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Finał WOŚP
WARTO DOBRZE 
SIĘ NAKRĘCIĆ…

„Warto dobrze się nakręcić” -  ta-
kie hasło umieszczone było na banerze 
zawieszonym na scenie Klubu Garni-
zonowego w Łasku, gdzie odbywał się 
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. „Warto dobrze się 
nakręcić” - więc nakręcaliśmy pozy-
tywnie siebie i wszystkich tych, którzy 
w tym dniu, tzn. 9 stycznia �011 roku, 
przyszli do Klubu, aby poprzez nawet 
niewielkie finansowe wsparcie, pomóc 
dzieciom z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi. 

Przy tegorocznej Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy pracowały trzy sztaby:
sztab Łaskiego Domu Kultury, sztab Związ-
ku Harcerstwa Polskiego Hufiec Łask oraz 
sztab Łaskiego Stowarzyszenia Harcerskiego  
GRABIA.                 dokończenie na str. 5

Poczet burmistrzów
Gmina Łask, w ślad za „Dziennikiem 

Łódzkim” postanowiła kontynuować cykl 
pn. „Poczet burmistrzów Łasku”.  Serdecznie 
prosimy wszystkich mieszkańców, którzy po-
siadają informacje oraz zdjęcia dotyczące syl-
wetek włodarzy naszego miasta, i dostarcza-
nie ich do Urzędu Miejskiego w Łasku, pok. 
14, bądź przesyłanie drogą mailową na adres 
um_panorama@lask.                             DR

PILOT  ROKU 
Kapitan Michał Kras - dowódca klucza lotniczego został uhonorowany  

zaszczytnym tytułem Pilota Roku �010 w 3�. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Po ukończeniu Ogólnokształcącego 
Liceum Lotniczego  swą przygodę ze stalo-
wym  mundurem rozpoczął w 1998 roku 
jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie, zaś  po promo-
cji skierowany został do 3. eskadry lotnictwa 
taktycznego w Krzesinach na stanowisko  
pilota w kluczu lotniczym. Od 2003 roku aż 
do chwili obecnej pełni służbę w 10. eskadrze 
lotnictwa taktycznego (po połączeniu w 32.Ba-
zie Lotnictwa Taktycznego) w Łasku z przerwą 
na dwuletni pobyt w USA podczas przeszkole-
nia na samolot F-16.

Jest pilotem wyróżniającym się w szkole-
niu lotniczym, profesjonalnie przygotowanym 
do wykonywania najbardziej skomplikowanych 
zadań lotniczych w każdych warunkach atmo-

sferycznych. Wykazuje bardzo wysoki poziom 
wiedzy, ambitny i zdyscyplinowany. W roku 
2010 uzyskał uprawnienia do dowodzenia 
w powietrzu jako lider ugrupowań samolotów 
F-16. Brał udział w wymagających szkoleniach 
zagranicznych w ramach ćwiczeń (Elite 2010, 
Sabre Strike, Squadron Exchange, Brillant Ar-
dent, Balic Training Event V) oraz kursu TLP 
(Tactical Leadership Programme). Posiada na-
lot ogólny 1100 godzin w tym ponad 500 go-
dzin na samolocie F-16. Bardzo lubiany przez 
innych pilotów. Pozytywnie kreuje wizerunek 
sił powietrznych w środowisku cywilnym.

Żonaty, posiada syna Karola. Pasjonuje się 
sportem motorowym oraz narciarstwem.

        por. Marek Kwiatek
               oficer prasowy 3� BLotT

100 LAT JADWIGI ŁYŻWY
18 stycznia bieżącego roku piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Łasku - Jadwiga Łyżwa. Podczas zor-

ganizowanej z tej okazji uroczystości z udziałem rodziny Jubilatki, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek  życzył Pani Jadwidze 
dużo zdrowia w dalszych latach życia, przytaczając przy okazji słowa Szekspira: „Serce pełne radości żyje najdłużej”.

Na ręce Jubilatki prezes Rady Ministrów Donald Tusk skiero-
wał specjalny list, w którym złożył Jej gratulacje i najlepsze życze-
nia. Życzenia, kwiaty i prezent przekazał także  prezes ZUS . 

Jadwiga Łyżwa urodziła się w Łodzi. Miała sześcioro rodzeń-
stwa. Dzieciństwo spędziła w Żarkach, za Częstochową. Jak wspo-
mina, lata młodości były okresem ciężkiej pracy w łódzkiej fabry-
ce. Po wyjściu za mąż w 1940 r. zamieszkała z mężem  najpierw  
Teodorach, następnie w Łasku, gdzie mąż miał warsztat ślusarski. 
Urodziła trzech synów, ma pięciu wnuków i pięcioro prawnucząt. 
Wdową jest od 1992 r. Z mężem Piotrem w zgodnym małżeństwie 
przeżyła 52 lata.

Pani Jadwidze dopisuje pamięć, czyta książki i gazety, ogląda 
telewizję, raczej nie chodzi do lekarzy. Na co dzień w niewielkim 
stopniu pomagają Jej dzieci, jako że wciąż stara się być samodzielna.
- Jaka jest recepta na długowieczność?  Trzeba  pracować, być 
pogodnym  i cieszyć się z życia, bo jest ono piękne – mówi 
stulatka.
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Irena Anders (19�0-�010)
Gościła w Łasku w dniach 18-19 września �007 roku. Uczestniczyła 

w mszy świętej za duszę Generała i w intencji ojczyzny, odprawionej w kościele 
garnizonowym pw. św. Ducha. Następnie na łaskim cmentarzu złożono kwia-
ty na grobie żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Potem, jak wspomi-
nano, wsłuchiwała się w muzykę prezentowaną przez orkiestrę dętą Łaskiego 
Domu Kultury i słowa łaskowian. Podczas tej pamiętnej wizyty Irena Anders  
odwiedziła też 3� Bazę Lotniczą w Łasku.

Konsekwencją tej pamiętnej wizyty dwa lata 
później była wielka uroczystość w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, który otrzymał imię 
Generała Władysława Andersa. Ona sama już nie 
przybyła do Polski, w grodzie nad Grabią repre-
zentowała ją asystentka Wiesława Mcintosh, która 
przywiozła dla szkoły bezcenne pamiątki po Gene-
rale. To wówczas za jej pośrednictwem Irena An-
ders przekazała łaskowianom nie tylko pamiątki 
po swoim mężu, ale i najlepsze życzenia.

*    *    *29 listopada ubiegłego roku zmarła Irena 
Anders, wdowa po wielkim generale polskim. 
Była znaną aktorką i piosenkarką, występo-
wała jako artystka rewiowa.  

                        dokończenie na str. 6

Spotkanie noworoczne
Do tradycji łaskiego samorządu należy organizowanie świąteczno-noworocznych spot-

kań, które są okazją zarówno do sumowania minionego roku, jak i wymiany poglądów oraz 
integracji samorządowców z przedstawicielami instytucji, biznesu i organizacji społecznych 
miasta i gminy. Tym razem takie spotkanie odbyło się w Łaskim Domu Kultury. 

Obowiązki gospodarza pełnili: burmistrz Ga-
briel Szkudlarek, przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Bartosik i sekretarz gminy Beata Miel-
czarek. Powitali oni licznych gości, m.in. posła 
Piotra Polaka, wicewojewodę łódzkiego Krystynę 
Ozgę, przewodniczącego Rady Powiatu Andrze-
ja Banaszczyka i starostę Cezarego Gabryjączyka, 
przedstawicieli ościennych gmin: wójta Buczku 
Bronisława Węglewskiego, wójta Widawy Jerzego 

Woźniaka, sekretarza gminy Sędziejowice Sławo-
mira Tralewskiego, komendanta powiatowego 
policji podinspektora Jana Kuropatwę i zastępcę 
dowódcy 32 BLotT. ppłk. Zbigniewa Rosiaka,  
a także radnych powiatu, miasta i gminy, dyrekto-
rów szkół i innych instytucji oraz przedsiębiorstw. 
Na ręce gospodarzy miasta nadeszły liczne życzenia na 
nowy rok, m.in. od posła Wojciecha Zarzyckiego.

                             dokończenie na str. 5

ŁASKIE 
REKORDY (4)

„Łaska księga rekordów” ukaże się w 
formie książkowej i będzie prezentowała 
900 rekordów ze wszystkich dziedzin ży-
cia naszego miasta: sportu, służby zdro-
wia, budownictwa, osobliwości przyrod-
niczych, itd. Ale zanim księga trafi do 
księgarń, najciekawsze rekordy opisuje-
my w „Panoramie Łaskiej”.

Rok 2010 był pod wieloma względami 
wyjątkowy i w „Łaskiej księdze rekordów” po-
święcamy mu sporo miejsca.

Wśród 10.167 pacjentów, których w mi-
nionym roku przyjął łaski szpital, była m. in. 
najstarsza mama licząca w chwili porodu lat 
45, a także najmłodsza mamusia – szesna-
stoletnia. Najmniejszym noworodkiem była 
dziewczynka ważąca 1.750 gramów, a najwięk-
szym – chłopczyk o wadze 5.100. Jeśli chodzi 
o najmniejsze dziecko, to trudny do pobicia 
będzie rekord z roku 2009, gdy w łaskiej lecz-
nicy przyszedł na świat noworodek o wadze 
1.100 gramów.

W roku 2010 nie zanotowano w Łasku ani 
jednego zabójstwa i gwałtu. To cieszy, bo w la-
tach poprzednich zdarzały się te przestępstwa. 
Martwi natomiast  stale obniżający się wiek ła-
skowian wchodzących w konflikt z prawem. 

                       dokończenie na str. 1�

 Pani
  KRYSTYNIE PIETRASIK
Inspektorowi Wydziału  Oświaty Kultury  

i Spraw Społecznych
 Urzędu Miejskiego w Łasku

  wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

M A T K I  
składają

Burmistrz Łasku 
 i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku

 Pani
  KRYSTYNIE MAJDECKIEJ

Inspektorowi  
Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku

  wyrazy głębokiego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

M A T K I  
składają

Burmistrz Łasku 
 i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku
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Mamy za sobą Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i wszystkie związane z tym okresem emocje, 
miłe chwile, rodzinne spotkania. Oby �011 rok był lepszy, zwłaszcza dla naszej ojczyzny, od tego jakże 
tragicznego �010 roku. Chciałbym jednak dzisiaj poświęcić kilka myśli, uwag, spostrzeżeń minionym 
wyborom samorządowym. 

W gminie niewątpliwie zwycięzcą został 
KWW Bezpartyjne Porozumienie Samorządowe 
z 7 mandatami (druga pozycja SLD - 5 man-
datów). Kandydaci chcą wygrać, co zrozumiałe. 
Są jednak granice, których przyzwoity człowiek 
nawet w dążeniu do celu, jakim jest otrzymanie 
mandatu radnego, nie przekroczy. Nie wszyscy 
są jednak przyzwoici, niektóre zachowania na-
leży określić wręcz jako niegodziwe. Niszczono 
na przykład na Przylesiu plakaty moje i mojego 
Komitetu. Rozsiewano przeróżne bzdurne plot-
ki. Dwa przykłady.

Dużym sukcesem minionej kadencji było 
wybudowanie nowego budynku przedszkola 
w Kolumnie, sfinansowanego w 75% z pienię-
dzy unijnych. Powstało ono wyłącznie dzięki 
moim odważnym i szybkim decyzjom akcepto-
wanym przez Radę Miejską. Zaprzeczyć się tego 
nie dało. Zatem trzeba było znaleźć sposób, aby 
sukces zdezawuować. Twierdzono mianowicie, 
że budynek jest zalewany wodą a ściany całe 
w pleśni. Pewnego razu dwie panie zarzekały się 
nad wszystkie świętości, że jest to wiadomość 
sprawdzona i pewna. Kiedy jednak zapropono-
wałem, że możemy natychmiast jechać i obejrzeć 
te rzekome wady, odmówiły. Było to świadomie 
propagowane kłamstwo. 

Niektórzy tzw. działacze sportowi twierdzili, 
że moja wygrana to koniec sportu w gminie. Je-
den z panów groził nawet, że w takim przypadku 
wyprowadzi się z Łasku (ciekawe co teraz uczy-
ni). Prawda jest taka, że pieniędzy na sport 

jest nie mniej niż w kilku poprzednich ka-
dencjach. Kryteria podziału pieniędzy ustala 
Rada Sportu składająca się z przedstawicieli 
wszystkich klubów sportowych. Kryteria te są 
jasne, czytelne i być może niektórzy czują się 
dotknięci, że nie są faworyzowani finansowo. 
Niektórzy z tych krytyków są związani politycz-
nie z władzami powiatu. Powiat może także 
na takich samych zasadach jak gmina dofi-
nansowywać sport. Czemu zatem nie oczekują 
wsparcia z budżetu powiatu, oczywiście przy 
uwzględnieniu wszystkich ważnych okolicz-
ności (budżet powiatu mniejszy, bo mniej za-
dań, pięć gmin zatem więcej klubów itp.). Czas 
dla samorządów lokalnych jest trudny. Niektóre 
miasta rezygnują z dofinansowania klubów spor-
towych albo czynią to w sposób symboliczny. 
Żaden samorząd lokalny nie jest w stanie sfinan-
sować w całości oczekiwań klubów sportowych. 
Proszę choćby przeliczyć. Miasto Łódź uwzględ-
niając proporcję wielkości przeznacza średnio 
na jednego mieszkańca na sport mniej niż Łask. 

Podczas spotkania przedwyborczego w Ła-
skim Domu Kultury jeden z uczestników zarzu-
cił mi, że jestem złym gospodarzem, bo umo-
rzyłem podatek od nieruchomości jednej z firm, 
którą stać na reklamę w łódzkiej trójce. Nazwa 
firmy nie została wymieniona. Zarzut ten w us-
tach człowieka o rzekomo lewicowych poglądach 
mocno mnie zdziwił. Odpowiedziałem, że poda-
tek oczywiście w pewnej części został umorzony 
jakiś czas temu 2 znaczącym firmom, które bory-

kały się w tamtym czasie z dużymi kłopotami fi-
nansowymi. Obie firmy dziś bez większych kło-
potów funkcjonują, przy czym jedna z tych firm 
- z branży żywnościowej znajduje się w dobrej 
sytuacji i regularnie wszystkie podatki płaci. 

Wyraziłem swoją ocenę, że złym gospo-
darzem byłbym właśnie wtedy gdybym ślepo 
egzekwował każdą złotówkę podatku, nie 
bacząc, że takie postępowanie mogłoby do-
prowadzić do upadłości firmy i utraty pracy 
w obu przypadkach przez około 100 pracow-
ników. Osoby te zapewne przez dłuższy czas po-
zostawałyby ,,na garnuszku” pomocy społecznej  
w większości finansowanej przez gminę. Należy 
jeszcze wyjaśnić, że każdy przypadek umorzenia 
podatku od nieruchomości jest szczegółowo ana-
lizowany a informacja o umorzeniu umieszczana 
na tablicach ogłoszeń. Aby ubiec ewentualne za-
rzuty tego typu, jakie postawił pan K., informuję 
mieszkańców gminy, chcę aby mieli tę świado-
mość także pracownicy szpitala, że od kilku lat 
nie jest egzekwowany podatek od nieruchomości 
od łaskiego szpitala. Kiedyś także stawiono mi 
z tego tytułu zarzuty. Ja jednak uważam że w sy-
tuacji finansowej, w jakiej znajduje się szpital, 
głupotą byłoby dobijanie tej tak ważnej dla 
mieszkańców placówki zdrowia brakiem od-
wagi w podjęciu odpowiedzialnych decyzji. 
Jest to konkretna finansowa pomoc gminy. To 
tak jakby ktoś miał prawo do wynagrodzenia 
i z tego wynagrodzenia rezygnował. Pamiętaj-
my że szpital podlega powiatowi. 

1� stycznia �011.    
                        Gabriel Szkudlarek  

Zdaniem burmistrza

ZMIANY 
W POLICJI

Po niedawnej zmianie komendanta po-
wiatowego policji w Łasku przyszła kolej na 
zastępcę szefa. Został nim Karol Mielcza-
rek – rocznik 1975, pracujący w policji od  
16 lat, związany dotąd z Radomskiem. Właś-
nie w tym mieście pełnił ostatnio obowiązki 
komendanta powiatowego. Nowy zastępca  
komendanta powiatowego podinspektora Jana 
Kuropatwy jest wykładowcą w Wyższej Szkole 
Policji w Szczytnie, szczególnie pasjonuje się 
prewencją kryminalną. Ma sporo osiągnięć na 
polu zwalczania różnego rodzaju zjawisk kry-
minogennych.

Dotychczasowy zastępca komendanta 
powiatowego w Łasku Krzysztof Dąbrow-
ski awansował na komendanta powiatowego  
w Koluszkach.                                           (P) 

W rocznicę wyzwolenia
Sześćdziesiąta szósta rocznica wyzwolenia Łasku spod okupacji hitlerowskiej stała się okazją 

do złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Oprócz przedstawicieli gospodarzy 
miasta i powiatu hołd obrońcom i tym wszystkim, którzy walczyli ze znienawidzonym okupantem, 
złożyli m.in. kombatanci.                                                                                                      (per)
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Spotkanie noworoczne
dokończenie ze str. 3

- Miniony rok był szczególnie trudny, był jed-
nym z najtrudniejszych w historii samorządu, 
bo realizowano wielkie i kosztowne inwestycje 
– mówił burmistrz G. Szkudlarek. Zbudowano 
wiele kilometrów nowej kanalizacji, m.in. w za-
chodniej części miasta, Orchowie i Kolumnie, 
powstało też piękne przedszkole w Kolumnie, 
wybudowano brakujący od lat ważny odcinek 
ulicy Jodłowej, dokonano też termomoderniza-
cji szkoły w Okupie. Wszystko to było możliwe 
dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, ale 
i ofiarnej pracy samorządowców i urzędników. 
Za ten wysiłek burmistrz podziękował wszyst-
kim tym, którzy byli zaangażowani w rozwój 
miasta i gminy. W uznaniu trudu i zasług wielu 
pracowników Urzędu Miejskiego uhonorowa-

nych zostało przyznanymi przez prezydenta RP 
medalami „Za Długoletnią Służbę”: Złotymi 
- Barbara Koniecka, Krystyna Majdecka, Ka-
zimierz Nowakowski, Grzegorz Skibiński, Lila 
Szewczyk, Krystyna Wandachowicz i Maria 
Wójtowicz, Srebrnym - Andrzej Dejnarowicz. 
Aktu wręczenia tych zaszczytnych odznaczeń 
dokonała wocewojewoda K. Ozga w towarzy-
stwie burmistrza G. Szkudlarka. 

Na zakończenie części oficjalnej K. Ozga 
złożyła łaskowianom podziękowania za ofiarną 
pracę w 2010 r. i życzyła wszystkiego najlepszego 
w nowym roku.

Atrakcją wieczoru był koncert pt. „Świą-
teczny przekładaniec muzyczny”, w którym wy-
stąpili: Patrycja Kujawa (sopran), Olga Maroszek 
(alt) i Rafał Gzella (fortepian)

WARTO DOBRZE SIĘ NAKRĘCIĆ…
 dokończenie ze str. �
Od godz. 16 na scenie trwała licytacja 

przedmiotów podarowanych przez mieszkańców 
Łasku, występujące zespoły pozytywnie nakręca-
ły publiczność, na holu trwała loteria fantowa, 
na piętrze liczono pieniądze zebrane przez wo-
lontariuszy. 123 wolontariuszy z trzech sztabów 
zebrało razem 38 tysięcy zł, z loterii i licytacji 
zebraliśmy 6 tysięcy zł. Chwała wszystkim wo-
lontariuszom, którzy zbierali w Łasku, Kolum-
nie, Buczku, Kwiatkowicach, Okupie, Widawie 
i wielu innych miejscowościach naszej gminy 
i powiatu łaskiego. Dzięki ich zaangażowaniu 
uzbieraliśmy wspólnie aż  44 tysiące zł. 

Od godz. 9.30 do 12.30 w Punkcie Krwio-
dawstwa przy Szpitalu w Łasku siedmiu krwio-
dawców oddało 3,5 litra krwi. Wielkie dzięki! 
Krew jest bezcenna. Dziękujemy dowódcy  
32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
za umożliwienie zorganizowania koncertu 
WOŚP w Klubie Garnizonowym. Jest to naj-
lepszy budynek w Łasku na tego typu imprezy. 
Dziękujemy Policji za zabezpieczenie koncertu, 
Wojskowej Straży Pożarnej za czuwanie nad 
bezpieczeństwem od strony przeciwpożarowej, 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku 
za pomoc przy Światełku do Nieba, które zabłys-
nęło dzięki burmistrzowi naszego miasta. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszyst-
kim darczyńcom, zarówno zakładom pracy, 
instytucjom jak i wielu osobom prywatnym. 
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom 
i współpracownikom Łaskiego Domu Kultu-
ry, bez których ten kolejny koncertowy finał 
WOŚP w ogóle nie doszedłby do skutku. Dzię-
kujemy  wszystkim zaangażowanym bezpośred-
nio w występy sceniczne: zespołom tanecznym 
Wena, S’Crew, Crazy Flash, P’Kaisor, solistom 
z Klubu Garnizonowego i Studia Piosenki Spół-
ka z o.o., małym i dużym karatekom z Łaskie-
go Bractwa Thratlonu Sztuki Walki, zespołowi 
muzycznemu „Zero Koncepcji” oraz Kabaretowi 
Sakreble. Byliście wspaniali!  Szczególne podzię-
kowania składam Zespołowi H’ERNEST, który 
zakończył XIX Finał WOŚP w Łasku. Fanta-
stycznie zagrana muzyka, znakomite teksty, ogól-
nie mówiąc świetnie wykonane, pełne życiowej 
zadumy i serdecznego ciepełka utwory, bardzo 
pozytywnie „nakręciły” zasłuchaną publiczność. 
Trudno było się wszystkim rozstać choć zrobiło 
się późno. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tego 
popołudnia i wieczoru odwiedzili Klub Garni-
zonowy, wrócili do swoich domów pełni „ciepłej 
energii” na przyszłość.

                   Elżbieta Wojtacka-Ślęzak 

KRÓTKO
GRABIA wystąpiła z koryta i zalała 
znaczne obszary łąk. To efekt grudniowych 
sporych opadów śniegu i styczniowych 
roztopów. Na szczęście w rejonie Łasku 
nie doszło do groźniejszych powodzi, za to 
w Grabnie i Brodach pod wodą znalazły się 
niektóre działki letniskowe.
FERIE w drugiej połowie stycznia upły-
wały w Łasku pod znakiem zabawy 
w ŁDK, Bibliotece Publicznej i pływalni 
krytej. Imprezy sportowe, m.in. rozgrywki 
w piłkę nożną, odbywały się w hali przy  
ul. Berlinga.
WIECZÓR AUTORSKI – na spotkanie 
z poetą i naukowcem rodem z ziemi ła-
skiej Kazimierzem Świegockim zaprasza  
28 stycznia (godz. 18) Biblioteka Publiczna.
SPZOZ w Łasku szuka gorączkowo sposo-
bu na poprawę swojej sytuacji finansowej. 
Lekarstwem ma być utworzenie czterech 
nowych poradni, m.in. kardiochirurgicznej, 
nefrologicznej i gastroenterologicznej (le-
czenie chorób układu pokarmowego). Mają 
one ruszyć jeszcze w tym kwartale.
ZKM – do każdego kilometra przejecha-
nego przez autobus tego przewoźnika ła-
ski samorząd dopłaci w tym roku 1,94 zł. 
Koszt 1 wozokilometra wynosić będzie 
4,54 zł. Planowana dotacja gminy na 2011 
rok wyniesie 1120000 zł.
TERMOMODERNIZACJA bloków Ła-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej zbliża się 
powoli do końca. Prawdopodobnie w przy-
szłym roku ocieplone zostaną ostatnie blo-
ki na Przylesiu, w tym roku tego typu prace 
będą trwały m.in. na os. Batorego
ORCHÓW - około 120 dzieci wzięło 
udział w tradycyjnej zabawie choinkowej 
w podłaskim Orchowie, zorganizowanej 
przez miejscową Radę Sołecką. Sam sołtys 
Grzegorz Groblewski wcielił się w przy-
bysza z dalekiej Laponii. Dzieci otrzymały 
prezenty w postaci słodyczy i znakomicie 
bawiły się.
STRAŻACY z OSP w Łasku wzbogacili 
się o podnośnik z ramieniem sięgającym 
na wysokość 18 metrów. Wcześniej  Star 
wyprodukowany w 1975 roku służył PSP. 
Choć jest leciwy, druhom może jeszcze być 
przydatny nawet kilkanaście lat.
WYPADEK na ulicy Narutowicza –  
27 grudnia 2010 r. 54-letni mieszkaniec gro-
du nad Grabią wtargnął na jezdnię wprost  
pod koła mazdy kierowanej przez 19-latka. 
Jak się okazało, pieszy był pod wpływem 
alkoholu (ponad 2 promile) i z obrażenia-
mi głowy oraz nogi trafił do miejscowego 
szpitala. Kierowca mazdy był trzeźwy.
ZMARŁ Ireneusz Olszewski (lat 81), ar-
tysta malarz pochodzący z ziemi łaskiej. 
Pogrzeb odbył się 24 bm. na cmentarzu 
w Łodzi, przy ulicy Ogrodowej (w części 
ewangelickiej).
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Irena Anders (19�0-�010)
dokończenie ze str. 3
Za wybitne zasługi dla niepodległości 

Rzeczypospolitej oraz bardzo aktywną dzia-
łalność polonijną i społeczną, w 2007 roku 
uhonorowana została Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich 
latach życia wielokrotnie odwiedzała Pol-
skę, w tym także ziemię łaską. Jak przystało 
na Pierwszą Damę Emigracji, godnie repre-
zentowała Polaków na wychodźstwie. Podczas 
pobytu w Łasku wzbudzała powszechny sza-
cunek i uznanie.

Ceniono w niej naturalność. Podkreśla-
no niejednokrotnie, że nigdy nie kreowała się 
na bohaterkę narodową, była za to kobietą 
pełną wdzięku i klasy, „prawdziwą damą trwa-
jąca niezłomnie przy boku naczelnego wodza 
Polskich Sił Zbrojnych”.

Irena Renata Anders urodziła się 12 maja 
1920 r. w Bruntalu na terenie Śląska Czeskiego 
(w Freudenthalu koło Ołomuńca) - jako Iry-
na Jarosiewicz  Wychowana została w rodzinie 
o tradycjach muzycznych - jej ojciec Mikołaj 
był Rusinem, księdzem unickim, zaś matka - 
Polką pochodzenia ziemiańskiego. Gdy miała 
sześć lat, przeniosła się z rodzicami do Lwowa. 

- Wychowałam się we Lwowie w rodzi-
nie kultywującej tradycje artystyczne. Moja 
matka znakomicie grała na fortepianie, wujek 
był muzykiem, no i oczywiście ja przesiąkłam 
tą atmosferą uwielbienia dla sztuki. Wcześ-
nie zaczęłam naukę śpiewu i gry na pianinie, 
którą potem kontynuowałam w konserwato-
rium, czyli we Lwowskim Instytucie Muzyki 
– wspominała w 2005 r. w wywiadzie dla pol-
skiego tygodnika w Wielkiej Brytanii „Cool-
tura - Polish Weekly Magazine”. 

We wspomnianym Lwowskim Instytucie 
Muzyki studiowała naukę śpiewu i gry na for-
tepianie, ale „wielka muzyka” nie była tym, 
czemu chciała się poświęcic. 
- Pomimo że ubóstwiam operę i muzykę kla-
syczną, zawsze ciągnęło mnie do takiej for-
my scenicznej ekspresji, która była bardziej 
zrelaksowana i włączała elementy satyryczne 
- podkreślała. 

Gdy wybuchła wojna, przerwała studia. 
Latem 1939 r. w Zakopanem poznała Gwido-
na Boruckiego, późniejszego męża (zm. w Au-
stralii w końcu 2009 r.). Właśnie z nim prze-
dostała się do Lwowa i tam obydwoje związali 
się z zespołem Henryka Warsa. Na estradzie 
występowała pod pseudonimem artystycz-
nym Renata Bogdańska. 
- W roku 1940 znakomici artyści i muzycy 
uciekali masowo przed Niemcami i znaleźli się 
we Lwowie, w potrzasku bolszewickiego wro-
ga. Ale Rosjanie mieli wtedy jeszcze jako taki 
respekt dla sztuki i obchodzili się z artystami 
- uciekinierami dość tolerancyjnie. Legityma-
cja artysty ratowała życie. Artystów rewiowych, 

do których należałam, podzielono na cztery ze-
społy, które miały jeździć po całej Rosji od Odes-
sy aż po Syberię, żeby, jak nam to powiedziano, 
„propagować polską sztukę”. W czasie tych wy-
stępów zrodził się pseudonim artystyczny Renata 
Bogdańska. Przez jedenaście miesięcy jeździłam 
z grupą znakomitego kompozytora Henryka War-
sa, „propagując sztuką” - opowiadała po latach. 

W miejscowości Tockoje, razem z grupą ar-
tystów, przyłączyła się do żołnierzy 2. Korpusu 
Polskiego. To właśnie wówczas poznała generała 
Władysława Andersa, swojego przyszłego męża. 
Z armią Andersa przeszła szlak bojowy, począw-
szy od Tockoje, Buzułuku, przez Iran, Irak, Pale-
stynę, Egipt, Włochy. 

Po bitwie o Monte Cassino wraz z zespołem 
wystąpiła na górze klasztornej, gdzie odbywały 
się walki. W tej nietypowej scenerii po raz pierw-
szy G. Borucki wykonał legendarną piosenkę 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, która stała 
się symbolem bohaterskich walk Polaków, każ-
dorazowo wywołując łzy na twarzach żołnierzy-
tulaczy. 

Po wojnie Irena Anders,  która w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie miała stopień 
podporucznika, zamieszkała w Wielkiej Bryta-
nii. W 1948 r. poślubiła gen. Andersa. Była jego 
drugą żoną. 
- Jak później przyznał się mąż, od razu wpadłam 
mu w oko. Uważnie śledził rozwój mojej kariery 
scenicznej. Dawał znać o swojej admiracji kwia-
tami czy upominkami - wszystko spokojnie i bez 
presji, żeby mnie nie wystraszyć ani nie zniechę-
cić. Z drugiej strony byliśmy współtowarzyszami 
twardej, żołnierskiej niedoli, oboje wiedzieliśmy 
co to głód, nędza, strach i odwaga i te przeżycia 
stanowiły bazę wzajemnego zrozumienia, na której 
buduje się wszystkie trwałe związki – opowiadała 
we wspomnianym wywiadzie dla „Cooltury”. 

W Anglii współpracowała jako artystka 
m.in. z Marianem Hemarem i Feliksem Ko-
narskim („Ref-Renem”). Występowała przed 
tamtejszą Polonią, ale i we Francji i Izraelu. Jej 
piosenki były prezentowane w Radiu Wolna 
Europa i BBC.  W 1946 r. zagrała w filmie Mi-
chała Waszyńskiego „Nieznajomy z San Marino” 
(„Lo sconosciuto di San Marino”), u boku Anny 
Magnani i Vittorio De Sica. 

Po śmierci męża w 1970 roku zajęła się 
utrwalaniem spuścizny po generale Andersie. 

Mieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie od kil-
kudziesięciu lat prowadziła działalność na rzecz 
Polonii. Była częstym gościem i uczestnikiem 
wydarzeń w naszym kraju. Nazywano ją „ikoną 
polskiej emigracji” – przypomniał Andrzej Mora-
wicz, działacz Polonii, prezes Ogniska Polskiego. 

W 1994 r. reżyser Andrzej Konecki zreali-
zował film dokumentalny o Irenie Andersowej 
pt. „Renata Bogdańska-Anders”. W 2007 r. pre-
zydent Lech Kaczyński odznaczył ją Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

*    *    *Jej pogrzeb odbył się 8 grudnia 2010 
roku w Londynie. W kościele garnizonowym 
św. Andrzeja Boboli  odprawiono uroczystą 
mszę żałobną za zmarłą. W kościele będącym 
sanktuarium Matki Boskiej Kozielskiej zebra-
ło się około 300 kombatantów Polskich Sił 
Zbrojnych, przedstawiciele ambasady RP, du-
chowieństwa, rodzina zmarłej z córką Anną-
Marią, przyjaciele, żona prezydenta RP Anna 
Komorowska. Mszę koncelebrował ks. Leszek 
Gołębiowski, który w modlitwie powszech-

nej modlił się też w intencji generała Wła-
dysława Andersa i jego żołnierzy poległych 
za ojczyznę. Zmarłą pożegnali: wicemarszałek 
Senatu Grażyna Sztark, reprezentant prezy-
denta RP Waldemar Strzałkowski, kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów Jan Ciechanowski 
oraz prezes Zrzeszenia Artystów Scen Polskich 
w Londynie Irena Delmar. Odczytano listy 
od prezydenta Bronisława Komorowskiego 
oraz od abpa Szczepana Wesołego. 

- Mogłaby być wizerunkiem Polski tak, 
jak Marianna - Francji (...). Była niestrudzona 
w swej aktywności na rzecz wolnej, demokra-
tycznej i suwerennej Polski - napisał w swym 
liście Komorowski. Jednocześnie prezydent 
złożył hołd pokoleniu żołnierskiej emigracji 
niepodległościowej, które odchodzi w prze-
szłość i było „mostem łączącym II i III RP”. 

Uroczystą oprawę mszy świętej zapewni-
ła Kompania Reprezentacyjna WP. Po mszy 
nastąpiło spopielenie zwłok. Prochy zostały 
złożone na cmentarzu na Monte Cassino. 
W Łasku z zainteresowaniem i wzruszeniem 
śledzono te wiadomości. Odeszła na zawsze 
ikona polskiej emigracji, zakończył się kolejny 
etap w życiu Polaków na obczyźnie. 

                                                          (P) 
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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

DIABETYCY NIE PODDAJĄ SIĘ
W siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przy ul. Warszawskiej 14 odbyło się spotkanie opłatkowe ludzi chorych na 

cukrzycę oddziału Miejsko – Powiatowego w Łasku oraz zaproszonych gości. Rolę gospodarza spotkania pełnił Mieczysław Zalasa, 
wiceprezes PSD w Łasku.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego Jan Cybułka, kierownik 
oddziału diabetologicznego szpitala w Łasku  
Janina Kijańska, pielęgniarka przychodni diabe-
tologicznej Anna Będzichowska i prezes oddzia-
łu rejonowego PSD w Sieradzu Jan Kruszyński. 
Po tradycyjnym opłatku i życzeniach na stole 
nie zabrakło smacznych potraw. W ilości spo-
rządzonych posiłków prym wiodła wiceprezes 
naszego stowarzyszenia Franciszka Cieślak, która 
przygotowała m.in.: kulewiak z barszczem czer-
wonym, makiełki (kutia) z kaszy jaglanej i kom-
pot z suszonych owoców z dodatkiem żurawiny.  
Jadwiga Aulak przygotowała kompozycję owo-
ców morza z dodatkiem warzyw pod nazwą 
„Ryba po japońsku”, Mieczysław Zalasa i Wanda 
Serek uraczyli konsumentów m.in. kapustą z gro-
chem. Z pomocą Teresy Szczepaniak śledź pły-
wał w śmietanie i w oleju. Wszechobecne zakazy 
dotyczące cukrzyków starały się jakoś „obejść” 
w tym jedynym dniu w roku panie Wanda Miś 
i Zofia Zarębska, przygotowując specjalne ciasto 
drożdżowe bez dodatku cukru jadalnego. Nale-
ży podkreślić wielki kunszt i wspaniałą jakość 
serwowanych potraw, o czym na każdym kroku 
mówili goście. 

W części drugiej spotkania przy herbacie 
i kawie oraz wytrawnym winie (sponsorowa-
nym przez: Edwarda Wołosza i Stefana Ro-
pęgę) dyskutowano o miernej kondycji naszej 
służby zdrowia, problemach z dostępem do in-
sulin wysokiej jakości, bardzo drogim osprzę-
cie do pomp insulinowych (miesięczny wydatek 
na sam osprzęt w zależności od rodzaju pompy to 
kwota rzędu 250 – 350 zł ), o konsumpcyjnym 
stylu życia naszego społeczeństwa, bardzo złych 

nawykach młodych ludzi, idących bezkrytycz-
nie w kierunku wątpliwych zdobyczy cywiliza-
cyjnych XXI w., zapominających o zdrowym 
odżywianiu, unikających wszelkiego ruchu, co 
w prostej linii prowadzi do cukrzycy, a także 
całkowitej rezygnacji lokalnego społeczeństwa 
z chęci podjęcia się pracy społecznej w struktu-
rach m.in. PSD.  

                            Bogusław Stachowski
  („słodki” i insulinozależny od 28. lat )

Na półki księgarskie trafił cenny reprint o Łasku

GRZEGORZ AUGUSTYNIK  
Postać księdza Grzegorza Augustynika została zapomniana na wiele dziesięcioleci. Choć w Łasku spędził on kilka bardzo 

owocnych i pracowitych lat, tylko sporadycznie przywoływano jego dokonania. Zapewne wynikało to m.in. z braku książek 
ks. Augustynika. Zawieruchy dziejowe spowodowały bowiem, że do naszych czasów przetrwały tylko nieliczne jego opraco-
wania poświęcone naszemu grodowi.

Na szczęście nie zapomniano o niepisar-
skiej sferze działalności tego kapłana. W ciągu 
swojej długiej duszpasterskiej pracy w wielu 
miejscowościach dał się on poznać jako żarli-
wy patriota i człowiek czynu. Zjednywało mu 
to zarówno sojuszników jak i przeciwników. 
W grodzie nad Grabią zdecydowanie domino-
wali ci pierwsi. O olbrzymich zasługach w bu-
dzeniu patriotycznego ducha w Łasku przy-
pomina od dawna historyk profesor Marian 
Marek Drozdowski, którego korzenie tkwią 
w tym mieście. Również wydana niedawno 
książka Czesława Ryszki stanowi hołd oddany 
temu nietuzikowemu kapłanowi. 

    *    *    * Grzegorz Augustynik  nie pochodził 

z Łasku, tu jedynie na pewien okres rzucił 
go los. Podobnie jednak jak w przypadku in-
nych miejscowości, z którymi był związany, 
w grodzie nad Grabią pozostawił trwały ślad 
w postaci książek poświęconych temu miastu, 
odcisnął też piętno na umysłach łaskowian, co 
w tamtym okresie miało olbrzymie znaczenie.

Ponieważ opracowania ks. Augustynika 
dotyczące naszego miasta są dziś rzadkością, 
a przecież stanowią nie tylko dokument cza-
sów tego kapłana, ale i swoisty opis miasta,  
z inicjatywy burmistrza Gabriela Szkudlarka 
przygotowany został reprint nietypowej książ-
ki. Nosi ona tytuł „Pamiątka od Matki Boskiej 
łaskami słynącej w kolegiacie łaskiej”, a wy-
dana została w 1919 roku.  Oprócz licznych 

modlitw, które podane zostały w specyficzny  
zrozumiały dla wszystkich wiernych, autor  
zaprezentował przy okazji dzieje grodu nad 
Grabią, a przede wszystkim historię świąty-
ni z jej najcenniejszymi zabytkami. I choć 
tu i ówdzie autor puszczał wodze fantazji, 
przestając krytycznie patrzeć na podawane 
mu informacje, jego książka stanowi znako-
mite kompendium wiedzy o mieście i jego 
mieszkańcach. 

Z pewnością zaletą opracowania  
ks. Augustynika jest także to, że wykorzy-
stał on źródła historyczne, z racji katakli-
zmów dziejowych trapiących Polskę dziś już 
na ogół niedostępne. 

                            dokończenie na str. 8
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GRZEGORZ AUGUSTYNIK
dokończenie ze str. 7
Na przykład jego opis podziemi kolegiaty 

i znajdujących się tam ludzkich szczątków ma 
szczególną wartość dokumentacyjną, ponieważ 
podczas II wojny światowej wszystkie trumny 
dobrodziejów świątyni i kapłanów zostały usu-
nięte z kościoła i złożone do mogiły na miej-
scowym cmentarzu. Książka zawiera też sporo 
unikalnych faktów, np. dotyczących  wielkiej 
kradzieży w kolegiacie w 1833 roku, których 
daremnie dziś szukać w innych opracowaniach.  
Dzięki opisowi poznajemy więc nie tylko dzieje 
świątyni, ale i kawał historii dawnego Łasku.

Gwoli prawdy musimy jednak stwierdzić, że  
ks. Augustynik pisał dużo, może nawet za dużo, 
i nie zawsze miał czas i możliwości, by należycie 
weryfikować wszystkie podawane  informacje, co 
sprawia, że do tekstu  trafiły błędy, jak choćby ten 
dotyczący daty wybuchu powstania styczniowe-
go. Mimo tych mankamentów, książka kapłana 
zachowała wartość i zapewne niejeden współczes-
ny Czytelnik chętnie po nią sięgnie.

W celu uczytelnienia oryginału Augusty-
nika, dla potrzeb współczesnego wydawnictwa 
został on znacznie powiększony. W ten sposób 
książkę czyta się znakomicie. To nietypowe roz-
wiązanie, zastosowane chyba po raz pierwszy 
w reprincie, nadaje nowego charakteru książce, 
nie zatracając jednocześnie jej pierwotnych wa-
lorów. Oczywiście wydawca – oficyna „Intro-
graf” Ewy i Jarosława  Bussów z Łasku – doło-
żyła starań, by papier, na którym wydrukowano 
książkę, był znacznie lepszej jakości niż ten z ory-
ginału. Ponadto na okładce pojawiła się fotogra-
fia z książki Augustynika, ale już pokolorowana 
w stylu epoki, w jakiej powstał oryginał.

Praca nad przygotowaniem reprintu nie 
należała do łatwych jeszcze z jednego powo-
du. Mimo usilnych starań nie udało się odna-
leźć choćby jednego kompletnego egzemplarza 
książki Augustynika, stąd z konieczności ko-
rzystano aż z czterech egzemplarzy użyczonych 
m.in. przez Bibliotekę Publiczną i Eugeniusza 
Iwanickiego. Niskiej jakości druk i papier stano-
wiły kolejną przeszkodę, z którą jednak wydawca 
poradził sobie znakomicie. „Pamiątka od Matki 
Boskiej łaskami słynącej w kolegiacie łaskiej” 
ostatecznie okazała się bardzo udanym drukiem, 
który z pewnością trafi do wielu łaskowian. 

    *    *    *Ksiądz Grzegorz Augustynik urodził się 25 
listopada 1847 roku w Zagórzu, dzisiejszej dziel-
nicy Sosnowca. Jego  rodzice byli robotnikami 
rolnymi i im zawdzięczał wychowanie religijne 
i umiłowanie ziemi. W rodzinnej miejscowości 
ukończył szkołę elementarną, a następnie gim-
nazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W 1868 
roku rozpoczął studia  lekarskie na Uniwersy-
tecie Warszawskim, ale przerwał je po dwóch 
latach i wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Kielcach. Wkrótce po przyjęciu święceń wy-
słany został na studia do Akademii Duchownej 

w Petersburgu, jednakże z powodów zdrowotnych 
(gruźlica) przerwał je i rozpoczął pracę jako wika-
riusz w parafiach: Janina k. Buska (1874-1785) 
– tu jednocześnie wracał do zdrowia, Siemonia 
(1875-1877), Bobrowniki (1877-1878), Grodziec 
(1878-1879), Czeladź (1879-1883). Potem przez 
czternaście lat wypełniał obowiązki proboszcza we 
Włoszczowej, a w 1897 roku trafił do Dąbrowy 
Górniczej (tu posługę pełnił dwukrotnie (1897-
1902, 1906-1916). W latach 1902-1906 był pro-
boszczem w Książu, gdzie  trafił karnie za „sprzy-
janie prądom socjalistycznym w środowisku ro-
botniczym”. Gubernator piotrkowski pisał o nim, 
że „wzbudza niepokoje wśród robotników (…), nie 
stawimy oporów, by przenieść go za Wisłę, gdzie 
nie ma fabryk”. Ponieważ zaskarbił sobie serca parafian 
Dąbrowy, powrócił potem do tej miejscowości i zosta-
wił jej najcenniejszy dar w postaci pięknej bazyliki, ma-
ryjnego sanktuarium zwanego do dziś perłą Zagłębia.

To posądzanie o sprzyjanie prądom socja-
listycznym bolało kapłana, ale zdawał sobie spra-
wę z tego, że chodziło o zdyskwalifikowanie go 
w oczach biskupa i wiernych.

8 lutego 1916 roku, z powodu skarg napływa-
jących do kurii (oskarżano prałata o sprzyjanie so-
cjalistom i legionistom), zwolniono go z obowiąz-
ków kapłańskich, znów musiał opuścić Dąbrowę. 
Dzięki pomocy biskupa kujawsko-kaliskiego Zdzi-
sława Zdzitowieckiego po 43 latach kapłaństwa 
trafił do Łasku, gdzie przebywał do 1921 roku. 
Jego pobyt przypadł na okres szczególny – budze-
nia się świadomości narodowej i walki o odzyskanie 
niepodległości. Zasłynął wówczas jako znakomity 
mówca poruszający sprawy ojczyzny i niepodle-
głości. Choć już we Włoszczowie władze carskie 
oskarżyły go o antyrosyjską działalność i nazwały 
zdrajcą, Augustynik nie bał się nawoływać Polaków 
do walki o zrzucenie jarzma niewoli.

Będąc w Łasku przez 5 lat dziekanem, zajął 
się opracowaniem dziejów starej świątyni oraz słyn-
nego cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny, 
uporządkował też liczne znajdujące się tu zabytki 
ruchome. Zbierał też materiały do dziejów rodu 
Łaskich. Pisząc o dziejach świątyni wykorzystywał 
istniejące jeszcze wówczas dokumenty i opraco-
wania, m.in. księgę cudów spisywanych od 1612 
roku. W łaskim kościele wprowadził stałą adorację 
najświętszego Sakramentu w celu przebłagania 
Boga za grzeszne pijaństwo.

W 1917 roku został honorowym kanonikiem 
kaliskim, uhonorowano go ponadto orderem „Po-
lonia Restituta” i „Krzyżem Legionowym”. Choć 
jego gorliwość i starania doceniało wielu światłych 
mieszkańców Łasku, i tutaj nie pozwolono mu zo-
stać dłużej. 14 listopada 1921 roku musiał opuścić 
gród nad Grabią. Zmęczony i zniechęcony pojawił 
się na Jasnej Górze, gdzie przywdział  habit zakon-
ny. Jego ostatnim domem stała się ciasna cela klasz-
torna. G. Augustynik nie byłby jednak sobą, gdyby 
znów nie sięgnął po pióro…  

Zmarł  w Krakowie 15 listopada 1929 roku. 
Ciało jego złożono w podziemiach kaplicy kościoła 

Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.
Podczas pobytu w Łasku wydał drukiem 

m.in. „Pamiątka od Matki Boskiej łaskami sły-
nącej w kolegiacie łaskiej” (1919) i „Wspomnie-
nie o Łasku” (po 1921).

Czesław Ryszka, autor niezwykle frapującej 
książki poświęconej kapłanowi pt. „Prałat Grze-
gorz Augustynik. Twórca perły Zagłębia” (2009) 
nie szczędzi pochwał dla tego nietuzinkowego 
człowieka. Ksiądz Augustynik był bowiem wiel-
kim patriotą i społecznikiem (tworzył organizacje 
dobroczynne, organizował kuchnie dla ubogich), 
niejednokrotnie stawał w obronie ludzi uciśnio-
nych i pokrzywdzonych, szczególnie robotników. 
Zapewne dlatego patronował Stowarzyszeniu 
Robotników Chrześcijańskich (zał. 1906 r.). Miał 
opinie dobrego kaznodziei, był pod urokiem 
Wandy Malczewskiej i osobiście zaangażował się 
w jej beatyfikację. Dał się też poznać jako adora-
tor Najświętszego Sakramentu, a także promotor 
świętych i żarliwy obrońca Kościoła. Nie szczę-
dził sił również jako  apostoł trzeźwości. Pracując 
w Zagłębiu niejednokrotnie bowiem oglądał ol-
brzymią krzywdę czynioną przez alkohol, dlatego 
apelował o rezygnację z nadużywania trunków.

Ks. Augustynik także w Łasku ujawnił 
wszystkie swoje najlepsze zalety charakteru, co 
doceniło miejscowe patriotyczne środowisko. 
Szczególnie ceniono jego żarliwy patriotyzm, od-
danie Kościołowi i olbrzymią pracowitość. Pod-
kreślano wówczas, że „był niewielkiego wzrostu, 
ale cnotą, wiarą, miłością Kościoła i Ojczyzny 
oraz zasługami był wielkim”. Zapewne dlatego 
znalazł szybko wspólny język z wieloma łasko-
wianami, szczególnie przedstawicielami rodu 
Szweycerów, ostatnich właścicieli tutejszych 
dóbr. To dzięki nim mógł liczyć także na dostęp 
do wielu rzadkich dokumentów wykorzystywa-
nych potem w książkach.                        (Per)
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Z optymizmem w nowy rok
�9 grudnia ubiegłego roku odbyła się już III sesja nowo wybranej Rady Gminy Buczek. Podczas 

obrad powołano Komisję Rewizyjną w składzie czteroosobowym, niezmienionym już trzecią kadencję.  
Przewodniczącą jest radna Elżbieta Malinowska, zastępcą przewodniczącej - Jan Kubik. 

Ponadto ustalono czteroosobowe składy 
komisji stałych  i wybrano Komisję Oświaty, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej z Elżbietą Jędryka 
na czele; Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska z przewodniczącym Janem Kubi-
kiem oraz Komisję Budżetu, Finansów i Infra-
struktury, której przewodniczy Jerzy Gawlik. 

Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące 
programu profilaktyki alkoholowej i narkoma-
nii  na 2011 rok, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Radni uchwalili także  wyso-
kości diety dla przewodniczącego Rady Gminy 
na kwotę 1 200 zł miesięcznie, oraz diety dla 
radnych, członków komisji i sołtysów za udział 
w posiedzeniu Rady Gminy oraz posiedzeniu 
komisji. Diety kształtują się następująco: radni 
160 zł, przewodniczący komisji 180 zł, członko-
wie komisji 160 zł, sołtysi 80 zł, radni będący 
sołtysami 200 zł. 

Długo debatowano nad nowym wynagro-
dzeniem wójta gminy, któremu radni za dobre 
gospodarowanie gminą proponowali znaczną pod-
wyżkę, a który usilnie się przed tym bronił. Kom-
promisem obu stron jest przyznana podwyżka  
w takiej samej wysokości jak pozostałym pracowni-
kom urzędu, tj. 150 zł  brutto do płacy zasadniczej. 

Podjęto także uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy Buczek na 2010 r. Skarbnik 

Gminy Grażyna Jędryka poinformowała ze-
branych o bardzo dobrej kondycji finansowej 
naszej gminy, podkreśliła, iż na koniec roku 
na koncie gminy znajdują  się środki wysoko-
ści około 5 mln. zł. Dodała, że w roku 2010 
gmina przeznaczyła na inwestycje 5 mln. zł 
nie zaciągając żadnych kredytów i pożyczek. 
Nadmieniła także, że po raz pierwszy budżet 

gminy Buczek w roku 2010 był budżetem 
nadwyżkowym, a nie deficytowym, co jest sy-
tuacją wyjątkową. W odniesieniu do trudnej 
sytuacji finansów publicznych, taki wynik jest 
ogromnym sukcesem.

Podczas ostatniej w 2010 r. sesji radni po-
dziękowali za pracę byłemu radnemu Stefanowi 
Krakowskiemu wręczając symboliczną pamiątkę.

Na koniec sesji wójt gminy złożył podzię-
kowania dla radnych, sołtysów, kierowników 
jednostek i współpracowników za owocną 
współpracę, której efektem jest dobrze działa-
jąca gmina. Złożył także wszystkim zebranym 
życzenia noworoczne.                           OS

Wójt B. Węglewski dziękuje 
 za lata pracy społecznej b. radnemu  

Stefanowi Krakowskiemu

STRAŻACKIE  SPOTKANIE
19 grudnia 2010 roku w sali OSP w Czestkowie odbyła się gminna wigilia  

strażacka. Przybyli zaproszeni goście, między innymi: wicestarosta powiatu  
łaskiego Wojciech Sikora, ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, prezes Zarządu Powiato-
wego OSP dh Wojciech Pokora, wójt gminy Buczek a zarazem prezes gminny OSP  
Bronisław Węglewski, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński oraz  
druhowie ze wszystkich jednostek OSP z gminy Buczek.   dokończenie na str. 10
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STRAŻACKIE 
SPOTKANIE
dokończenie ze str. 9
Wszyscy połamali się opłatkiem wigilij-

nym składając sobie serdeczne życzenia bożo-
narodzeniowe. Potraw było 12, a może i wię-
cej. Choinka była żywa i pięknie przystrojona. 
Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej 
i sympatycznej atmosferze.

 Duże podziękowania składamy żonom 
oraz córkom druhów za pomoc  w przygoto-
waniu wigilijnej wieczerzy. Swoją obecnością 
uświetniły ten wigilijny wieczór.

                                 dh Janusz Grącki
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ZEBRANIA SOŁECKIE

RAZEM W TAKIM DNIU
Orkiestra dęta GOKiS w Buczku przepiękną kolędą „Gdy się Chrystus rodzi” wprowadziła  uczestników Wigilii dla samot-

nych w nastrój  radosnego oczekiwania na  narodzenie Pana.

Serdeczne i ciepłe  życzenia świąteczne i no-
woroczne w imieniu władz samorządowych gmi-
ny uczestnikom spotkania złożył wójt Bronisław 
Węglewski, a życzenia od władz powiatowych 
- przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bana-
szczyk i sarosta łaski Cezary Gabryjączyk.  

W Wigilii uczestniczyli również; zastępca 
dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego  ppłk 
Zbigniew Rosiak, a także kierownik Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie Marian Przybyl-
ski .

Proboszcz parafii Buczek  ksiądz  Zbigniew  
Kaczmarkiewicz wraz  z ks. wikariuszem Andrze-
jem Wrońskim słowami modlitwy i ewangelii 
zachęcali uczestników spotkania do refleksji nad 
znaczeniem narodzenia Pana w naszym życiu.              

Wśród osób uczestniczących w Wigilii zna-
leźli się też radni oraz druhowie wszystkich jed-
nostek OSP. Należy nadmienić też, że corocznie 

nad  przygotowaniami 
i organizacją wigilii 
czuwają dyr.: GOKiS 
Jolanta Nietupska i kie-
rownik GOPS Joanna 
Jarosławska,    a orga-
nizację wspierają dar-
czyńcy i sponsorzy, bez 
wkładu których trudno 
by  było przygotować 
prezenty  i zorganizo-
wać uroczystość.  

Już dwa dni 
wcześniej  potrawy za-
częły przygotowywać 
panie ze Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiej-
skich z Bachorzyna pod 
kierunkiem Jadwigi 
Ratajczyk. Na te świą-
teczne kulinaria złoży-
ło się tradycyjnych 12 
potraw wigilijnych,    
degustowano m.in 
ryby w różnych posta-
ciach, sałatki, surówki, 
makaron z sosem grzy-
bowym, owoce, ciasto. 

W wymiarze organizacyjnym  Wigilia przy-
jęła  formułę „Przedsiębiorcy dla samotnych”. 
Wigilia ma też na celu wspólne radosne święto-
wanie  z Narodzeniem Chrystusa, jest także spot-
kaniem i integracją naszej lokalnej społeczności. 
Podczas kolacji wigilijnej wspólnie śpiewano ko-
lędy, była możliwość wysłuchania kolęd w wersji 
instrumentalnej, zobaczyliśmy też  jasełka, przy-
gotowane wraz z katechetką i nauczycielką mu-
zyki przez uczniów SP w Czestkowie.

Organizatorzy Wigilii dziękują wszystkim 
osobom, którzy przyczynili się do organizacji 
i przygotowania  uroczystej kolacji, a zwłasz-
cza strażakom, którzy pomagali w przewiezie-
niu osób, Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich                    
z Bachorzyna, artystom, sponsorom, radnym 
i władzom samorządowym gminy Buczek.
Sponsorami i darczyńcami wigilii byli:

Jacek Pniewski, Anna i Daniel Błońscy, 
Grzegorz i Katarzyna Kępowie, Zofia Pogocka, 
„Tom Kor”, GS Buczek, Prywatny Punkt We-
terynaryjny, Firma „Włodan”, Taborowski An-
drzej, Pawlicki Szczepan, Antoni Bogacki, An-
drzej i Aleksandra Zielińscy, Bank Spółdzielczy 
w Buczku, PPHU„Instal Rem”, Wielobranżowe 
Gospodarstwo Rolne „BroWęg” Dominik i Bro-
nisław Węglewscy.

                                                            A.Z.
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ŁASKIE REKORDY (4)
dokończenie ze str. 3

R e k o r d z i s t ą 
roku jest 10-latek, 
który rozpylił gaz 
pieprzowy na terenie 

szkoły. W tej sprawie skierowany został wniosek 
do sądu w przedmiocie demoralizacji. Również 
do sądu do spraw nieletnich i rodzinnych trafiła 
dwójka 13–latków: jeden z nich ukradł telefon 
komórkowy, a drugi pieniądze.

Wśród kobiet niechlubną rekordzistką za-
siadającą po spożyciu alkoholu za kierownicą 
samochodu była 28-letnia łaskowianka, u któ-
rej stwierdzono 2,5 promila, a wśród panów 
ten czarny rekord Łasku należy do 30-latka  
(3,2 promila).

W roku 2010 troje mieszkańców Łasku za-
kończyło życie samobójstwem. W mieście doszło 
do 23 wypadków, w których zginęły 2 osoby, 
a 26 zostało rannych.

Pod koniec grudnia Łask liczył 18351 
mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że jesz-
cze długo nie pobijemy rekordu z roku 1991, 
gdy po raz pierwszy w historii nasz gród prze-
kroczył 20 tysięcy mieszkańców.

Po długiej dyskusji tytuł najoryginalniej-
szej rośliny 2010 roku przyznaliśmy sansewie-
rze. To kwiat doniczkowy, na który trafiliśmy 
w kwiaciarni królowej łaskich florystek – Haliny  
Madej. Układ łodyg sansewiery do złudzenia 
przypomina gruby warkocz w intensywnym, 
zielonym kolorze.

Najmłodszą radną została 25-letnia Anna 
Mara. Pani Ania pochodzi z rodziny, która 
wielokrotnie gości na łamach „Łaskiej księgi re-
kordów”, a to za sprawą taty, piłkarza i trenera, 
a także siostry Moniki – studentki Akademii 
Teatralnej w Warszawie. Annie Marze życzymy, 
by pobiła rekord Jana Kwirama, który w okresie 
powojennym był radnym przez 36 lat!

W kategorii rekordów artystycznych od-
notowaliśmy XXVII edycję Młodzieżowych 
Spotkań Tanecznych im. Józefa Ryszarda 
Sarosieka. To coroczna impreza kulturalna 
o najdłuższej w Łasku tradycji. Twórcą spot-
kań jest guru łaskiej choreografii – Marek 
Wróbel. Setki wychowanków M. Wróbla roz-
sławiają Łask już nie tylko w całej Polsce, ale 
i na świecie (niedawno absolwentów kursów 
tańca w Łaskim Domu Kultury spotkaliśmy 
w Londynie).

W roku 2010 odnotowaliśmy trzeci już ślub 
pewnego łaskowianina, który dołączył do pokaź-
nego grona ludzi wierzących, iż powiedzenie „do 
trzech razy sztuka” dotyczy także małżeństw. 
Wśród łaskowian, którzy trzy razy zawierali 
związek małżeński jest m. in. legendarny mu-
zyk – Edmund Miarczyński. A póki co szukamy 
w Łasku osoby, która stanęła na ślubnym kobier-
cu przynajmniej cztery razy…

Tytuł najoryginalniejszego samochodu 
roku 2010 przyznaliśmy pojazdowi zaprojek-
towanemu i wykonanemu przez Martynę Sta-
wiszyńską (na zdjęciu) i jej współpracowników. 

Jest to samochód-domek, który od tradycyjnych 
samochodów kempingowych różni się tym, 
iż ten zaprojektowany przez p. Martynę na co 
dzień wykorzystywany jest do pracy jako baga-
żówka. Wystarczy jednak kilka ruchów i wnętrze 
tego auta przeistacza się w przytulne mieszkanko 
dla czterech osób. M. Stawiszyńska uzyskała już 
zgodę na działalność gospodarczą w tym zakre-
sie i być może wkrótce Łask zasłynie z produkcji 
tych domków na kółkach.

Styczeń to pora studniówek… Pierwszą 
maturę w Łasku uzyskała w roku 1923 Halina 
Engelhardt w szkole, która dziś nosi nazwę I Li-
ceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. Na-
tomiast najstarszym żyjącym absolwentem tego 
liceum jest profesor Witold Rosiński liczący 98 
lat, który maturę uzyskał 81 lat temu.

Wśród dyrektorów łaskich szkół rekordzistą 
jest Włodzimierz Nowicki, który w roku 2010 
obchodził jubileusz 20-lecia kierowania Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Natomiast 
bardzo oryginalnym rekordem szczycą się pa-
nie dyrektorki I Liceum Ogólnokształcącego 

Aneta Rybińska 

im. T. Kościuszki. Otóż 
Małgorzata Ziarnowska 
i jej zastępczyni – Doro-
ta Kmiecik, to pierwszy 
w historii łaskich liceów 
przypadek, gdzie zarów-
no dyrektor jak i zastęp-
ca są kobietami.

Pierwszą niewido-
mą łaskowianką, która 
ukończyła magisterskie 
studia wyższe, jest Aneta 
Rybińska, dziś terapeut-
ka pracująca w łódz-
kim telefonie zaufania 
(na zdjęciu). Pani Aneta 
najpierw uzyskała licen-
cjat w Wyższej Szkole 

Humanistyczno-Ekonomicznej, a następnie 
podjęła naukę w Akademii Świętokrzyskiej, gdzie 
po obronie pracy „Wpływ postaw rodzicielskich 
na zachowania agresywne dzieci” uzyskała tytuł 
magistra pedagogiki resocjalizacyjnej.

Tytuł kolekcjonerki roku przyznaliśmy 
Małgorzacie Lebiodzie – łaskiej polonistce – 
która od lat zbiera… humory z zeszytów szkol-
nych uczniów wszystkich łaskich szkół. Wśród 
kilkuset wpadek językowych wyłapanych przez 
panią profesor są m. in. takie „kwiatki”: „Ce-
zary Baryka współżył codziennie z rusyfikacją”, 
„Soplica staje się z wielkiego zabijaki małym 
robaczkiem”, „Na chwilę straciłem nieprzytom-
ność”, „Alkohol nie ma blasku, ale jak się ktoś 
napije to mu się oczy świecą”.

Pierwszym łaskowianinem, któremu prze-
szczepiono serce był pilot ppłk January Mura. 
W naszej „Księdze rekordów” poświęciliśmy 
wiele miejsca tej postaci, gdyż J. Mura reprezen-
tował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie 
Osób po Przeszczepie Serca i Płuc, gdzie zdobył 
dla naszego kraju 7 medali.

Łask to także skarbnica oryginalnych imion. 
Fabian, Filomena, Joshua, Nicholas, Noelia,  
Ramileta, Sabuer, Sylena – to tylko kilka przykła-
dów. Niezwykłym imieniem obdarzona jest także 
pani kierownik łaskiego Urzędu Stanu Cywilnego:  
Lilia Ślusarczyk-Grącka.

W roku 2010 obchodziliśmy setną rocznicę 
polskiego harcerstwa. Rekord ilościowy w Hufcu 
Łask padł w roku 1974, gdy harcerskie mundurki 
nosiło 6.839 osób! Natomiast rekordzistą-komen-
dantem jest Andrzej Witkowski, który funkcję sze-
fa łaskiego harcerstwa pełnił aż przez 4 kadencje.

Obcując codziennie z rekordzistami, zaczęli-
śmy się zastanawiać czy w redakcji „Łaskiej księgi 
rekordów” nie znaleźlibyśmy jakiegoś „naj”? No 
i udało się: mamy kilka rekordów! Na początek 
prezentujemy redakcyjny parasol, który naszym 
zdaniem jest największy w Łasku: wysokość 107 
centymetrów, a rozpiętość 129 cm.
                                        Jarosław Borszewicz
             Współpraca: Katarzyna Chrzanowska,
                        Anna Grałka, Bożena Kacprzak,   
           Monika Szmytka, Tomasz Tomaszewski
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ELEKTROŚMIECI
Jeszcze niedawno nie było takiego określenia. Stary radioodbiornik „Pionier” czy 

telewizor „Neptun” w najgorszym przypadku lądował na śmietniku, a przecież jakże 
często wymontowywano z nich części i wstawiano do innych urządzeń. Dziś jest to 
niemożliwe, bo ze względów technologicznych wielu podzespołów nie można powtór-
nie wykorzystać.

  *    *    *Co to są elektrośmieci? To wszystkie zużyte urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne działające nie-
gdyś na prąd lub baterie, m.in. uszkodzone za-
bawki, komputery, gadżety elektroniczne, lodów-
ki, pralki, zużyte świetlówki czy radioodbiorniki.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicz-
nym i elektrycznym można go oddać bezpłatnie 
do sklepu lub hurtowni, zostawić w punkcie 
zbierania. Te niebezpieczne odpady muszą być 
utylizowane w specjalnych warunkach, przy 
zachowaniu należytych środków ostrożności. 
Przypomnijmy, nielegalny demontaż może być 
szkodliwy dla zdrowia, dlatego jest on surowo 
karany grzywną od 2 do 100 tys. zł).
Produkty przeznaczone do recyklingu są specjalnie 
oznakowane rysunkiem z przekreślonym koszem. 
Takie produkty nie powinny trafiać do pojemni-
ków na śmieci wraz z innymi odpadami. Jeśli ktoś 
świadomie wyrzuca je do kosza na śmieci – naraża 
się na grzywnę nawet do wysokości 5 tys. zł.
Jeśli nie przemówiły nam do wyobraźni surowe 
kary i aspekt społeczny zanieczyszczania środo-
wiska, przytaczamy jeszcze jeden argument prze-
mawiający za odzyskiwaniem cennych surow-
ców. Ze starych świetlówek czy zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego dzięki recyklin-
gowi można odzyskać sporo cennych surowców 
przydatnych do produkcji nowych urządzeń. Na 
przykład z bezużytecznych telefonów komór-
kowych miedź, złoto, srebro i platynę można 
wykorzystać do produkcji plomb dentystycz-
nych, czajników czy instrumentów muzycznych. 
Szklane drzwiczki od automatycznych pralek  
w procesie recyklingu mogą stać się żaroodpor-
nymi naczyniami. Do produkcji wytrzymałych 
namiotów lub żagli mogą być przydatne włók-
na karbonowe. Plastikowe elementy pralki czy 
lodówki mogą posłużyć do wytworzenia choćby 
kołpaków samochodów. Z kolei freon z lodówki 
może posłużyć do napełnienia nowej chłodziarki.
W przypadku oświetlenia – uwaga! - aż 90 pro-
cent surowców i elementów można wykorzystać 
powtórnie. Jak wyliczyli fachowcy, ze zużytego 

komputera i monitora o łącznej wadze 27 kg, 
można odzyskać m.in.: 6,2 kg tworzywa sztucz-
nego, 6,8 kg szkła, ok. 5,6 kg stali, ok. 3,8 kg 
aluminium, prawie 2 kg miedzi i 1,7 kg ołowiu. 
Gra warta jest więc zachodu tym bardziej, że cho-
dzi nie tylko o pieniądze, ale i nasze zdrowie.

*    *    *Na ogół wiemy doskonale, że gdy potłucze się 
stary termometr, jesteśmy narażeni na opary 
bardzo groźnej rtęci. Podobnie jest w przypad-
ku stłuczonej świetlówki. Zatem co robić, gdy 
dojdzie do nieszczęścia w naszym domu? Gdy 
potłuczemy świetlówkę, należy otworzyć okno  
i wietrzyć pokój minimum 15 minut, by usunąć 
opary rtęci. Do usunięcia potłuczonych elemen-
tów nie używajmy domowego odkurzacza. Oczy-
wiście należy zadbać, by w pomieszczeniu, gdzie 
znajdują się wspomniane fragmenty zniszczonej 
świetlówki, nie znalazły się dzieci. Usunięcie 
odpadów powinno odbywać się szybko, odpady 
należy umieścić w szczelnie zamkniętym plasti-
kowym worku, najlepiej zaklejonym taśmą.
Świetlówki kompaktowe, zwane często żarów-
kami energooszczędnymi, wypełnione są rtęcią 
i luminoforami. W świetlówce znajduje się 3-15 
mg rtęci. W ciągu roku tylko w Europie do skle-
pów trafia 850 mln tego typu lamp, zaś w Polsce 

– prawie 40 mln. Jak wyliczyli specjaliści, w na-
szym kraju do środowiska trafia ok. 2 ton rtęci.  
W ekstremalnych przypadkach zatrucie rtęcią 
powoduje uszkodzenie układu nerwowego, czyli 
zaburzeń wzroku, mowy, słuchu. Jest coś para-
doksalnego w tym, że ze względów ekologicz-
nych z roku na rok rośnie zużycie świetlówek, 
a jednocześnie jeśli  wyłączymy kontrolę – jeste-
śmy narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Ale niebezpieczna jest nie tylko rtęć. W elektro-
śmieciach mamy też m.in. rakotwórczy i toksyczny 
ołów (znajduje się w stopach lutowniczych i szkle 
kineskopowym), związki bromu wykorzystywane 
przy produkcji komputerów (powodują u ludzi  
i zwierząt choroby układu rozrodczego i neurolo-
giczne), szkodliwy chrom używany do powlekania 
elementów metalowych, jest też w luminoforze 
lamp kineskopowych (wywołuje m.in.,. choroby 
skóry, układu oddechowego, zaburzenia krążenia), 
z kolei kadm, zawarty w bateriach urządzeń elek-
trycznych, uszkadza nerki, wywołuje nadciśnienie, 
zmiany nowotworowe, a nawet deformację kości. 
Warto również zwrócić uwagę na szkodliwy nikiel, 
freon czy azbest. O tym ostatnim pisaliśmy niejed-
nokrotnie, zwracając uwagę na jego wielką szkodli-
wość dla zdrowia człowieka.  
                                       dokończenie na str. 16
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NIECHCIANY GAZ
Dwutlenku gazu nikt nie chce. Choć mamy go w nadmiarze i psuje nam klimat, nie ma chętnych do jego składowania i neu-

tralizowania. Nie pomagają nawet obietnice wielkich pieniędzy, bo ludzie boją się dwutlenku węgla wtłaczanego pod powierzch-
nię ziemi. Nie chcą żyć na tykającej bombie zegarowej. 

Unijne lobby wspierane przez wielu na-
ukowców lansuje składowanie dwutlenku węgla 
pod powierzchnią ziemi. Polska wybrana została 
na kolejny na świecie poligon doświadczalny. 
Nasz rząd akceptuje pomysł wtłaczania CO2 
pod ziemię, upatrując w tym procesie szansy 
na uzdrowienie środowiska. 

To że  ludzkość emituje do atmosfery 
nadmierne ilości dwutlenku węgla nie podlega 
dyskusji. Proces ten nabrał przyspieszenia w cią-
gu ostatnich 250 lat. Spalając paliwa kopalne 
(węgiel, ropę naftową, gaz ziemny) emitujemy 
do atmosfery nadmierną ilość dwutlenku węgla. 
Część tego gazu wchłaniają rośliny, część roz-
puszcza się w oceanach, ale zbyt duża ilość gro-
madzi się w atmosferze i przyczynia się do zmia-
ny klimatu. Ocieplenie klimatu jest, niestety, 
niekorzystnym zjawiskiem, z którym nie potrafi-
my sobie poradzić.

METODA OBIECUJĄCA, 
ALE CZY BEZPIECZNA?

Wychwytywanie i składowanie CO2 jest 
zatem obiecująca droga poprawy sytuacji. Na-
ukowcy twierdzą, że metoda ta może przyczynić 
się do redukcji aż 33 proc. gazu, głównie pocho-
dzącego z elektrowni opalanych węglem bądź 
gazem ziemnym. Już od lat dziewięćdziesiątych 
w takich krajach jak USA, Kanada, Australia 
i Japonia, prowadzone są badania. W Norwegii 
(na Morzu Północnym) od 1996 r. funkcjonu-
je pierwsza przemysłowa  instalacja zatłaczania 
dwutlenku gazu. Rocznie w ten sposób Norwe-
gowie pozbywają się ok. 1 mln CO2 pochodzą-
cego ze złoża gazu ziemnego. W tym przypadku 
dwutlenek węgla wtłaczany jest na solankowy 

poziom znajdujący się na głębokości ok. 1 km.
 Dzięki realizacji kilku demonstracyjnych 

projektów pozyskano sporo wiedzy na te-
mat sposobów zatłaczania i neutralizacji CO2. 
Do 2015 r. w Europie planuje się stworzenie 12 
wielkoskalowych projektów demonstracyjnych 
w celu umożliwienia  wprowadzania komer-
cyjnych instalacji przemysłowych. W związku 
z tym w 2008 r. Komisja Europejska w specjal-
nej dyrektywie zaleciła promocję rozwoju i bez-
piecznego dzialania instalacji do składowania 
dwutlenku węgla (CCS).

Gdzie i ile CO2 możemy składować pod 
ziemią? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, 
bo wcześniej trzeba wyjaśnić sporo skompliko-
wanych kwestii. Potencjalne zbiorniki  nadające 
się do geologicznego składowania CO2 znajdu-
ją się na całym świecie, ale nie wszystkie można 
wykorzystać. Z pewnością nadają się do tego 
celu np. wyczerpane złoża gazu ziemnego i ropy 
naftowej, można też wykorzystać głębokie złoża 
solanki, choć sposób ten nie został jeszcze na-
leżycie zbadany. W przyszłości dwutlenek węgla 
będzie można też składować  w nieeksploatowa-
nych złożach węgla.

W Europie znamy wiele miejsc nadających 
się do składowania CO2, np. na Morzu Północ-
nym, wokół łańcucha Alp, na obszarze od Anglii 
do Polski. Naukowcy twierdzą, że na głębokości 
od 1 do 4 km będzie można bezpiecznie zatła-
czać ten gaz.

W jaki sposób transportować i zatłaczać 
CO2? Teoretycznie wszystko jest proste: wychwy-
cony gaz należy sprężać do postaci gęstego płynu, 
który zajmuje znacznie mniejszą objętość. Na-

stępnie można go transportować  rurociągami lub 
statkami zbiornikowcami. Ten drugi sposób jest 
dziś mało stosowany. Gdy CO2 dociera do miej-
sca składowania, pod wysokim ciśnieniem zosta-
je wtłoczony do podziemnych zbiorników. Przy 
zatłaczaniu część gazu rozpuszcza się w solance 
znajdującej się w zbiorniku. Warto zwrócić uwagę 
na istotny szczegół: otóż na głębokości ok. 0,8 km 
zatłoczony CO2 przechodzi w stan nadkrytyczny 
i zmniejsza się radykalnie jego objętość – 1000 m 
sześciennych dwutlenku węgla na powierzchni 
ziemi zamienia się na głębokości 2 km w 2,7 m 
sześc. gazu. Jest to jeden z czynników, które spra-
wiają, że geologiczne składowanie wielkich ilości 
CO2 jest niezwykle atrakcyjne.

CO SIĘ DZIEJE  
Z ZATŁOCZONYM GAZEM? 

Unosi się on pod skalami nadkładu,  z cza-
sem część rozpuści się w solance (kilka procent) 
i ostatecznie zamieni się w minerały (np. w cią-
gu 10 tys. lat jedynie 5 proc.). Gęsty CO2 jest 
lżejszy od wody, dlatego rozpoczyna się jego wę-
drówka ku górze. Oczywiście nierozpuszczalne 
i szczelne skały mogą zahamować ten proces, ale 

Nasz kraj jest szóstym co do wielkości emi-
tentem gazów cieplarnianych, w tym dwutlen-
ku wegla, w Unii Europejskiej. W ciągu roku 
emitujemy ok. 330 mln ton CO2. 45 proc. ga-
zów pochodzi z elektrowni. Unia Europejska 
pragnie zmniejszyć do 2020 roku emisję szkod-
liwych gazów o 20 proc. (w ciągu 30 lat). Stąd 
poszukiwanie sposobów i metod pozbywania 
się np. dwutlenku węgla.
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znalezienie podziemnego zbiornika w 100  proc. 
szczelnego nie jest sprawą postą.

Zatem nasuwa się pytanie: czy dwutle-
nek węgla może wyciec i zagrozić człowiekowi? 
Istnieją dwie drogi wycieku: głębokie otwory 
i naturalne pęknięcia oraz uskoki. Specjaliści 
twierdzą, że teoretycznie nie ma niebezpieczeń-
stwa wycieku dwutlenku węgla, bo jesteśmy dziś 
w stanie monitorować wszystkie otwory wywier-
cone w ziemi, ale na zimne należy dmuchać. 
Dotyczy to szczególnie pęknięć i uskoków. Co 
prawda dwutlenek węgla towarzyszy nam na każ-
dym kroku (jest niebezpieczny przy dużym stę-
żeniu), ale wiemy, że gromadzi się na ogół przy 
powierzchni i w związku z tym możemy się go 
ustrzec. We Włoszech w Ciampino, w pobliżu 
Rzymu, w pobliżu żródła CO2 ulokowane jest 
osiedle mieszkaniowe. Mieszkańcy wiedzą do-
skonale jak żyć z tym gazem: unikają nocowania 
w nisko położonych miejscach i dbają o dobre 
wietrzenie swoich domów. Jednak w naszym kli-
macie może być z tym sporo problemów.  

2 października 2009 r. minister środowiska  
wydał decyzję zatwierdzającą „Projekt prac geolo-
gicznych dla rozpoznania struktury Lutomiersk 
– Tuszyn pod katem jej przydatności do składo-
wania dwutlenku węgla”. Wspomniane badania 
geologiczne objęły: Aleksandrów Łódzki, Rzgów, 
Tuszyn, Konstantynów Łódzki, Dalików, Pabia-
nice, Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Ksawerów, 
Wodzierady, Czarnocin Moszczenicę, Grabicę, 
Drużbice i Bełchatów, czyli około ¾ powierzch-
ni województwa łódzkiego. 

Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami 
batalii samorządów naszego województwa sprze-
ciwiających się przygotowaniom do wtłaczania 
CO2 pod powierzchnię ziemi. Jak wiadomo, 
temat pilotuje PGE Elektrownia Bełchatów, 
przygotowująca się jednocześnie do budowy de-
monstracyjnej instalacji zatłaczania dwutlenku 
węgla. Według zapewnień elektrowni, instalacja 
wychwytująca dwutlenek węgla podczas spalania 
węgla brunatnego, zintegrowana z nowym blo-
kiem energetycznym o mocy 858 MW, będzie 
gotowa w 2015 r.

  Od dłuższego czasu na zlecenie elektrowni 
w Belchatowie skomplikowane badania geolo-
giczne w naszym regionie prowadzi toruńska 
„Geofizyka”. Pod naciskiem lokalnych społecz-
ności, szczególnie w rejonie Pabianic, badania te 
zostały nieco przyhamowane. Lobby energetycz-
ne nie ustępuje, z pewnością jednym z istotnych 
elementów przemawiającym za budową instalacji 
zatłaczania CO2 w naszym regionie jest unijna 
dotacja wysokości 180 mln euro (w Europie każ-
dy z 6 analogicznych projektów dofinansowany 
zostanie taką kwotą).

Energetyczne lobby bagatelizuje wiele po-
tencjalnych zagrożeń, na które zwracają uwagę 
specjaliści.  Nawet lekcja z 1986 r. z Kamerunu, 
gdzie doszło do wycieku CO2 i śmierci wielu 
ludzi, traktowana jest z nonszalancją, choć daje 
sporo do myślenia i jest swoistym ostrzeżeniem 
także dla nas. Wskazywanie jedynie korzyści  
(w tym także finansowych dla gmin, na których 
terenie skladowany będzie CO2) i przemilcza-
nie potencjalnych zagrożeń szczególnie przez   
Elektrownię Bełchatów i Państwowy Instytut 

Geologiczny jest chyba błędem, jak i pomijanie 
samorządów w procesie konsultacji lokalizacji 
inwestycji geologicznych.

Zapewne dlatego samorządy  nie akceptują 
wspomnianego projektu, o czym świadczy cho-
ciażby stanowisko zajęte w tej sprawie podczas 
konferencji w Zgierzu 29 kwietnia br. Potwier-
dza to również wcześniejsza uchwala Rady Miej-
skiej w Rzgowie z 31 marca 2010 r., wyrażająca 
„zdecydowany sprzeciw wobec zamierzeń PGE 
Elektrowni Bełchatów SA z siedzibą w Bełcha-
towie dotyczących zatłaczania i składowania 
w strukturach podziemnych dwutlenku węgla”. 
W komunikacie skierowanym do mieszkańców 
burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek napisał o po-
tencjalnych zagrożeniach, że mogą spowodo-
wać „Zniszczenie zasobów wody pitnej, solanki 
o właściwościach leczniczych. Istnieje prawdopo-
dobieństwo erupcji powierzchniowych, niszcze-
nia powierzchni ziemi. Obszar, pod którym będą 
zatłaczane gazy, zostanie wyłączony z wszelkiej 
dotychczasowej działalności, co może oznaczać 
w konsekwencji brak rozwoju gminy. Tereny sta-
ną się obszarami górniczymi”.
- Nie interesują nas finansowe korzyści, jakimi 
kusi gminy bełchatowska elektrownia, także 
z powodu potencjalnych zagrożeń i kontrower-
syjnych rozwiązań mówimy zdecydowanie „nie” 
projektowanym rozwiązaniom składowania 
dwutlenku węgla – twierdzi burmistrz Rzgowa 
Jan Mielczarek. -   Wolimy wykorzystywać ko-
rzystne położenie miasta i gminy, a także przy-
ciągać inwestorów takich jak Antoni Ptak, który 
planuje stworzyć tu europejskie centrum han-
dlowo-wystawiennicze.

ZAGROŻENIA I WĄTPLIWOŚCI 
W obliczu protestów i trudności resort go-

spodarki naciska na wojewodę łódzkiego Jolan-
tę Chełmińską, domagając się wsparcia dla – jak 
pisze – „prestiżowego projektu”. Wojewoda pi-
sze do samo-
rządowców: 
„Wydaje się, 
że główną 
p r z y c z y n ą 
braku ak-
ceptacji tego 
p r o j e k t u 
na terenie 
szeregu gmin, 
jest tenden-
cyjne przed-
s t a w i a n i e 
z a g r o ż e ń 
zw ią zanych 
ze składowa-
niem dwu-
tlenku wę-
gla”. Nawet 
gdyby była 
to prawda, 
obowiązkiem 
inwestora jest 
wyjaśnienie 
w s z y s t k i c h 
s p o r n y c h 
i niejasnych 
kwestii.

Tymczasem zamiast sensownej i szero-
kiej kampanii wyjaśniającej mnożą się pytania 
i wątpliwości. Z konieczności podajemy ich 
tylko część:
- cały projekt inwestycyjny kosztować ma 600 
mln euro, tymczasem UE daje nam tylko 180 
– resztę zatem będą musieli pokryć odbiorcy 
energii elektrycznej. Może to oznaczać podwyż-
kę cen nawet w granicach 30 proc.
- pod powierzchnię ziemi wtłaczany będzie gaz 
tylko częściowo oczyszczony, zatem w pod-
ziemnych zbiornikach będą spaliny i substancje 
szkodliwe dla człowieka. Nikt nie wie, jak się 
będą zachowywały, szczególnie w przypadku 
rozszczelnienia zbiorników i wydostania na po-
wierzchnię
- jak CO2 oddziaływać będzie na podziemne 
zasoby wody pitnej, wód geotermalnych, węgla 
brunatnego, soli itp.?
- w przypadku rozpoczęcia inwestycji  obszary 
objęte wspomnianym programem otrzymają 
status obszarów górniczych, a to w praktyce 
może oznaczać ograniczenie rozwoju gmin, 
wstrzymanie produkcji rolnej i leśnej, a także 
przymusowe wywłaszczenia.
- w jaki sposób inwestor zrekompensuje straty 
w zakresie atrakcyjności turystycznej gmin?
- dlaczego inwestor, a szczególnie resort ochro-
ny środowiska, nie wskazuje na inne, również 
efektywne, metody pozbywania się CO2 i lan-
suje jedynie opisywaną wyżej metodę?      

Wbrew społecznym protestom zarówno 
bełchatowska elektrownia jak i resorty gospo-
darki oraz ochrony środowiska wciąż lansują 
zatłaczanie dwutlenku węgla w woj. łódzkim. 
Może to w konsekwencji doprowadzić do eska-
lacji konfliktu. Nawet jeśli obawy ludzi są tyl-
ko w części uzasadnione, nie można udawać, 
że wszystko jest w porządku. 

                                                             (P)
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Czy „grozi” nam powstanie
 sanatorium w Kolumnie?

SZANSA DLA 
GEOTERMII

Korzystanie z zasobów energii 
odnawialnej w Polsce nie jest w mo-
dzie i napotyka na wiele oporów. Tak 
jest i w Łasku, gdzie ludzie nawet 
zajmujący się wytwarzaniem energii 
cieplnej pełni są niewiary i scepty-
cyzmu. Z pewnością byłby on uza-
sadniony, gdybyśmy dysponowali 
wynikami specjalistycznych badań. 
Tymczasem na tym polu posługujemy 
się wciąż bardziej domysłami i sza-
cunkami niż konkretami. A z tych da-
nych, którymi na razie dysponujemy, 
wynika, że geotermia w Łasku może 
być czymś takim samym jak choćby 
w Uniejowie.

Oczywiście nie można chyba liczyć 
na parę wodną pozyskiwaną z wnętrza zie-
mi, ale wiele wskazuje na to, że w mieście 
i okolicy będą pokłady wód o niższych 
temperaturach, nadające się doskonale np. 
do celów balneologicznych. Przy odrobinie 
szczęścia może się okazać, że zasoby gorą-
cych wód mogą też ogrzewać mieszkania, 
szklarnie i baseny kąpielowe.

Zanim jednak przekonamy się, że war-
to inwestować w geotermię, musimy jeszcze 
przeorać naszą świadomość. Tak czy siak 
węgla kiedyś nam zabraknie, to samo będzie 
dotyczyć gazu ziemnego i wtedy… pozo-
stanie nam energia odnawialna, Ta z wnę-
trza ziemi wydaje się mieć same zalety. Jeśli 
wreszcie rozpoczniemy badania zasobów 
geotermalnych, być może okaże się, że Ko-
lumna stanie się wreszcie prawdziwym ku-
rortem, a do Łasku łodzianie będą jeździć 
jak do Ciechocinka czy Polanicy.        (Per)

        dokończenie ze str. 14
Zatem co zrobić ze starym telewizorem, 

zużytymi świetlówkami czy bateriami? „Przy-
nieś z mieszkania do punktu zbierania” – mówi 
jeden z reklamowych sloganów. Elektrośmieci 
przyjmowane są w nieograniczonej ilości. Ta-
kie punkty są niemal w każdej gminie, także 
naszej. Na przykład na parterze Urzędu Miej-
skiego w Łasku znajduje się pojemnik na zużyte 
baterie. Zużyty sprzęt  można oddać w sklepie 
lub hurtowni podczas zakupu nowego, tego 
samego typu, na zasadach wymiany w pro-

porcji 1:1. W praktyce wygląda to tak: od-
dajemy stary telewizor, niezależnie od marki, 
jednocześnie kupujemy nowy. Sklep powinien 
przyjąć elektrośmieci bezpłatnie. W sklepach 
z oświetleniem na ogół znajdują się specjalne 
pojemniki, do których można wrzucić zużyte 
świetlówki i żarówki energooszczędne. Stare 
radioodbiorniki czy telewizory, dla których 
brakuje miejsca w naszych domach, zbierane 
są też podczas dorocznych akcji wywożenia 
śmieci wielkogabarytowych.
                                                                (ER)

ELEKTROŚMIECI

GLEBĘ TEŻ 
TRZEBA CHRONIĆ

Wydawać by się mogło, że brak wielkiego przemysłu w gminie Łask sprzyja gle-
bom i że w związku z tym są one dobrej jakości. Niestety, jest to mylny wniosek.

W gminie Łask dominują gleby niskich klas 
bonitacyjnych, najczęściej IV, V i VI klasy. Wy-
kształciły się one z piasków i glin również dzięki 
utworom rzecznym i bagiennym. Oczywiście są 
one zróżnicowane, na co wpływ mają m.in. sto-
sunki wodne. Gleby rdzawe i bielicowe spotkać 
można na wysoczyźnie, w dolinie Grabi wystę-
pują tzw. gleby glejowe oraz murszowe. Zapewne 
nie trzeba kogokolwiek przekonywać, że na tych 
glebach nie można prowadzić racjonalnej i wyso-
ko wydajnej gospodarki rolnej.

Jak wykazały badania prowadzone w trak-
cie przygotowywania „Atlasu geochemicznego 
Polski”, zawartość pierwiastków w glebach po-
wierzchniowych na naszym terenie jest zbliżona 

do przeciętnej zawartości w glebach niezabudo-
wanych Polski. Jak wskazują specjaliści ze Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, mamy zbyt dużo 
gleb zdegeradowanych nie na skutek funkcjono-
wania przemysłu, lecz z powodu nadmiernego 
zakwaszenia oraz  pozbawienia podstawowych 
składników niezbędnych do rozwoju roślin, 
czyli, potasu, magnezu i fosforu. A zakwaszenie 
oznacza ubytki wapnia. Niestety, stosujemy zbyt 
mało nawozów mineralnych, a do tego wypala-
my masowo roślinność na polach i łąkach.

Zatrzymajmy się na moment przy owym 
wypalaniu łąk i pól. Mimo apeli i wyjaśnień 
dotyczących szkód, jakie powoduje ten proce-
der, wielu rolników wciąż wypala stare trawy czy 

rżyska. Nie zdają sobie sprawy z tego, że niszczą 
w ten sposób substancje próchnicowe i zakłócają 
równowagę glebową. Pozyskiwanie poprzez spa-
lanie popiołów ze związkami mineralnymi jest 
w gruncie rzeczy mitem, bo prawdą jest jedynie 
to, że po wspomnianym wypalaniu zmniejsza się 
aktywność biologiczna i żyzność gleby. O takich 
kwestiach jak niszczenie życia biologicznego 
w glebie czy jej przesuszanie, a także tworzenie 
się kwaśnych deszczów z dymów nad rejonami 
wypalania łąk i pól -  nie chcemy nawet wspomi-
nać, bo są to sprawy oczywiste. 

Nie mamy zbyt wielkich szans, by stworzyć 
w naszej gminie duże areały wysokiej klasy gleb, 
bo ich tutaj po prostu nie mamy, ale możemy 
zrobić sporo, by nie degradować istniejącej zie-
mi.                                                          (Rys)



  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

17

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

W świątecznym nastroju
�� grudnia �010 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach odbyło się spotkanie  
wigilijne dla osób samotnych z  gminy oraz uczestników zajęć w tej placówce. W spotkaniu  
uczestniczyły władze samorządowe gminy, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku  
Marian Przybylski, zaproszeni kierownicy jednostek współpracujących z GOPS w Sędziejowicach. 

Jasełka
W świąteczny nastrój wprowadził zebranych 

specjalnie przygotowany, przez grupę teatralną 
ŚDS w Sędziejowicach, spektakl „Wigilia – co 
Aniołek z Mikołajem zobaczyli”. Modlitwę wraz 
z ewangelią na okoliczność Narodzenia Pań-
skiego odmówił proboszcz miejscowej parafii –  
ks. kanonik Grzegorz Kaźmierczak. Składano so-

bie życzenia świąteczne i noworoczne, dzielono 
się opłatkiem, spożyto przygotowane tradycyj-
ne wigilijne dania, wśród których nie zabrakło 
ryb przygotowanych na różne sposoby, kapusty 
z grochem, kaszy gryczanej z sosem grzybowym, 
barszczyku czerwonego z pasztecikami z farszem 
grzybowo – kapuścianym. Spożywaniu wiecze-
rzy wigilijnej towarzyszyły wspólnie śpiewane 
najpiękniejsze polskie kolędy i ogólne życzenia: 
„Obyśmy spotkali się w takim gronie za rok”.

Wcześniej, tego samego dnia, wójt gminy 
Jerzy Kotarski i przewodniczący Rady Gminy 
Sędziejowice Wacław Ułański uczestniczyli 
w wystawianych przez uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach 
„Jasełkach”. Występom przyglądał się prze-
wodniczący Rady Powiatu w Łasku Andrzej 
Banaszczyk, radni powiatowi i gminni, kie-
rownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
rodzice i nauczyciele.

Trzech Króli
W Święto Trzech Króli odbyło się spot-

kanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd 
Gminny PSL oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Sędziejowicach.

Marek Krawczyk – prezes ZG PSL 

w Sędziejowicach powitał gości, a wśród 
nich:   Marcina Łabędzkiego - członka Za-
rządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi,   ks. Ja-
rosława Leśniaka - duszpasterza rolników 
archidiecezji łódzkiej, członków Zarządu Po-
wiatowego  PSL w Łasku, gospodarzy gminy:                                                                                              
Jerzego Kotarskiego – wójta gminy i Wacława 
Ułańskiego –  przewodniczącego Rady Gminy. 

W specjalnie przygotowanym programie zapre-
zentowały się zespoły artystyczne i soliści Gmin-
nego Ośrodka Kultury - prezentując te znane 
i mniej znane kolędy i pastorałki. W dalszej czę-
ści spotkania zaproszeni goście złożyli świąteczne 
życzenia, a następnie przystąpiono do składania 
wzajemnych życzeń i dzielenia się opłatkiem.                                                                                          
                                                              S.T.
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RADNY DARIUSZ CIEŚLAK
Na łamach „Panoramy” rozpoczęliśmy prezentację nowych radnych gminy Sędziejowice. Dzisiaj przedstawiamy sylwetkę  

Dariusza Cieślaka – młodego, ambitnego samorządowca naszej  gminy.  Od początku swej kampanii kreował inny model  
aktywnego radnego. Podkreślał, że jego życiowym credo jest niesienie pomocy ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują.  
Jest znany i lubiany w środowisku lokalnym od najmłodszych lat: początkowo jako tancerz w Dziecięcym Zespole „Kropecz-
ki”, następnie lektor w sędziejowickim kościele (aż do końca ubiegłego roku), zastępca przewodniczącego  w samorządzie  
uczniowskim w tutejszym  Zespole Szkół Ogólnokształcących, następnie  aktywny działacz na rzecz społeczności uczniowskiej 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku. Obecnie jest studentem III roku na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: polityka  
społeczna). Uważa, że przyszedł czas, aby zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę, stąd zamysł kandydatury na  
radnego w wyborach samorządowych. 

Zamiar ak-
tywnego niesienia 
pomocy ludziom 
ma swoje korze-
nie w prawdziwej, 
życiowej pasji 
Dariusza Cie-
ślaka – a jest nią 
historia naszego 
kraju. Wspomina 
swe celujące oce-
ny z tego przed-
miotu w szkole 
i tak do końca nie 
potrafi odpowie-
dzieć na pytanie, 
dlaczego wybrał  
politykę społecz-
ną, a nie historię, 
skoro dostał się 
na oba kierunki. 
Prawdopodobnie 
dlatego, że woli 
energiczne działa-
nie w strukturach 
samorządowych 
i organizacjach 
społecznych niż 
bierne analizowanie przyczyn upadku polskich 
narodowych powstań czy skutków rozbiorów.

Obecnie pisze  pracę licencjacką „Kształ-
towanie wizerunku firmy w otoczeniu”.  
Z uwagi na nowe obowiązki radnego planuje 
od przyszłego roku rozpocząć  studia magi-
sterskie w trybie zaocznym. To pozwoli mu 
w pełni zająć się najważniejszymi sprawami 
naszej gminy, choć i te z pozoru błahe nie są 
mu obce, jak brak przystanku autobusowego 
w Lichawie (od strony Łasku) czy brak właści-
wych oznaczeń miejsca do wysiadania właśnie 
tutaj. Dostrzeganie rangi zwykłych, małych 
spraw wywodzi się zapewne z doświadczenia 
zdobytego w pracy, podejmowanej kilkakrot-
nie podczas studiów. Nowy radny pracował 
początkowo na rzecz Akademii Humanistycz-
no-Ekonomicznej w Łodzi, przyczyniając się 
do lepszej organizacji Ligii Kabaretowej dla 
Młodych Talentów, podczas której gwiazdą 
wieczoru został znany Kabaret LIMO. Był 
również współorganizatorem „Przeglądu Re-
portaży Śledczych” –  przeglądu najlepszych 
reportaży, nagrodzonych statuetkami TVN.  
Rokrocznie uczestniczy w pracach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi. Jego 

działania są związane ze zbiórką, liczeniem 
i dostarczaniem zebranych pieniędzy do ban-
ku. Zajmował się również promocją dobrze 
znanej w kręgach studenckich „Wampiriady”, 
czyli bezpłatnej akcji krwiodawstwa. W 2008 
r. brał udział w pracach Platformy Medialnej 
POINT–GROUP – wydawcy serwisu Sport 
24. Prowadził Dział Koszykarski. Po roku zo-
stał zastępcą redaktora naczelnego, co bardzo 
dobrze świadczy o jakości pracy pana Cie-
ślaka na rzecz Platformy.  Z kolei odbywał 
obowiązkowe praktyki studenckie w Urzę-
dzie Gminy Sędziejowice. Ściśle współpra-
cował z informatykiem urzędu Markiem 
Kidawskim. Zdobyte wcześniej wiadomości 
dotyczące  funkcjonowania serwisu interne-
towego, jakości grafiki, szybkości internetu 
czy rzetelności informacji chciał wykorzystać 
podczas pracy na rzecz gminy. Zawdzięczamy 
mu nowy wygląd forum internetowego i blog 
informacyjny. Obecnie jest zaangażowany  w  
stworzenie Forum Młodych Ludowców – sto-
warzyszenia, którego zadaniem jest  skupiać 
młodych ludzi interesujących się życiem pub-
licznym „naszej małej ojczyzny”. 

Dariusz Cieślak  wiele uwagi  poświęca  

innej swej pasji  - jest nią sport. Wszelka 
rywalizacja, stawanie w szranki, a w szcze-
gólności koszykówka, zajmowała go od dzie-
ciństwa. Najmłodsze lata, spędzone w domu 
wiążą się również z kultem Rzeczpospolitej, 
od  epoki Jagiellonów aż po czasy III rozbio-
ru. Pewnie stąd pochodzi świetna znajomość 
trylogii H. Sienkiewicza. W trakcie rozmowy 
można zaobserwować, że młodemu radnemu 
nie są obce wartości uniwersalne, propago-
wane na łamach powieści  Sienkiewicza: Bóg, 
honor, ojczyzna. Stanowią one jego kodeks, 
którym zawsze stara się w życiu kierować.  
Ponadto uważa, że najważniejsza jest rodzina, 
w niej się rodzą wszelkie wartości. Jego naj-
większym, pozytywnym wzorem jest ojciec. 
To on zaszczepił w nim nowoczesny patrio-
tyzm, pomógł w podjęciu decyzji  o starcie 
w wyborach samorządowych, nauczył godnie 
żyć.  

Na koniec rozmowy nowy radny dziękuje 
wszystkim ludziom, którzy mu zaufali  i odda-
li na niego swój głos. Tego zaufania nigdy nie 
będzie nadużywał. Pozostanie wierny swemu 
politycznemu i społecznemu credo.

                                  Beata Magdziak
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Wyborów ciąg dalszy
Wraz z końcem minionego roku wybraliśmy wójtów oraz swoich przedstawi-

cieli do rad gmin, pora więc, aby z nowym rokiem dokonać wyboru do organów 
samorządu mieszkańców wsi. W naszej gminie jest bowiem aż 41 sołectw, więc  
i wybierania będzie niemało. Uchwałą Rady Gminy Widawa z dnia �9 grudnia 
�010 r. zarządzono przeprowadzenie owych wyborów, których termin zakończe-
nia ustalono na 31 marca �011 roku. W najbliższym czasie zostanie opracowany  
dokładny terminarz zebrań i podany do publicznej wiadomości.

Ale to jeszcze nie koniec wyborów. Odbędą się one również we władzach Ochotniczych 
Straży Pożarnych, gdzie od 15 stycznia do 12 marca organizowane będą walne zebrania sprawo-
zdawczo-wyborcze. Łącznie jest w naszej gminie 9 jednostek OSP, więc i tyleż samo zebrań trzeba 
będzie przeprowadzić.                                                                                                          AK

Orkiestra grała na medal
O tym, że „Warto się dobrze nakręcić”, przypominała niedawno grająca niezmordowanie od XIX 

lat i powodująca niezwykłe, narodowe pospolite ruszenie - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka  
Owsiaka. To właśnie dzięki niej, szalony i pełen niepokojów świat staje się przyjazny, wszędzie wokół  
pełno dobrych uniesień i wspaniałych, zapamiętanych na długo obrazów.

W tym roku grano dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi, dla których 
za zebrane środki fundacja zamierza kupić wy-
sokospecjalistyczny sprzęt dla szpitali i klinik 
zajmujących się leczeniem tych schorzeń.

Ta niesamowita orkiestra w Widawie zagrała 
już po raz XI i wzorem lat ubiegłych, w tym roku 
również cała nasza gmina wykazała ogromne za-
angażowanie w ten jakże szczytny cel. Jak zawsze, 
najbardziej zaangażowali się młodzi ludzie, uzna-
jący WOŚP i hasła przez nią głoszone za coś sobie 
bliskiego i z czym warto się utożsamiać.

  „Sercem” XIX widawskiego finału WOŚP  
był jak zawsze Gminny Ośrodek Kultury. Na  
deskach jego sceny od godz. 15 odbywały się wy-
stępy dzieci i młodzieży, koncerty, konkursy oraz 
licytacje ofiarowanych przedmiotów. Gościnnie 
w tym roku wystąpił zduńskowolski zespół mu-

zyczny „METRO”, który swą muzyką, trochę 
w stylu „afro” ubogacił tegoroczny program. 

Koordynatorem wszystkich działań była jak 
zwykle od 10 lat niezawodna   Joanna Kubiak.

Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy 
naszej gminy nie zawodzą i że doskonale rozu-
mieją przesłanie niesione przez WOŚP, a mło-
dzież dzielnie i skutecznie spełniła się w roli 
kwestujących wolontariuszy. Na dużą wdzięcz-
ność zasługują też rodzice, liczni sponsorzy oraz 
samorząd gminny, wnoszący ogromny wkład 
w organizację całego przedsięwzięcia. 

Były licytacje, loteria fantowa oraz orkie-
strowa kawiarenka, w której można było zakupić 
„coś na ząb” czy napić się kawy lub herbaty.  

Po przeliczeniu wszystkich zebranych dat-
ków okazało się, że tym razem zebrano kwotę 
w wysokości 5446,65 zł. Pieniądze te wpłacono 
na konto Fundacji WOŚP. Tradycyjne zakończe-
nie widawskiego finału nastąpiło ok. godz. 20.00 
„światełkiem do nieba” Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, nie milknącej już od 19 lat.

                                                         AK 

Przy wspólnym stole
Choć od świąt Bożego Narodzenia minęło sporo czasu i większość z nas zdoła-

ła już o nich zapomnieć, to jednak warto wspomnieć na łamach o kilkuletniej już 
tradycji organizowania w naszej gminie wigilii samorządowej. Jej organizatorami  
podobnie jak w latach poprzednich byli sołtysi zrzeszeni w Stowarzyszeniu Społeczno 
-Kulturalnym Sołtysów Gminy Widawa oraz samorząd gminny. 

To zorganizowane z dużym rozmachem spot-
kanie odbyło się w piątkowe popołudnie 17 grud-
nia 2010 r.,  i tego dnia  widawska strażnica OSP, 
do której przybyli mieszkańcy, pękała w szwach.

Oprócz nowych władz gminy: wójta Jerze-
go Sylwestra Woźniaka, przewodniczącego Rady 
Gminy Ireneusza Płóciennika, prezesa Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy 
Widawa Edwarda Mrozińskiego wraz z członkami 
stowarzyszenia oraz, tradycyjnie przy ogromnym, 
wigilijnym stole zasiedli: radni nowo wybranych 
rad gminy i powiatu, pracownicy Urzędu Gminy 

i jednostek podległych, dyrektorzy szkół oraz dru-
howie OSP i przedsiębiorcy. W spotkaniu udział 
wziął również starosta łaski Cezary Gabryjączyk. 
Spośród obecnych, dużą grupę stanowili miejscowi 
przedsiębiorcy, z których niektórzy, jak np. Marle-
na i Dariusz Hałaczkiewicz, oprócz szerokiej gamy 
wypieków ufundowali ogromny piętrowy tort, 
który został podzielony wśród uczestników.

Nie obyło się bez świątecznych życzeń, wielu 
ciepłych słów i tradycyjnego dzielenia się opłat-
kiem. 

                            dokończenie na str. �0
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Podziękowanie     

Dzięki ubiegłorocznej akcji „Gwiazdka 
dla wszystkich dzieci”, zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wi-
dawie i wspartej przez licznych sponsorów, 
m.in. właścicieli sklepów, hurtowni, zakładów 
i wszystkich ludzi dobrej woli, sprawiono nie-
spodziankę dzieciom z najuboższych rodzin. 
56 dzieci otrzymało paczki i upominki. Nie 
byłoby to możliwe bez hojności, życzliwości 
i dobroci serca naszych mieszkańców. GOPS 
w Widawie składa wszystkim tym osobom 
serdeczne podziękowania za wsparcie corocz-
nej akcji.                                      GOPS

Przy wspólnym stole
dokończenie ze str. 19
Oprawę artystyczną zapewnili ucznio-

wie Zespołu Szkół w Widawie oraz dzieci  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. 

Jak zakładano, spotkanie Wigilijne miało 
być chwilą oderwania się od codziennych trosk 
oraz przygotowania do pełnego przeżycia tych 
pięknych i jakże polskich świąt. Miało być też 
czasem wzajemnego zbliżenia, darowania win 
i urazów, czasem zadumy i refleksji i wszystkie te 

założone cele osiągnięto. Zdajemy sobie przecież 
sprawę z tego jak ważne jest w tym magicznym 
czasie bycie z drugim człowiekiem. To właśnie 
wigilijny wieczór jest bodaj najbardziej wzrusza-
jącym i uroczystym wieczorem każdego roku. 
Nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, 
gdzie Wigilię Bożego Narodzenia obchodzono 
by tak uroczyście jak u nas, dlatego starajmy się 
tę piękną tradycję nadal kultywować.    

                                                          AK 

KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ
Dobiegł końca rozpoczęty we wrześniu cykl szkoleń realizowanych przez gminę Widawa w ramach projektu „Kwalifikacje 

twoją szansą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 
VII „Promocja Integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Szkolenia prowadzone przez firmę CNJA 
EDUKACJA z siedzibą w Krakowie, odbywały 
się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
dawie, gdzie również miało miejsce ich uroczy-
ste zakończenie (13 grudnia 2010 r.). Oprócz 
uczestniczek i koordynatora projektu, w zakoń-
czeniu udział wzięła  Krystyna Hibner – przed-
stawicielka firmy CNJA EDUKACJA oraz tre-
ner Emilia Orzelska, z rąk których uczestniczki 
otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia.

W projekcie wzięło udział 20 kobiet w wie-
ku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nie-
aktywnych zawodowo oraz już zatrudnionych. 
Uczestniczki oprócz wiedzy na temat anatomii 
i fizjologii roślin, zdobyły wiedzę praktyczną z za-
kresu podstawowych zasad florystyki i bukieciar-
stwa, m.in. wykonywania kompozycji i utrwa-
lania materiału roślinnego, układania wiązanek 
ślubnych, okolicznościowych, żałobnych, kom-
pozycji z kwiatów sztucznych, dekoracji z roślin 
doniczkowych, czy dekoracji świątecznych. 

O powodzeniu szkoleń świadczyć może pra-
wie stuprocentowa obecność oraz opinie uczestni-
czek zawarte w ankietach na temat oceny jakości 
szkolenia. Wszystkie bardzo pozytywnie oceniły 
zarówno tematykę i zakres szkoleń jak i osobę 
prowadzącą. Większość z nich uznała, że czas spę-
dzony na zdobywaniu oferowanej wiedzy nie był 
czasem straconym, a zdobyte umiejętności pomo-
gą im w przyszłości zaistnieć na rynku pracy. 

Zdaniem E. Orzelskiej umiejętności uczest-
niczek szkoleń przeszły jej najśmielsze oczeki-
wania, bowiem nie spodziewała się, że w tak 
krótkim czasie osoby te osiągną tak duży postęp. 
Niektóre z pań same nie mogły uwierzyć, że aż 
tyle potrafią. Z wyróżniającymi się uczestnicz-
kami zostały wymienione adresy w celu ewen-
tualnego zaproponowania im pracy w studiu 
florystycznym. 

Podczas spotkania kończącego cykl szko-
leń panie stwierdziły zgodnie, że  trudno im się 
rozstawać i szkoda, że projekt trwał tak krótko. 

Sugerowały również, aby w przyszłości postarać 
się o środki i rozszerzyć jego zakres. 

Analizując całokształt, założone cele pro-
jektu, którymi było m.in. zwiększenie motywa-
cji beneficjentów do zmiany postaw z biernych 
na aktywne, podniesienie samooceny, wiedzy 
i kompetencji, zmiany nastawienia do posiada-
nych umiejętności poprzez uświadomienie ich 
atutów na rynku pracy, czy zapoczątkowanie 
u nich nawyków kształcenia ustawicznego, zo-
stały w pełni osiągnięte. Należy mieć również 
nadzieję, że realizacja programu w dużej mierze 

przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w gmi-
nie oraz zwiększy się aktywność zawodowa jej 
mieszkańców. 

Gratulujemy kursantkom i życzymy sukce-
sów na rynku pracy.

Do końca kwietnia natomiast trwać będzie 
realizacja projektu „Zwiększyć swoje szanse” 
współfinansowanego przez Unię Europejską, 
w ramach tego samego działania. W projekcie 
uczestniczy łącznie 30 osób, biorących udział 
w szkoleniach z języka angielskiego i niemieckie-
go oraz z zakresu fakturzysta.                    AK
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Pamiętają o byłych 
żołnierzach

32. Baza Lotnictwa Taktycznego nie za-
pomina o byłych żołnierzach i pracownikach 
wojska. Na terenie Klubu 32 BLotT odbyło się 
spotkanie łaskiego Koła Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego, w którym uczestniczył zastępca 
dowódcy 32 BLotT ppłk Zbigniew Rosiak.  Szef 
Sekcji Wychowawczej mjr Andrzej Truskowski  
podziękował w imieniu  dowódcy 32 BLotT za 
zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środo-
wiska wojskowego, podkreślił również, iż pomi-
mo podeszłego nieraz wieku nadal mogą czuć się 
potrzebni i zawsze będą mile widziani w murach 
łaskiej jednostki. 

Wyróżniający się  członkowie koła zostali 
uhonorowani dyplomami oraz miniaturką od-
znaki 32 BLotT.

                                 por. Marek Kwiatek
                         oficer prasowy 3� BLotT

TECHNIK ROKU 
Technikiem Roku w 3�. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku został mł. chor. 

sztab. Jerzy Koziara. Służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku jako kadet Szkoły 
Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Od 1990 roku pracował jako 
technik stacji w 7 batalionie radiotechnicznym. Od �003 roku dowódca stacji w 3  
batalionie radiotechnicznym. Od �008 roku służy jako podoficer-specjalista samolo-
tu wielozadaniowego. Obecnie zajmuje stanowisko starszego technika klucza samolo-
tu wielozadaniowego  klucza wsparcia eksploatacji samolotów w Grupie Obsługi.

Podoficer zdyscyplinowany i sumienny, 
przejawiający bardzo duże zaangażowanie, sa-
modzielność oraz inicjatywę w swojej działal-
ności służbowej. Kulturalny i koleżeński. Cieszy 
się dużym uznaniem wśród personelu bazy, ot-
warty na współpracę i pomoc innym. Wszyst-
kie zadania wykonuje terminowo i solidnie. 
Wykazuje duży poziom wiedzy specjalistycznej  
i ogólnowojskowej.

Posiada doświadczenie w zakresie ob-
sługi i eksploatacji samolotów oraz systemów 
hydraulicznych. Za swoją postawę i zaangażo-
wanie w działalności służbowej wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany przez przełożonych. 
Brał udział w ćwiczeniach krajowych oraz zagra-
nicznych, m.in. Torrejon, Hiszpania – 2009 r. 
Żonaty, jedno dziecko. Zainteresowania - maj-
sterkowanie.                                           (MK)

Życzenia dla żołnierzy
Wigilijne spotkanie zorganizowane przez dowódcę garnizonu Łask płk dypl. pil.  

Dariusza Malinowskiego odbyło się w dniu �3 grudnia w 3�. Bazie Lotnictwa Taktycznego. 

W spotkaniu opłatko-
wym uczestniczyli m.in.  wi-
ceprzewodniczący senackiej 
komisji obrony narodowej  
Andrzej Owczarek, burmistrz 
Łasku Gabriel Szkudlarek, 
starosta łaski  Cezary Gabry-
jączyk, przedstawiciele policji, 
nadleśnictwa, zaprzyjaźnio-
nych jednostek wojskowych, 
przyjaciele i sympatycy 32 
BLotT oraz pracownicy cy-
wilni i kadra. Harcerze z Ko-
mendy Hufca ZHP im. Dywi-
zjonu 303 przekazali na ręce 
proboszcza parafii wojskowej 
w Łasku ks. ppłk kanonika 
Krzysztofa Majsterka Betle-
jemskie Światełko Pokoju.

Płk Malinowski w krótkim przemówieniu 
podsumował mijający rok i życzył wszystkim ze-
branym zdrowych, spokojnych świąt oraz pomyśl-
nej realizacji planów i zadań w roku przyszłym.

                                por. Marek Kwiatek
                        oficer prasowy 3�BLotT
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Moje prywatne zaduszki (6)
Eugeniusz Iwanicki przez wiele lat był bardzo aktywnym reporterem. W tym czasie dla czytelników 

łódzkiego tygodnika „Odgłosy” przeprowadzał wiele wywiadów z tzw. ciekawymi ludźmi, m.in. Hanką 
Bielicką, Romanem Kłosowskim, Tadeuszem Plucińskim, Bogdanem Łazuką i Witoldem Grucą. Spotkał 
się także z postacią niegdyś bardzo popularną – znakomitym rysownikiem i gawędziarzem – Szymonem 
Kobylińskim. Oto ciąg dalszy opowieści E. Iwanickiego.

- Ależ gorąco – mówię. – W ustach wysycha ślina.
- Temu można zaradzić – odpowiada skwapliwie 
pan Szymon. – Gdy pan wyjdzie ode mnie, zaraz 
na lewo jest kawiarnia, a jeśli pójdzie pan w pra-
wo, dojdzie pan do Marszałkowskiej, a tam co 
rusz to bary, kawiarnie i restrauracje.

Najbardziej jednak lubiłem Kraków. Bywa-
łem w domach Wiktora Zina, Mariana Koniecz-
nego (jego dziełem jest m.in. warszawska Nike), 
w Piwnicy pod Baranami raczyłem się koniakiem 
z Piotrem  Skrzyneckim, a potem włóczyłem się 
z nim po jakichś knajpach czy wręcz spelunkach, 
choć alkohol nigdy nie był moim ulubionym na-
pojem. W Krakowie miałem stanąć przed sądem 
z powództwa byłego prezesa Zarządu Głównego 
Związku Literatów Polskich Jana Józefa Szcze-
pańskiego, bo w swojej publikacji podałem 
informacje, że władze ZLP ze Szczepańskim 
na czele dokonały swoistego „samosądu” usu-
wając z lektur szkolnych autorów klasyków (Mi-
ckiewicza, Prusa, Sienkiewicza), a w ich miejsce 
wprowadzając książki swoje i swoich kolegów. 
Zrobił się skandal. Szczepański wściekł się, ale 
poparło mnie wielu kolegów – literatów, aż któ-
reś z pism zamieściło ową fatalną listę nowych 

lektur. Szczepański mnie przeprosił, tłumacząc 
się, że w ustalaniu lektur nie brał udziału i uczy-
niono to bez jego, prezesa, wiedzy.

 W Krakowie poznałem Władysława Klim-
czaka, wielkiego oryginała, kolekcjonera mili-
tariów i twórcę skandalicznej w latach siedem-
dziesiątych wystawy „Venus”, fotografii bardzo 
odważnych aktów kobiecych. Tłumy waliły z całej 
Polski, ale dla Klimczaka było tego mało, bowiem 
przepadał za popularnością i rozgłosem. Więc po-
noć sam sprokurował włamanie do salonu, czym 
jeszcze bardziej rozpalił ciekawość rodaków.

W lipcu 1987 roku znalazłem się w Moł-
dawii. Wspaniały kraj, gościnni ludzie, a ich 
narodowa potrawa mamałyga – istne cudo. Naj-
częściej przebywałem w towarzystwie tamtej-
szych pisarzy, a moim cicerone był Titus Sztirbu. 
Bywałem w domach prywatnych, odwiedziłem 
wszystkie miejsca związane z Aleksanderm Pusz-
kinem. Poznałem także najpopularniejszego 
obecnie ich poetę Grigorija Vieru. Leżał w szpi-
talu, miał poważne kłopoty z sercem, ale upro-
sił lekarzy, by go wypisali na czas mego pobytu 
w Kiszyniowie. Byłem zachwycony ich kodrami 
(dębowe, gęste lasy), winem produkowanym 

w Romanesti, mamałygą, południowym słoń-
cem, obfitością owoców. Zwiedziłem niezwy-
kłą, jak na nasze gusta i zwyczaje, ekspozycję: 
oto w obszernych pomieszczeniach tworzących 
swoiste muzeum, ustawiono ogromne – od pod-
łogi do sufitu – plansze z solidnego budulca. 
Jeśli pisarz jest uznany – może mieć nawet kil-
ka takich plansz: jego fotografie, książki jakie 
napisał, odznaczenia państwowe, cytaty z jego 
dzieł i okolicznościowe przemówienia. Mniej 
znani, jak mój cicerone Titus Sztirbu, zajmują 
jedynie pół planszy, bo piszą wiersze dla dzieci 
i nie mają odznaczeń. Hierarchia jest widoczna: 
na czele Ion Druce (taki ich Iwaszkiewicz), dalej 
etatowy prezes związku literatów Mołdawii Ion 
Czobanu, następnie ci, co osiągnęli pewną po-
pularność, na końcu piszący dla dzieci.

W parku, w centrum Kiszyniowa znajduje 
się aleja poświęcona wybitnym Mołdawianom 
długi rząd postumentów z brązowymi popier-
siami zasłużonych. Najbardziej poczesne miejsce 
zajmuje Michaj Eminescu, klasyk zarówno dla 
Mołdawian jak i dla Rumunów.

                                Eugeniusz Iwanicki
ciąg dalszy w następnym numerze „PŁ”

XIII PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO  
SPORTOWCA I TRENERA ROKU �010 GMINY ŁASK

Głosowanie drogą SMS pod numer 71480 (koszt SMS-a 1,�3 zł z VAT)

SPORTOWCY  (SMS o treści:)
TYP.SR.1 - oddajesz głos na Mateusza Harciarek 
- karate
TYP.SR.� - oddajesz głos na Dominika Janeczek 
- piłka nożna
TYP.SR.3 - oddajesz głos na Katarzynę Kociołek
- piłka siatkowa

TYP.SR.4 - oddajesz głos na Karolinę Kubiak 
- karate 
TYP.SR.5 - oddajesz głos na Blankę Lipowską  
- piłka siatkowa 
TYP.SR.6 - oddajesz głos na Jacka Majda 
- piłka nożna 
TYP.SR.7 - oddajesz głos na Klaudię Malinowską 
- karate 
TYP.SR.8 - oddajesz głos na Kamila Marczaka 
- piłka nożna 
TYP.SR.9 - oddajesz głos na Julię Mosińską 
 - pływanie 
TYP.SR.10 - oddajesz głos na Krzysztofa Piasta 
- piłka nożna 
TYP.SR.11 - oddajesz głos na Agatę Rafalską  
- strzelectwo sportowe 
TYP.SR.1� - oddajesz głos na Kaję Rogala 
- piłka siatkowa 
TYP.SR.13 - oddajesz głos na Aleksandrę Ślązak
- tenis stołowy 
TYP.SR.14 - oddajesz głos na Julię Ślązak 
- tenis stołowy 
TYP.SR.15 - oddajesz głos na Annę Zabłocką 
- modelarstwo lotnicze i kosmiczne 

TYP.SR.16 - oddajesz głos na Dawida Różyckiego 
- piłka nożna 

TRENERZY  (SMS o treści:)
TYP.TR.1 - oddajesz głos na Tadeusza Bartosiewicza 
- tenis stołowy 
TYP.TR.� - oddajesz głos na Stanisława 
Kołodziejskiego - karate 
TYP.TR.3 - oddajesz głos na Bogdana Lipowskiego 
- piłka siatkowa 
TYP.TR.4 - oddajesz głos na Bogdana Majewskiego 
- strzelectwo sportowe 
TYP.TR.5 - oddajesz głos na Andrzeja Mara 
- piłka nożna
TYP.TR.6 - oddajesz głos na Pawła Parteka 
- piłka nożna 
TYP.TR.7 - oddajesz głos na Andrzeja Pikosz  
- modelarstwo lotnicze i kosmiczne 
TYP.TR.8 - oddajesz głos na Grzegorza Stolarka 
- piłka nożna 
TYP.TR.9 - oddajesz głos na Anitę Tyszko 
- pływanie
TYP.TR.10 - oddajesz głos na Krzysztofa Miszczaka 
- piłka nożna
Głosujemy od �� stycznia do �0 lutego �011r. 
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Na pożółkłej fotografii

Dziś ciąg dalszy losów rodziny Nos-
kowiczów. Przypominam, w jednym 
z odcinków „Mojego miasta” pisałem 
o Noskowiczach, którzy posiadali m.in. 
tzw. sklep żelazny w kamieniczce, która 
stała niegdyś w rynku w  miejscu dzi-
siejszego domu handlowego. Nie ma już 
po niej nawet śladu, ale pozostała pamięć, 
co potwierdza obszerny list, jaki nadesłał 
do redakcji pan Franciszek Walentowski 
z Tarnowa. Ponieważ temat jest interesu-
jący i nawiązuje zarówno do opisywane-
go przeze mnie  łaskiego rynku, a także 
ulicy Warszawskiej, wracam do tego te-
matu, przedstawiając Czytelnikom ciąg 
dalszy tych interesujących wspomnień.

Pamiętam Noskowiczów (�)

 Każdego tygodnia w piątek wieczorem 
u Noskowiczów zaczynał się szabas. Stół na-
krywano białym obrusem, na stole stawiano 
siedmioramienną menorę i spożywano kolację. 
Na święto Sukot, które trwało 7 dni, obok domu 
robiono z gałęzi, łodyg roślin i kwiatów prowi-
zoryczne pomieszczenie o wymiarach 2x2 metry, 
tzw. kuczkę.

Wczesną wiosną obchodzono święto Pe-
sach. Przez cały tydzień jedzono wówczas macę. 
Kiedyś z tej okazji przywieziono do Noskowi-
czów pięć dużych koszy wypełnionych macą. 

Na moją prośbę Josek wynosił pod sweterkiem 
kawałki macy, żebym mógł jej spróbować. Były 
to cienkie okrągłe placki, z ciasta rozwałkowane-
go jak na makaron, o średnicy 50-60 cm, upie-
czone w piecu.

W każdą sobotę Josek szedł z ojcem do sy-
nagogi, zwanej też boźnicą. W dawnej synago-
dze mieści się obecnie straż pożarna. Josek już 
jako pięcioletni chłopiec uczył się modlić w języ-
ku hebrajskim. Uczył go nauczyciel, który przy-

chodził do domu. Pamiętam słowa tej modlitwy, 
ponieważ Josek wymawiał je głośno, a brzmiały 
one (fonetycznie): Adonaj, bajs gimułt.

Pierwszy obraz, jaki mi utkwił w pamięci, 
to pożar budynku, w którym obecnie swoją sie-
dzibę ma stacja Sanepidu. Wtedy była tam sto-
larnia Noskowiczów. Do wspomnianego pożaru 
doszło prawdopodobnie w 1934 roku. Płomie-
nie buchały z okien i ogarniały cały budynek. 
Babcia moja lamentowała przerażona, że ogień 
przeniesie się na nasz dom. W niedługim cza-
sie po pożarze budynek został wyremontowany. 
Abraham Noskowicz nawiązał stosunki z fa-
brykantami Łodzi i uruchomił w nim tkalnię. 
Produkowano tam tzw. surówkę, którą przewo-

żono do zakładu wykończeniowego w Łodzi. 
W fabryce zatrudnionych było około 40 kobiet 
i mężczyzn, głównie sąsiedzi, nawet całe rodziny. 
Na przykład z jednej rodziny z Okupa pracowało 
tam 7-8 osób. Nagle w sierpniu 1939 roku jeden 
z członków tej rodziny zniknął. Gdy we wrześ-
niu do Łasku wkroczyli Niemcy, zobaczyłem 
owego „uciekiniera” w mundurze Schutzpolizei. 
Brat jego trafił do organizacji, w której noszono 

czarne marynarki z czerwoną opaską ze swastyką 
na lewym rękawie.

W tkalni pracowano na dwie zmiany. Pierw-
sza zmiana od godz. 4 do 12 i druga – od 13 
do 21,  ten stan trwał do 1 września 1939 roku.

Energii do napędzania maszyn tkalni do-
starczała tzw. lokomobila opalana koksem lub 
węglem. Kotłownię obsługiwali na zmianę me-
chanicy – dwaj bracia Angermanowie, starszy 
Karol i młodszy Feliks. Obaj zostali powołani 
do wojska we wrześniu 1939 roku. Feliks po woj-
nie powrócił z niewoli niemieckiej, a o Karolu 
słuch zaginął.

                                     Stanislaw Barcz
       ciąg dalszy w następnym numerze

Burzenie stacji radarowej

Tylko nieliczni łaskowianie pamiętają miasto lat okupacji hitlerowskiej. Na widocz-
nej fotografii znajdują się betonowe fundamenty urządzeń niemieckiej stacji radarowej, 
które po wojnie częściowo rozebrano w związku z działalnością inwestycyjną. Ci, którzy 
chcą zobaczyć tego typu budowle, muszą się wybrać m.in. na teren ogródków działkowych 
w południowej części miasta. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Łasku.                                                                
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NARODZINY  I WOJNA (3)

OGŁASZAJ SIĘ NA ŁAMACH PANORAMY !

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

W następnych wyborach sejmowych 2 li-
stopada 1922 r. wielkie zwycięstwo odniosła lista 
Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej 
(narodowi i chrześcijańscy demokraci) - 25952 
głosy i PSL „Piast”- 14540. Powstały z inicja-
tywy syjonistów Blok Mniejszości Narodowych 
RP, zdominowany przez nich, zdobył 12316 
głosów.

Pierwsze wybory samorządowe w niepod-
ległej Polsce, przeprowadzone wczesną wiosną 
1919 r., przyniosły w naszym mieście zwycię-
stwo liście Narodowego Komitetu Wyborczego, 
która na 12 miejsc w Radzie Miejskiej zdobyła 
absolutną większość mandatów, resztę zdoby-
li syjoniści, związani z Blokiem Mniejszości 
Narodowych RP, który sprawił wiele kłopotów 
rządowi RP na forum międzynarodowym, ko-
rzystając z poparcia Republiki Weimarskiej. 
W wyborach samorządowych w 1922 r. sukces 
odniosła PPS zdobywając 4 mandaty.

Pierwszym starostą powiatu łaskiego 
w II Rzeczypospolitej w 1919 r. był Aleksander 
Słupczyński, działacz PSL „Piasta”. Na tym sta-
nowisku pozostał do 1926 r. Wybitnym jego 
współpracownikiem był Władysław Pączkiewicz, 
syn znanego aptekarza pabianickiego, któ-
ry po studiach w Szwajcarii w 1916 r. wstąpił 
do POW, później służył w 7 DAK, w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej, a po przejściu do służby 
cywilnej należał do współpracowników starosty 
Słupczyńskiego. W 1922 r. ożenił się z Anielą 
Sosnowską, starszą siostrą mojej Mamy. W la-
tach następnych pełnił wysokie funkcje w admi-
nistracji państwowej w miastach województwa 
łódzkiego i poznańskiego. 

W skład Sejmiku Powiatowego I kadencji, 
któremu przewodniczył A. Słupczyński, zasia-
dało 35 osób, wśród nich: Jerzy Jakubowski, 
Stanisław Jędrzejczak, Stefan Karczewski, 
Zygmunt Kowalczyk, Kazimierz Kubiak, Jozef 
Krauze, Roman Śródka, Stanisław Wałęska, 
Michał Włazel, Antoni Włodarczyk. Pierwszy 
burmistrz Łasku Wacław Brzeziński zaczynał 
pracę w samorządzie powiatowym jako proto-
kolant.

Zasługą starosty Słupczyńskiego m.in. było 
zorganizowanie administracji w 20 gminach, 
w tym dwóch miejskich - Łask i Pabianice. 
W okresie spisu powszechnego z 1921 r. 
na terenie powiatu zamieszkiwało 149,4 tys. osób.  
1 stycznia 1938 r. na 136,5 tys. mieszkańców 
84,83 % było wyznania rzymskokatolickiego, 
8,36 % wyznania ewangelickiego, 6,42% moj-

żeszowego i 0,38% innego. Zorganizowanie 
pokojowego współżycia ludności polskiej, nie-
mieckiej żydowskiej nie było dla starosty i bur-
mistrza Łasku rzeczą łatwą. Jeszcze w 1921 r. 
ludność wyznania mojżeszowego stanowiła 53,9  
proc. ludności Łasku. Skład etniczny  powiatu 
był związany z dominacją burżuazji żydowskiej 
i niemieckiej w przemyśle, handlu i finansach 
Łódzkiego Okręgu Przemysłowego, dla którego 
Pabianice, Łask i Zduńska Wola stanowiły spo-
łeczne zaplecze, zdominowane przez rzemiosło 
i chałupnictwo oraz drobny handel.

Dzięki staroście w 1920 r. na miejsce kilku 
sądów pokoju w powiecie w Łasku powstał sąd 
powiatowy. W 1922 r. sędzią śledczym na powiat 
łaski był Stanisław Bork, notariuszem Bronisław 
Rakowiecki, a komornikiem powiatowym Alojzy 
Gałczyński.

Istotną rolę w kształtowaniu więzi społecz-
nej miasta i powiatu odgrywała sprawnie funk-
cjonująca poczta, najpierw przy ul. Piłsudskiego 
46, a następnie w nowym budynku przy ul. 
Gabriela Narutowicza 1, kierowana przez na-
czelnika Kaczorowskiego. 

Starosta miał pieczę nad bezpieczeństwem 
publicznym powiatu, czyli nad działalnością 
Policji Państwowej. Jej pierwszym komen-
dantem był Stanisław Pisarski. Jako dzie-
cko pamiętam w latach 30-tych jej sprawne 
funkcjonowanie podczas świąt państwowych 
i jej stałą troskę o porządek na rynku łaskim. 
Zasługą starosty było zorganizowanie w la-
tach 1919-1921 szerokiej akcji pomocy mate-
rialnej i moralnej ludności powiatu łaskiego 
na rzecz połączenia Górnego Śląska z Polską 
w tym mobilizacji ochotników na III Powstania 
Śląskie, do których dołączył mój Ojciec Jan 
Drozdowski ze Szczercowa, po ukończeniu 
służby w I Pułku Szwoleżerów i 19 Pułku 
Ułanów. Starosta Słupczyński zorganizował też 
Powiatowy Komitet Obrony Państwa latem 
1920 r. kiedy wojska bolszewickie wtargnęły 
na etniczne ziemie polskie i trwała rekrutacja 
do Armii Ochotniczej, szczególnie wśród mło-
dzieży, w tym starszych harcerzy hufca Łask. 
Zorganizował też akcję, na prośbę premiera 
Władysława Grabskiego, wykupu akcji Pożyczki 
Odrodzenia Polski, wiosną 1920 r.

Nasi dziadkowie i rodzice, którzy wybrali 
na pierwszego burmistrza w niepodległej Polsce 
Wacława Brzezińskiego, mogli być z niego dum-
ni, skoro został zdjęty ze swego stanowiska do-
piero w wyniku przewrotu majowego 1926 r., 

czystki personalnej wprowadzonej po nim przez 
radykalnych piłsudczyków. Wydział Powiatowy 
w Łasku 8 czerwca 1927 r. dał mu taką reko-
mendację: „Burmistrz Brzeziński pracą swoją 
w okresie całego urzędowania podniósł gospo-
darkę miejską z upadku, powiększył majątek 
miasta nabywając dom w którym mieści się 
starostwo, plac, na którym urządził targowicę 
budując tam pomieszczenia dla zwierząt, na-
prawił bruki miejskie, wybudował nowe ulice, 
rozszerzył elektrownię miejską nabywając dla 
niej nowoczesne urządzenia jak motor Diesla 
o dużej sile, dynamomaszynę itp., rozszerzył sieć 
elektryczną doprowadził do wyglądu kulturalne-
go miasta przez założenie skwerów miejskich.”  
Burmistrzowi Brzezińskiemu w jego ofiarnej 
pracy dla naszego miasta pomagali m.in. znani 
działacze samorządowi: Mieczysław Ostrowski, 
Aleksander Dytrych, Zendel Idel Henoch i Jan 
Niewiadomski - ojciec mego kolegi szkolnego, 
w czasie wojny pracujący w POW.

Rzeźnia Miejska, Targowica Zwierzęca, 
Elektrownia Miejska, sieć elektryczna i drogo-
wa, rozbudowywana przez Dyrekcję Okręgową 
Robot Publicznych w Łodzi, oto była domena 
działań samorządowców w tym czasie. Obok 
setek zakładów rzemieślniczych na rzecz po-
tencjału gospodarczego miasta pracowały 
m.in.: Tkalnia Mechaniczna A. Noskowicza 
i A Brzezińskiego przy ul. Warszawskiej 38, 
Młyn Parowy J. Kantorowicza i S-ki przy  
ul. Gabriela Narutowicza 53,   Garbarnia  Motorowa 
M. Salmanowicza przy ul Jana Kilińskiego 
24, Garbarnia Motorowa L. Bornsztajna przy  
ul. Tylnej 9, Olejarnia i Kaszarnia J.D. Birencwajga 
przy ul Stefana Żeromskiego 4., Lakiernia  
B. Włodarskiego przy ul. Józefa Piłsudskiego. 
Zakłady Ślusarsko-Mechaniczne Franciszka 
Łyżwy przy ul Józefa Piłsudskiego 58. oraz Hotel, 
Kawiarnia i Masarnia Walentego Sosnowskiego 
w Rynku.  Był to interes rodzinny, prowadzony 
w latach 20-tych przez starsze dzieci Walentego: 
Józefa, Marię, Annę i Anielę.

Rzemiosło chrześcijańskie Łasku miało roz-
budowaną sieć własnych cechów jedno- lub wie-
lobranżowych. Ich integracja nastąpiła dopiero 
27 stycznia 1936 r., kiedy założono Związek 
Rzemieślników Chrześcijańskich w Łasku. Jego 
członkowie korzystali z Chrześcijańskiej Kasy 
Bezprocentowej, zarejestrowanej 28 listopada 
1936 r.

ciąg dalszy w następnym nr „PŁ”
     prof. Marian Marek Drozdowski
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BIBLIOTEKA BLIŻEJ ŁASKOWIAN
Miniony rok był dla łaskiej biblioteki rokiem wytężonej pracy, ale też  okresem wielu korzyści   i realizacji planów. �010 rok 

rozpoczął się cyklem szkoleń dla bibliotekarzy w ramach udziału  w Programie Rozwoju Bibliotek. Przypomnę tylko, że książnica 
łaska jako jedna z dwóch w woj. łódzkim weszła wraz z bibliotekami partnerskimi (GBP Buczek, GBP Szczerców, GBP Ujazd) do 
tego programu, skierowanego do bibliotek ze wsi  i małych miast. 

PRB prowadzi Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informatycznego, zaś fundusze 
pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację 
Billa  i Melindy Gates. Dzięki programowi 
otrzymaliśmy m.in. sprzęt komputerowy dla 
czytelników (pozwolił utworzyć kawiarenki in-
ternetowe we wszystkich filiach), urządzenia 
wielofunkcyjne oraz aparaty fotograficzne.  Jed-
nym z najważniejszych działań były szkolenia 
dla bibliotekarzy, umożliwiające zdobycie nie-
zbędnej  wiedzy o potencjale i możliwościach 
wykorzystania zasobów biblioteki. Dzięki temu 
wiemy jak  zmieniać jej wizerunek i stereotyp, 
tak żeby stała się miejscem nie tylko wypoży-
czeń literatury, ale przede wszystkim przyjaznym 
środowiskiem spotkań i działań różnych grup 
lokalnej społeczności. Inspirująca była również 
wymiana doświadczeń między bibliotekami 
biorącymi udział   w szkoleniach. W oparciu   
o analizę (SWOT) słabych i mocnych stron biblio-
teki opracowaliśmy plan rozwoju biblioteki na 
lata 2010-2013. Oto trzy zasadnicze cele planu:                                                                                              
1. biblioteka miejscem bez barier dla osób 
wykluczonych                                                                    
�. biblioteka jako miejsce dla młodych  z inicjatywą                                                                          
3. biblioteka jako miejsce multimediów i no-
woczesnej komunikacji.                                        

Realizacje działań zawartych w planie za-
częliśmy już w maju akcją wolontarystyczną 
„Senior w necie” oraz „Młodzi łaskowianie pozy-
tywnie zakręceni”. W celu skutecznego dotarcia                
z informacją o  naszych działaniach i nowościach 
książkowych do szerszego grona odbiorców po-
wstała nowa strona internetowa oraz kwartalnik 
biblioteczny „Mól łaski”.

 Warto dodać, że rok 2010 obfitował rów-
nież w imprezy kulturalne. Gościliśmy Państwa 
u siebie na ośmiu wystawach   w Galerii pod 
Korabiem, siedmiu spotkaniach, dwóch przed-
stawieniach, sesji popularnonaukowej  o Janie 
Grzegorzu Zdziewojskim.  Powstała koalicja na 
rzecz wspierania działań biblioteki  w środowi-
sku lokalnym. Zorganizowaliśmy z powodze-
niem loterię fantową, z której dochód przezna-
czony został na zakup nowości wydawniczych. 
Zmieniliśmy aranżację Izby Muzealnej, a z  po-
mocą TPZŁ odrestaurowaliśmy zabytkowy stół 
i krzesła. 

Również w związku z PRB (jako bibliote-
ka wiodąca) mogliśmy ubiegać się  o dodatkowe 
oferty przygotowane przez cztery organizacje 
pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Fundację Ośrodka KARTA, Towarzystwo Ini-

cjatyw Twórczych „ę” oraz Fundację Rozwoju 
Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Trzy organizacje 
wymienione jako pierwsze przyjęły nasze wnio-
ski. Aktualnie  rozpoczęły się działania w projek-
cie CEO pn. „Literacki Atlas Polski”(otrzymana 
pomoc merytoryczna i szkoleniowa on-line), 
oraz w projekcie TIT „ę” pn. „Młodzi menadże-
rowie kultury w bibliotekach” (pomoc w postaci 
dotacji w wysokości 2700 PLN). Od lutego za-
czną się szkolenia dla pracownika izby muzealnej 
oraz informatyka przygotowane przez Fundację 
Ośrodka KARTA w działaniu  pn. „Cyfrowe  Ar-
chiwa Tradycji Lokalnej”. Złożyliśmy również 
wniosek o dotację na projekt pn. „Warsztaty 
dla młodych filmowców-kulisy mediów”  do 
Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać  
szanse” (na realizację tego celu otrzymaliśmy do-
tację   w wys. 7000 PLN). Nabór do projektu 
właśnie się rozpoczął. Większość wymienionych 
wyżej  działań  realizować będziemy w pierw-
szym półroczu br. Kolejna niebagatelna dotacja 
to 6025 PLN   otrzymana od „Fundacji Orange” 
przeznaczona  na opłaty i  działania związane  
z wykorzystaniem internetu.

Jak wynika z powyższych przykładów, 
ubiegły rok  był okresem pracowitym, pełnym 

zaangażowania i wysiłku bibliotecznej kadry, był 
też czasem ogromnej satysfakcji płynącej z zado-
wolenia naszych czytelników. Nie zamierzamy 
jednak spocząć na laurach. Wraz  z początkiem 
2011 roku zamierzamy prężnie ruszyć z kolej-
nymi przedsięwzięciami. Będziemy starać się 
pozyskiwać  fundusze  z zewnątrz, które umoż-
liwią modernizację sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania - tak by w niedługim czasie 
nasi czytelnicy mogli korzystać z katalogu zbio-
rów on-line. W nowym roku pragniemy także 
przeznaczyć większe środki na zakup nowości 
wydawniczych.

Dziękuję samorządom, wszystkim współ-
pracującym z nami instytucjom, organizacjom, 
sponsorom, sympatykom i czytelnikom  biblio-
teki za wspieranie naszych działań w 2010 roku          
i motywacji do dalszej  pracy.

Zapraszam  Państwa do korzystania z usług  
biblioteki, a także uczestniczenia we wszelkich 
wydarzeniach odbywających się w naszej książ-
nicy. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony 
internetowej  www.biblioteka.lask.pl, na której 
znajdą Państwo więcej informacji  o działalności 
i programach.

                      Bożena Trocka-Dąbrowa

POWITANIE W RYNKU
Po rocznej przerwie mieszkańcy Łasku ponownie przywitali Nowy Rok na Placu 11-Listopa-

da. O północy burmistrz Gabriel Szkudlarek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem  
Bartosikiem złożyli życzenia noworoczne wszystkim przybyłym mieszkańcom grodu nad Grabią. Uro-
czystość powitania 2011 roku zakończyła się pokazem sztucznych ogni.                                  ES
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Panorama Łaska: Pismo samorządów powiatu łaskiego
Wydawca: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

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

Bronisław Węglewski (Buczek)
Jerzy Kotarski (Sędziejowice)

Jerzy Sylwester Woźniak (Widawa)
Redakcja: Ryszard Poradowski 

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

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

Rzeczoznawca majątkowy

Agnieszka Pospiszył 
upr. 4739

oferuje usługi w zakresie sporządzania 
wycen nieruchomości zabudowanych, 

lokali mieszkalnych, usługowych, 
gruntów niezabudowanych i innych.

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

Stadnina Koni 
Huculskich Huclandia

Stajnia „Huncwot”
Organizuje dla dzieci i młodzieży 

zimową szkółkę jazdy konnej

Stajnia w ramach prowadzonych zajęć 
zapewnia dowóz uczestników i ciepłą herbatę

Zapisy i bliższe informacje:
www.huclandia.pl

Borszewice Cm. 10, koło Łasku
tel. 43 675-13-28, 

607-508-988, 607-408-498

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ
sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych planowanych                       

 do zorganizowania w lutym �011r.

ŚWIETNA POSTAWA 
MŁODYCH 

PIŁKARZY MULKS
Znakomicie zaprezentowali się młodzi zawodnicy 

MULKS Łask rocznika 1999/�000 na silnie obsadzonym 
turnieju piłki halowej w Kurowicach. Nasza drużyna zajęła 
drugie miejsce przegrywając po dramatycznym finale z GKS 
Bełchatów I 1:�. Sukces tym większy, iż nasi piłkarze rywa-
lizowali ze starszymi od siebie rywalami z rocznika 1998. 

Podopieczni trenera Andrzeja Mary w roz-
grywkach grupowych trafili do grupy B, gdzie 
osiągnęli następujące wyniki:
MULKS Łask - Łodzianka Łódź 3:0 
(bramki: Chmielewski 2, Pawelec)
MULKS Łask – Witonianka Witonia 2:1 
(Tyluś 2)
MULKS Łask – SMS Łódź 1:0 (Majda)
MULKS Łask – GKS Bełchatów II 0:2
MULKS Łask - Widok Skierniewice 1:0 (Chmielewski)

Tym samym nasi zawodnicy zajęli pierwsze 
miejsce w grupie  i w wielkim finale spotkali się 
z GKS Bełchatów I. Drużyna MULKS wystąpiła  
w następującym składzie: Artur Stawinoga, Marcin 
Kwiatek, Michał Pawelec, Filip Tyluś, Jacek Majda, 
Wojciech Chmielewski, Tomasz Struj, Przemysław 
Orłowski, Filip Fil i Marian Wojdyński.

                                        Marek Kwiatek
ZAPRASZAMY DO USC

Burmistrz Łasku i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku  z okazji złotych godów 
przypadających w tym roku składają wszystkim parom najlepsze życzenia: dużo zdrowia, radości 
i szczęścia w kręgu najbliższych.

Informujemy Państwa, że z tej okazji prezydent RP przyznaje Medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Wnioski ustne przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Łasku, ul. Warszawska 14,  
II piętro, pokoje 39, 38 i 37, telefon 043 676 83 39, 676 83 38 lub 676 83  37 do 10 lutego br.

W przypadku wizyty w USC należy zabrać ze sobą dowody osobiste Jubilatów.
                                                                                                      Lilia Ślusarczyk-Grącka
                                                                                                                    kierownik USC 

OBIADY DLA UCZNIÓW
W październiku i listopadzie 2010 r. Polski Czerwony Krzyż w Łasku przeprowadził zbiórkę 

pieniędzy na wykupienie obiadów w stołówkach szkolnych dla najbiedniejszych dzieci.
Dzięki przychylności i życzliwości osób prywatnych i firm udało nam się wykupić  815 obia-

dów, które są wydawane w okresie od stycznia do czerwca br. dzieciom najbiedniejszych rodzin  
w powiecie łaskim (na łączną wartość 1.973,80 zł).

Zarząd Rejonowy PCK serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za wparcie. 
                                                                                                                  Joanna Cyganiak
                                                                                                                     prezes Zarządu
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EKONOMIA SPOŁECZNA NA TAK !
Z przyjemnością informujemy, że procesy wspierania ekonomii społecz-

nej w regionie łódzkim aktywnie włączyła się PL Europa  – wnioskodawca 
Projektu „Ekonomia społeczna na TAK!” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecz-
nej, Działania 7.� Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Poddziałania 
7.�. � Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem tego Projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecz-
nej w województwie łódzkim, wzrost zainteresowania tematem Ekonomii  
Społecznej oraz wzrost możliwości zatrudnienia w sektorze.

O EKONOMII SPOŁECZNEJ
Ekonomia społeczna to w Polsce nic nowego, funkcjonujące od XIX wieku banki ludowe czy 

towarzystwa pożyczkowe, przedwojenne Kasy Stefczyka – wszystkie zakorzenione były w szerokim 
ruchu obywatelskim umożliwiającym i uzupełniającym ekonomiczną działalność spółdzielni. Ruch 
spółdzielczy, bardzo często służący działaniom filantropijnym – dynamicznie rozwijający się w dwu-
dziestoleciu międzywojennym  w Polsce -  został wyhamowany po II wojnie światowej. Oddolne, 
samoistne działania obywatelskie służące rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności zostały 
zmarginalizowane przez przymusowy charakter wybranych wspólnych działań obywatelskich. 

Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku w Polsce zauważamy (dość gwałtowny) wzrost liczby or-
ganizacji pozarządowych  - choć na początku niewiele spośród nich podejmowało działalność zarówno 
integracyjną, jak i ekonomiczną. Jednak z upływem czasu sytuacja powoli się poprawia. Oprócz po-
wstałych na początku lat 90. organizacji działających głównie w obszarze pomocy społecznej, rozwijać 
zaczęła się sfera działań ukierunkowanych na reintegrację zawodową osób niepełnosprawnych, bezro-
botnych – w tym bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  reprezentujących mniejszości etniczne. 

Najważniejszym jest jednak to, iż organizacje tego typu zaczynają być spostrzegane i realnie 
pełnić rolę naturalnych partnerów jednostek samorządowych – wspierając ich działania służące 
rozwiązywaniu problemów społecznych i uzupełniać działania podmiotów stricte gospodarczych.

Istnieje pewna trudność z jednoznaczną definicją ekonomii społecznej – choć jej sens jest ogól-
nie spostrzegany zdecydowanie jednoznacznie – a jest nim nadrzędność celów społecznych realizowa-
nych ekonomicznymi metodami.

W używanych definicjach akcentuje się prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapi-
tałem -  widoczny w działaniach na pograniczu sektora prywatnego i publicznego, wspólne potrzeby 
i odpowiedzialność za beneficjentów tworzących wspólne przedsiębiorstwa, brak podporządkowania 
działań podmiotów ekonomii społecznej jedynie wskaźnikom ekonomicznym.

Definicyjne trudności można ominąć ograniczając się do prezentacji podmiotów ekonomii spo-
łecznej – spółdzielni, towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych czy fundacji 
– w których wyraźnie widać przewagę działań na rzecz ludzi (często wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym) nad działaniami służącymi jedynie powiększaniu kapitału. Jednak zawsze 
akcentowana jest nadrzędność celów społecznych – choć realizowanych ekonomicznymi metodami. 

Idealne przedsiębiorstwo społeczne powinno być charakteryzowane poprzez następujące kryte-
ria ekonomiczne i społeczne :
• Regularna i ciągła działalność, prowadzona w oparciu o instrumenty ekonomiczne polegająca miedzy innymi 
na odpłatnym dostarczaniu na rynek określonych dóbr i usług o charakterze rynkowym i społecznym
• Ryzyko ekonomiczne
• Płatny personel wraz z możliwością nieodpłatnego świadczenia pracy na rzecz podejmowanych zo-
bowiązań
• Społecznie użyteczny cel przedsięwzięć 
• Oddolny, obywatelski charakter inicjatyw 
• Specyficzny sposób zarządzania
• Wspólnotowy i partycypacyjny charakter działania
• Ograniczona dystrybucja zysków.

Oczywiście podmioty ekonomii społecznej nie zawsze są w stanie spełniać wszystkie te kryteria 
– ale w praktyce wystarczy, aby ich działania zorientowane były na społeczną użyteczność, a zysk czyli 
w tym wypadku wypracowana nadwyżka, przeznaczany był na realizację określonych celów społecz-
nych (czyli często  zadań statutowych).

Założenia ekonomii społecznej zaczęto w Polsce prezentować i wdrażać poprzez działania Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL, a dziś jej główne kierunki regulowane są poprzez:
• Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie
• Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym
• Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.

W Polsce do instytucji ekonomii społecznej w pierwszym rzędzie zaliczyć należy spółdzielnie 
socjalne – podmioty powstające z inicjatywy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  Kryteria spełnia też firma społeczna – nowa forma prowadzenia działalności gospodar-
czej – oferująca miejsca pracy dla tych, którzy na wolnym rynku pracy mają mniejsze szanse – ale za-
rządzana i wspierana przez specjalistów spoza grona wykluczonych. Ważne miejsce wśród podmiotów 
ekonomii społecznej zajmują spółdzielnie – one, wraz ze stowarzyszeniami i fundacjami reprezen-
towane są w tym sektorze najliczniej. 

Otoczenie ekonomii społecznej jako instytucje wspierające tworzą też:
• Centra Integracji Społecznej
• Kluby Integracji Społecznej
• Zakłady Aktywności Zawodowej
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
• Zakłady Pracy Chronionej
• Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Mimo przypisania ich do instytucji wspierających, w praktyce postrzegane są jako pełnoprawne 
podmioty integracji społecznych, to samo odnosi się do jakże ważnych dla mieszkańców wsi i małych 
miasteczek OSP i KGW.  

Ważnym elementem realizowanego prze Pl Europę Projektu EKONOMIA SPOŁECZNA NA 
TAK! są cykle szkoleń, przygotowujące do pełnienia roli Menadżera ekonomii społecznej. Szkolenia 
służyć będą podniesieniu kompetencji kadr zainteresowanych pracą na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej, w ich efekcie uczestnicy uzyskają kwalifikacje menadżera przedsiębiorczości społecz-
nej. Do udziału w szkoleniach zapraszamy członków organizacji pozarządowych, spółdzielni 
socjalnych i innych, także nieformalnych przedsięwzięć, a także osoby indywidualne, pragnące 
pracować na  rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Program szkolenia każdej grupy składa się z 7 modułów po 16 h każdy. Uczestnicy będą mogli 
wybrać sobie 7 szkoleń z listy 9 modułów: 
1. Rachunkowość i finanse w sektorze ES
2. Tworzenie biznesplanów i strategii rozwoju instytucji sektora społecznego

3. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
4. Innowacyjne metody zarządzanie PES
5. Gender mainstreaming w PES
6. Przygotowanie do tworzenia partnerstw lokalnych (umiejętności komunikacyjne, negocjacje, tech-
niki planowania współpracy)
7. Podstawy prawne działania podmiotów ekonomii społecznej
8. Pierwsze kroki w PES
9. Marketing PES.

Szkolenia organizowane będą na terenie Łodzi oraz w wybranych ośrodkach województwa, 
szczególnie zaangażowanych w tworzenie Patnerstw. Szczegółowych informacji o szkoleniach będzie 
można szukać na naszych stronach w bieżącym roku, a na indywidualne zgłoszenia oczekujemy w Cen-
tralnym Punkcie Doradczym w Łodzi. 

Do realizowanego prze Pl Europę Projektu EKONOMIA SPOŁECZNA NA TAK! aktywnie 
włączyła się społeczność powiatu łaskiego. Już w ostatnich dniach ubiegłego roku -  28 grudnia 2010 
roku pod patronatem Pana Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka odbyły się jako pierwsze w Pro-
jekcie robocze spotkania grupy inicjatywnej zainteresowanej aktywnym udziałem w wykorzystaniu 
idei ekonomii społecznej dla rozwiązywania problemów lokalnych społeczności. Kierunki przyszłych 
działań naturalnie określała przynależność uczestników spotkania, wśród których byli :
Cezary Gabryjączyk       – starosta powiatu łaskiego
Wojciech Sikora             – wicestarosta powiatu łaskiego
Marian Przybylski          – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Jacek Pałuszyński           – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
Tamara Szymko             – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Cieślarczyk    – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
Maria Lipowska             – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Andrzej Kędzierski        – Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Joanna Jarosławska         – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku
Iwona Słobodzian          – Interdyscyplinarny Zespól ds. Przeciwdziałania Przemocy
Wioletta Kasprzyk         – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
Dorota Pawlak               – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Widawie
Krzysztof Ziętala            – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 
                                      „Krąg Dobrych Serc” 
Beata Miksa                   – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 
                                    „Krąg Dobrych Serc”, 
Małgorzata Ziarnowska  –  dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
Jan Bujnowicz                – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie
Wioletta Okupińska       – Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
Beata Magdziak              – Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
Agnieszka Papuga           –  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach
Aleksadra Andysiak        –  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, 
Marek Krawczyk            –  ZG OSP Sędziejowice
Agnieszka Durzewska     –  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

W tym składzie spotykamy się także na oficjalnie inaugurującej Projekt Międzynarodowej Kon-
ferencji pod nazwą: „Ekonomia społeczna w służbie społeczności lokalnej”, w programie której znajdą 
się między innymi: 
• polskie i zagraniczne modele funkcjonowania podmiotów w ekonomii społecznej
• doświadczenia i dobre praktyki w budowie i funkcjonowaniu partnerstw  lokalnych
• możliwości Projektu w bezpłatnym wspieraniu tworzonych Partnerstw.
Organizatorzy mają nadzieję, że to spotkanie stanie się zalążkiem tworzenia Partnerstw poprzez iden-
tyfikacje potencjalnych partnerów, lub choć na początek kandydatów do wspólnego myślenia nad 
skutecznym rozwiązywaniem problemów. 
Konferencja odbędzie się w 
Centrum Biznesowym SYNERGIA,  90-527 Łódź, ul. Wólczańska 128/134

Dla realizacji działalności doradczej w ramach Projektu utworzony został Centralny 
Punkt Doradczy. Mieści on się przy ul. Rewolucji 1905 r., nr 8�,  

Inkubator Technologiczny Arterion, lokal B-10, 
Kontakt: 

Doradca : 606 147 051, 
ekonomia@ pleuropa.pl

 
Realizatorzy Projektu: 
PL Europa jest firmą consultingową, zajmującą się 

doradztwem, zarządzaniem finansami, księgowością, szko-
leniami i szeroko pojętymi usługami outsourcingowymi. 

Zespół tworzą eksperci z dziedzin biznesu, finansów, marketingu, pozyskiwania funduszy unij-
nych oraz kadra doświadczonych trenerów. 

Specjaliści PL Europa:
- opracowali i zrealizowali wiele projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu  już blisko �00 firm i instytucji skorzystało 
z możliwości, jakie dają fundusze unijne, a łączna kwota dotacji pozyskanych przez PL Europa to ponad  
40 mln PLN dla firm i blisko �50 mln PLN dla instytucji publicznych.
- przygotowali wdrożenie kilkudziesięciu e-usług dla firm z całego kraju
- byli odpowiedzialni za przeprowadzenie audytów finansowych dla największych polskich firm i insty-
tucji (m.in. PZPS) 
- Wdrażali systemy: controllingu, zarządzania płynnością i prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Fundacja Idealna Gmina
Fundacja Idealna Gmina posiada  

13-letnie doświadczenie w pracy ze społecznoś-
ciami wiejskimi, budowaniu instytucji ekono-
mii społecznej w tym np. Centrów Integracji 
Społecznej i partnerstw lokalnych.  Oprócz pro-
jektów EFS  Fundacja Idealna Gmina uczest-
niczyła w programach PHARE i Banku Świa-
towego. Jest jednym ze współzałożycieli Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) 
organizacji skupiającej podmioty działające 
na rzecz obszarów wiejskich i na obszarach 
wiejskich. Fundacja jest jednym z inicjatorów 
uruchomienia w Polsce Programu LEADER.
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