i planach Łasku widać 
doskonale ten dawny układ komunikacyjny. 
Na północ od zabudowy staromiejskiej znajdo-
wały się grunty dworskie poprzecinane rowami 
i rzeczką, tu także znajdowały się bagna i podmo-
kłe łąki. 

W okresie międzywojennym ten przestarza-
ły układ komunikacyjny dawał się już we znaki 
łaskowianom, szczególnie mieszkającym w cen-
trum miasta. Już wówczas lawinowo wzrastał 
ruch tranzytowy, pojawiało się coraz więcej po-
jazdów mechanicznych, które z trudem przebija-
ły się przez ciasne i nieprzystosowane do takiego 
ruchu centrum miasta. Stąd już w latach trzy-
dziestych XX w. zaczęto mówić o nowej trasie 
tranzytowej, nazwanej później przez łaskowian 
obwodnicą.

Projekt obwodnicy znalazł się już na pla-
nie miasta z 1934 roku. Drogę poprowadzono 
na północ od centrum Łasku, wśród łąk i te-
renów podmokłych, w sąsiedztwie nekropolii. 
Trzeba przyznać, iż był to wówczas pomysł bar-
dzo dobry i śmiały, można by rzec – optymal-
ny. Nie kolidował z zabudową, wykorzystywał 
tereny nie zurbanizowane i mało aktywne. Jego 
minusem było jedynie to, że odcinał od miasta 
dawne centrum dworskie, z czasem zamienione 
na miejskie tereny zielone.

Tak zaprojektowaną trasę przelotową przez 
miasto, odciążającą stare centrum, zaczęto realizo-
wać na krótko przez wybuchem II wojny świato-
wej. Rozwiązanie to zdaje egzamin do dziś, choć 
obwodnica już od dawna nie spelnia oczekiwań 
ani mieszkańców grodu nad Grabią, ani kierow-
ców podążających przez miasto. Zbudowanie tra-
sy szybkiego ruchu S-8, która przebiegać będzie 
na południe od miasta, zapewne zmniejszy rady-
kalnie ruch na wspomnianej obwodnicy.

Skoro jestem już przy ulicy Warszawskiej 
i układzie komunikacyjnym w rejonie Starówki, 
zatrzymam się na moment przy interesującym 
projekcie urbanistów i architektów zajmujących 
się Łaskiem. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
zastanawiali się oni nad sposobem zaktywizowa-
nia fragmentu Łasku na północ od rynku. Istnie-
jąca tu zabudowa jest chaotyczna i zaniedbana. 
Według propozycji planistów, należałoby w tym 
rejonie stworzyć dodatkową ulicę, równoległą 
do rynku i obwodnicy. Na razie wydaje się to jed-
nak mało realne, głównie ze względu na koszty.

                                       Stanisław Barcz 

Plan Łasku z 1934 r. z zaznaczoną projektowaną obwodnicą

U fryzjera w Kolumnie

To zdjęcie otrzymaliśmy dzięki życzliwości Franciszka Walentowskiego (ostatnio drukowali-
śmy na naszych łamach jego wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej)  z Tarnowa i jego sio-
stry z Łasku Zofii Walentowskiej. Fotografia wykonana została w styczniu 1944 roku i przedstawia 
kilka osób przed zakładem fryzjerskim w Kolumnie (u zbiegu dzisiejszej ul. Armii Ludowej i Placu 
Szarych Szeregów) należącym wówczas o Stanisława Błażejewskiego. Na zdjęciu znajdują się: Euge-
nia Gertner z Pabianic, Wacław Subczyński i Franciszek Władysław Walentowski.

Chętnie dopiszemy ciąg dalszy losów zakładu fryzjerskiego S. Błażejewskiego.      (p)
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NARODZINY  I WOJNA (�)
Kontynuujemy cykl publikacji profesora Mariana Marka Drozdowskiego, łaskowianina  

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

Letnia ofensywa wojsk bolszewickich 1920 
r. na etniczne ziemie polskie wywoływała w Łasku 
i całym powiecie olbrzymie zaniepokojenie. 
Wierni dowiedzieli się po 7 lipca o liście bisku-
pów polskich do Ojca Św. Benedykta XV, w któ-
rym podkreślali oni: „Jeżeli Polska ulegnie nawale 
bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, nowy 
potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, po-
żogi, bezczeszczenia Krzyża. Ojcze Święty, w tej 
ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za Ojczyznę 
naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej 
pomocy, murem piersi własnych zasłonili świat 
przed grożącym mu niebezpieczeństwem.” 

W tym czasie na murach naszego miasta, 
miasteczek i we wsiach całej Polski rozwieszane 
były plakaty z odezwą naczelnika państwa i naczel-
nego wodza Józefa Piłsudskiego, datowane 3 lipca 
1920 r., w których czytamy: „Ojczyzna w potrze-
bie!...O pierś całego narodu rozbić się ma nawa-
ła bolszewicka. Jedność, zgoda i wytężona praca 
niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy! 
Żołnierz polski, krwią brodzący na froncie, musi 
mieć to przeświadczenie, iż stoi za nim cały na-
ród, każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą. 
Chwila ta nadeszła.”  Wbrew poglądom garstki 
historyków polskich, którzy do dzisiaj kwestio-
nują historyczne zasługi Józefa Piłsudskiego, jako 
naczelnika państwa i naczelnego wodza, w biogra-
fii „Józef Piłsudski naczelnik Państwa Polskiego”, 
wydanej przez „Rytm” w 2008 r., staram się udo-
wodnić, że jego wielkość polegała w tym czasie 
na budowie jedności narodowej dla odbudowy 
państwowości polskiej, zajęcia przez nią odpo-
wiedniego miejsca w Europie, po Konferencji 
Wersalskiej, i przeciwstawienia się imperialnym 
planom Lenina i Trockiego. Stąd stworzył on 24 
lipca 1920 r. rząd wielkiej koalicji narodowej - 
Rząd Obrony Narodowej, pod przewodnictwem 
i z lojalnie z nim współpracującym Wincentym 
Witosem - przywódcą PSL „Piast” i jego zastępcy 
Ignacego Daszyńskiego - przywódcy PPS.

Ks. Augustynik zapoznał wiernych z listem 
biskupów polskich do narodu polskiego z 7 lipca 
1920 r., w którym polscy hierarchowie apelowali: 
„Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności 
przez wasze poświęcenie się dla Polski. Poświęcajcie 
dla niej wszelkie partyjne zawiści, wszelką żądzę 
panowania, jedni nad drugimi, wszelkie jątrzenia, 
wszelkie jadowite kwasy, wżerające się w jej du-
szę i w jej organizm. We wspólnej jej miłości i we 
wspólnej potrzebie jednoczcie się.”

Ten apel został wzmocniony serią nabo-
żeństw w kolegiacie. Przy naszej parafii, zgodnie 
z zaleceniem kardynała Kakowskiego z 9 lipca 
1920 r., powstał Parafialny Komitet Opieki nad 
Rodzinami Walczących na Froncie Rodaków.

27 lipca 1920 r. opublikowano na Jasnej 
Górze Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu 

Jezusa i ponowne obranie Matki Bożej Królową 
Polski. Tegoż dnia ukazała się nowa odezwa bi-
skupów polskich do Narodu Polskiego, w której 
czytamy: „Po cudownej obronie Częstochowy 
uczynił król Jan Kazimierz śluby w imieniu ca-
łego narodu przed Najświętszą Panną, które by 
można nazwać ślubami zjednoczenia narodo-
wego. I my takież śluby złożymy dziś, okólmy 
Polskę ogniwem serc w zjednoczeniu nadprzyro-
dzonej miłości niby łańcuchem i idźmy na apo-
stolstwo jedności i zgody! Ut unum sint - aby 
jedno byli, o to się modlimy, najmilsi, za was 
i za naród nasz przed obrazem cudownej Marii 
Panny Częstochowskiej. W tym gorącym od-
daniu zamykamy wszystkie stany i drogą naszą 
ukochaną, bohaterską, a tak ciężką nawiedzoną 
armię.” Po tych apelach setki chłopców powiatu 
łaskiego zasiliło ochotniczo polską armię. Wielu 
z nich otrzymało Krzyże Walecznych i Krzyże 
Virtuti Militarii.  Na froncie antybolszewickim 
znalazł się m.in. mój Ojciec, wujek Władysław 
Pączkiewicz, wujek Józef Tabaczyński, przyjaciel 
Ojca, legionista, wybitny działacz samorządowy 
- Jan Kwiram i setki obywateli ziemi łaskiej. Po 
podpisaniu preliminariów pokojowych w paź-
dzierniku 1920 r. uwagę, mediów prasowych 
i światłych mieszkańców Łasku przyciągała wiel-
ka debata sejmowa nad projektem Konstytucji 
RP. Święta Bożego Narodzenia 1920 r. zdomino-
wała radość po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej 
i Niemeńskiej, ale jednocześnie kardynał 
Kakowski w liście pasterskim z 21 grudnia tegoż 
roku podkreślał: „A dziś, gdy zawierucha bojowa 

przeminęła, nie potrafimy powstrzymać i okiełz-
nać swego animuszu wojennego i doszukujemy 
się wroga tam, gdzie go nie ma, dopatrujemy się 
go we własnym ziomku naszym.”

Mimo tej gorzkiej refleksji, metodą 
kompromisu, udało się uchwalić Sejmowi 
Ustawodawczemu 17 marca 1921 r. Konstytucję 
RP, przy sprzeciwie części posłów socjalistycz-
nych i żydowskich. Nazajutrz podpisano Traktat 
Pokojowy z Rosją bolszewicką w Rydze, dzięki 
któremu na ziemię łaską wróciły setki rodaków 
uczestniczących w wojnie, w tym ojciec mego 
kolegi Stanisława Rychlika.

Wielu mieszkańców ziemi łaskiej zmartwiły 
wyniki plebiscytu z 20 marca 1921 r. na Górnym 
Śląsku, w którym listy polskie zdobyły 40 proc. 
głosów. Odpowiedzią na krzywdzące pierwotne 
decyzje Rady Ambasadorów, w sprawie podziału 
Górnego Śląska, było III Powstanie Śląskie, które 
zadecydowało, obok aktywności polskiej dyplo-
macji, o przejęciu przez Polskę 70 proc. potencjału 
przemysłowego tego regionu, którego mieszkańcy 
w znacznej części do dnia dzisiejszego szukają swej 
tożsamości etnicznej. Lata 1918-1921 dla ziemi 
łaskiej były okresem historycznych dokonań 
i zmagań. Proponuję byśmy o nich pamiętali na 
lekcjach historii w szkołach naszego miasta.

Proponuję także wystawienie na Rynku, lub 
w innym publicznym miejscu, obelisku, poświę-
conego pamięci pierwszego burmistrza w nie-
podległym Łasku Wacława Brzezińskiego, któ-
ry uczył nas szacunku dla pracy samorządowej 
     Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

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

�0-LECIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
odbędą się następujące uroczystości jubileuszowe:

�8 kwietnia �011 r. 
godz. 10.30 – Msza Święta w intencji szkoły z poświęceniem nowego sztandaru  
w kościele parafialnym w Kolumnie
godz. 1�.00 – Uroczysta akademia
3 czerwca �011 r. 
godz. 1�.00 – Piknik rodzinny dla uczniów i rodziców
4 czerwca �011 r. 
godz. 20.00 – Bal Absolwentów Szkoły Podstawowej

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

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

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

Agnieszka Pospiszył 
upr. 4739

oferuje usługi w zakresie sporządzania 
wycen nieruchomości zabudowanych, 

lokali mieszkalnych, usługowych, gruntów 
niezabudowanych i innych.

Kontakt: �04 4�0 10�
Tel/fax:  44 �34 17 �� 

Turniej Łodzianka Cup
Bezkonkurencyjni okazali się nasi chłopcy (rocznik 1999/�000) w turnieju  

Łodzianka Cup rozgrywanym w hali Anilany w Łodzi. MULKS wygrał wszystkie 
spotkania nie tracąc ani jednej bramki.

Wyniki grupowe:
MULKS - Sokół Aleksandrów Łódzki 2:0 (Ty-
luś, Majda)
MULKS - Łodzianka Łódź 2:0 (Tyluś, Majda)
MULKS - Metalowiec Łódź 2:0 (Majda 2)

Nasza drużyna wygrała grupę B i w finale 
spotkała się z zespołem z Koluszek:
MULKS  – KKS Koluszki 1:0 (Karbowiak)
Końcowa kolejność turnieju:
1. MULKS Łask
2. KKS Koluszki
3. Sokół Aleksandrów Łódzki

4. ŁKS Łódź
5. Metalowiec Łódź
6. Widzew Łódź
7. Elta Łódź
8. Łodzianka Łódź

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybra-
no Jacka Majdę.

MULKS wystąpił w składzie: Tomek Struj, 
Marcin Kwiatek, Damian Karbowiak, Filip Ty-
luś, Jacek Majda, Wojtek Chmielewski i Marcin 
Wojdyński. Gratulujemy!

                                                         (K)

14 MEDALI DLA ŁASKOWIAN
Kolejny udany występ zawodników Łaskiego Klubu Sztuk Walki OYAMA Karate. � marca br. w Łodzi odbyły się Mistrzo-

stwa Polski Centralnej OYAMA Karate w Kata. W zawodach rywalizowało około 1�0 zawodników z Łodzi, Łasku, Turku, Koła,  
Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Koszalina, Kozienic, Oświęcimia, Brzeszcza, Bydgoszczy. Zawody stały na wysokim poziomie. 

Łaski Klub Sztuk Walki reprezentowało 28 
zawodników. W kadrze znaleźli się utytułowani 
zawodnicy jak i debiutanci, dla których były to 
pierwsze tak duże wyjazdowe zawody. Zawodni-
cy Łaskiego Klubu Sztuk Walki zdobyli w sumie 
aż 14 medali, w tym 4 złote, 6 srebrnych i 4 brą-
zowe. Złote krążki zdobyli: Dominika Michal-
ska, Mateusz Szczerba, Mateusz Harciarek oraz 
Karolina Lipowska, srebrne medale wywalczyli: 
Magdalena Gołembowska, Mateusz Gąsio-
rowski, Natasza Nowak, Klaudia Malinowska, 
Szymon Furmańczyk oraz Paulina Michalska. 
Brązowymi medalistami zostali: Karolina Ko-
siec, Wiktoria Żabska, Hubert Kudra oraz Lidia 
Zalepa. 

Był to dobry sprawdzian przed Mistrzo-
stwami Polski OYAMA PFK w kata w Rzeszo-
wie. Zdaniem trenera łaskiego klubu Stanisława 
Kołodziejskiego, poziom oraz wyniki łaskich 
zawodników pozwalają mieć nadzieję na do-
bry występ w Mistrzostwach Polski, na których 
mamy szansę na kilka miejsc medalowych.  

                                                        DK
Dominika Michalska

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

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

Bronisław Węglewski (Buczek)
Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski 

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

udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 14, tel. �7�-83-00

JUBILEUSZOWY ROK ŁASKIEGO 
KLUBU SZTUK WALKI

Dziesiąty jubileuszowy rok działalności Łaskiego Klubu Sztuk Walki Oyama Karate rozpoczął się bardzo dobrą wiadomością. 
Po podsumowaniu wyników z rywalizacji sportowej �1 klubów zrzeszonych w OYAMA Polskiej Federacji Karate,  z których 3� 
zdobyło punkty rankingowe, Łaski Klub Sztuk Walki Oyama Karate znalazł się na wysokim �. miejscu. 

Do tak wysokiej pozycji klubu najbardziej 
przyczyniła się Klaudia Malinowska, która zo-
stała najlepszą zawodniczką w kategorii juniorek 
młodszych, a w ogólnej klasyfikacji junior młod-
szy i junior starszy dziewcząt zajęła drugie miej-

sce w Polsce. Na swoim koncie posiada wiele 
medali, a jej największe sukcesy w 2010 roku to 
tytuł mistrzyni Polski w kata, mistrzyni Polski w 
konkurencji kumite oraz zwycięstwo w Pucharze 
Polski OYAMA PFK w kumite.

W pierwszej dziesiątce najlepszych klubów 
za Łaskim Klubem Sztuk Walki uplasowały się 
takie duże ośrodki jak Lublin, Jelenia Góra, 
Oświęcim, Białystok, Warszawa czy Piotrków 
Trybunalski.

I jeszcze jedna dobra wiadomość: co naj-
mniej troje zawodników naszego klubu zostało 
powołanych na Mistrzostwa Europy, które odbę-
dą się w Estonii w maju tego roku. Są to: Klau-
dia Malinowska, Karolina Kubiak oraz Dawid 
Kołodziejski. 

Program zaplanowanych startów w tym 
roku jest bardzo bogaty. 5 marca zawodnicy 
wyjechali  na Mistrzostwa Polski Centralnej do 
Łodzi, najlepsi mają szanse na start w Rzeszowie 
udział w Mistrzostwach Polski w konkurencjach 
kata i kobudo. W marcu również zawodnik na-
szego klubu Tomasz Jóźwiak wystartuje w Mi-
strzostwach Polski Seniorów w Kickboxingu.  
W tym sezonie zawodników Łaskiego Klubu 
Sztuk Walki czekają starty w zawodach takich 
jak Mistrzostwa Polski Juniorów w Kumite, 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Kumite, wspo-
mniane wcześniej Mistrzostwa Europy w Esto-
nii, Puchar Polski w Kickboxingu, Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Kickboxingu, Mistrzostwa 
Wielkopolski w Karate, Puchar Wielkopolski w 
Karate oraz turnieje zorganizowane przez Łaski 
Klub Sztuk Walki dla dzieci i młodzieży.

Latem tego roku planujemy wyjazd na obo-
zy i zgrupowania szkoleniowe. Tak duża ilość 
wyjazdów bardzo cieszy, jednak trener i działacze 
klubu zastanawiają się nad pozyskaniem środków 
na realizację szkolenia i startów zawodników.

Trener Stanisław Kołodziejski zadowolony 
jest ze współpracy z trenerem boksu Janem Kło-
sem oraz instruktorem karate Maciejem Grob-
lewskim, którzy pomagają mu w szkoleniu za-
wodników.                                              DK

Klaudia Malinowska Dawid  Kołodziejski Karolina Kubiak

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

planowanych  do zorganizowania w kwietniu 2011r.
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BRĄZ DLA
 UZARCZYKA

Zawodnik ŁTSR BroWęg Buczek Łask Wi-
told Uzarczyk wywalczył brązowy medal w grze 
pojedynczej podczas rozegranych w Łodzi mi-
strzostw województwa seniorów. Zawody wygrał 
wychowanek ŁTSR Łask obecnie grający w bar-
wach Omegi Kleszczów - Wiktor Dzwonkowski.

W Łodzi rozegrano również III wojewódzki 
turniej klasyfikacyjny juniorów (do lat 18). Drugie 
miejsce wywalczył Witold Uzarczyk, a czwarty był 
Daniel Król (obaj ŁTSR BroWęG Buczek Łask).

Rozpoczęła się runda rewanżowa rozgrywek 
o mistrzostwo drugiej ligi tenisa stołowego męż-
czyzn. ŁTSR BroWęg Buczek Łask zremisował 
w Bednarach z tamtejszym UKS  5:5 oraz przegrał 
u siebie  z liderem LKS Omega Kleszczów 8:2. 
Warto nadmienić, że trenerem obu zespołów jest 
Longin Wróbel, a w składzie drużyny z Kleszczowa 

są praktycznie sami wychowankowie z ŁTSR Łask. 
Łask zajmuje piąte miejsce w tabeli na 12 drużyn. 
Rezerwy z Łasku grają w czwartej lidze i zajmują 
aktualnie szóste miejsce na 16 zespołów.

W rundzie rewanżowej ŁTSR II BroWęg 
Buczek Łask wygrał u siebie ze Stomilem Beł-
chatów 10:6 oraz zremisował w Piotrkowie 
Trybunalskim z PIKTS „Wobistal” 9:9. W re-
zerwach grają chłopcy w wieku 13-15 lat.

                                 Paweł Mielczarek
                                 prezes ŁTSR Łask 

PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY
W sobotę 19 marca br. w Łaskim Domu Kultury odbyło się 

uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego 
sportowca i trenera gminy Łask w �010 roku.

W uroczystości uczestniczyli młodzi 
sportowcy wraz z rodzicami, trenerzy, prezesi 
klubów sportowych, sympatycy sportu, władze 
samorządowe gminy i powiatu łaskiego. 
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali 
na wyniki XIII plebiscytu. Już po raz drugi 
w historii plebiscytu  głosowanie odbywało 
się przez sms-y. Wszystkich oddanych głosów 
w plebiscycie było 1.339:
-  na sportowców oddano 938 głosów,
-  na trenerów oddano 401 głosów.

Oto wyniki plebiscytu.
SPORTOWCY:

I miejsce:  Anna Zabłocka - modelarstwo lotni-
cze i kosmiczne (253 głosy)
II: Julia Mosińska – pływanie (164 głosy)
III: Kaja Rogala – piłka siatkowa (96 głosów)
IV: Mateusz Harciarek – karate (86 głosów)
V: Dominik Janeczek – piłka nożna (82 głosy)
VI: Karolina Kubiak – karate (74 głosy)
VII: Dawid Różycki – piłka można (41 głosów)
VIII: Katarzyna Kociołek – piłka siatkowa (40 głosów)

IX: Jacek Majda – piłka nożna (30 głosów)
X: Agata Rafalska – strzelectwo sportowe  
(29 głosów).

TRENERZY:
I miejsce: Stanisław Kołodziejski – karate  
(168 głosów)
II: Grzegorz Stolarek – piłka nożna (134 głosy)
III: Andrzej Pikosz – modelarstwo lotnicze  
i kosmiczne (33 głosy).

Sportowcy i trenerzy otrzymali listy 
gratulacyjne i pamiątkowe trofea z rąk bur-
mistrza Łasku Gabriela Szkudlarka i wice-
przewodniczących Rady Miejskiej   w Ła-
sku Wojciecha Madeja i Grzegorza Rosiaka. 
Miłym akcentem uroczystości było uhono-
rowanie nagrodą specjalną drugiego stopnia 
trenera Bogdana Lipowskiego - za awans 
drużyny ŁMLKS do II ligi w piłce siatkowej 
kobiet. Uroczystość zakończyła się przyję-
ciem koktajlowym z pysznym wiosennym 
tortem.

                                Elżbieta Krawczyk

Przeprasza wyborców…
Mirosław Szafrański, radny Rady Po-

wiatu zdecydował się na zrzeczenie mandatu, 
protestując w ten sposób przeciwko temu, co 
dzieje się w powiatowym samorządzie. Rad-
ny twierdzi, że od początku kadencji Rada 
nie zajęła się wieloma zgłoszonymi trudnymi 
problemami, m.in. reformą szpitala, remon-
tem dróg, naborem uczniów do szkół, zabyt-
kowym dworkiem w Ostrowie. „Nie mam 
wpływu na podejmowane decyzje, dlatego 
rezygnuję i przepraszam wyborców, którzy 
wcześniej mi zaufali” – mówił M. Szafrański 
przed środową (23 bm.) sesją Rady Powiatu, 
która miała zająć się jego wnioskiem.   (ER)

Bilety na „Metro”
W dniu 8 kwietnia br.  o godz. 19 

w Hali Arena w Łodzi odbędzie się  spektakl 
„Metro”. Bilety do nabycia w Biurze Tury-
stycznym „Gromadex”,  Plac 11 Listopada 16 
w Łasku.                                             es




	a.jpg
	panorama.pdf
	b.jpg



