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Zaszczytne 
wyróżnienia

32. Baza Lotnictwa Taktycznego 
nowy rok powitała szkoleniem inau-
guracyjnym, które odbyło się 2 bm. 
w wojskowym Klubie. Kadrę powitał 
pełniący obowiązki dowódcy ppłk 
Zbigniew Rosiak. Zajęcia rozpoczę-
to odczytaniem rozkazu dotyczącego 
przodownictwa i współzawodnictwa,  
oraz zapoznaniem kadry z planami 
szkoleniowymi. 

Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego nadał: tytuł „Pilota Roku 2011”  
- mjr Łukaszowi Piątkowi, „Technika Roku 
2011”- mł. chor. szt. Pawłowi Michalskiemu 
i „Podofi cera Roku 2011” – chor. Michałowi 
Jakubowskiemu. Zdobywcy tytułów zostali 
wyróżnieni przez dowódcę Bazy dyplomami 
uznania i nagrodami pieniężnymi.

                                          Aneta Boroń

 Festiwal Zawodów

Delegacja 32 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, w ramach promocji obronności, wzięła 
udział w IV Powiatowym Festiwalu Zawodów. 
Celem imprezy zorganizowanej przez Staro-
stwo Powiatowe w Zduńskiej Woli i Mobilne 
Centrum Informacji Zawodowej OHP było 
zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z ofertą 
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz  
specyfi ką poszczególnych zawodów. Żołnierze 
naszej bazy zaprezentowali wyposażenie osobi-
ste pilota oraz przedstawili drogę, jaką trzeba 
przebyć aby zostać żołnierzem zawodowym. 
Oprócz przedstawicieli łaskiej bazy w imprezie 
wzięli udział inni reprezentanci służb mundu-
rowych: policjanci, straż graniczna i strażacy.

(MK)

Tak witaliśmy 2012 rok
Mieszkańcy Łasku po raz kolejny mieli okazję bawić się w noc sylwestrową na Placu 11 

Listopada. Impreza rozpoczęła się o godz. 23.30 i trwała do godz. 0.30. O północy burmistrz 
grodu nad Grabią Gabriel Szkudlarek złożył noworoczne życzenia wszystkim mieszkańcom Łasku. 
Jak co roku, w trakcie imprezy można było podziwiać pokaz sztucznych ogni.            MJ

Dziękujemy

WOŚP - graliśmy z pompą
8 stycznia tego roku, tak jak w całej Polsce, mieszkańcy Łasku włączyli się 

w jubileuszowy, XX fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Najpierw były prawie dwa miesiące przy-
gotowań, rozmów ze sztabem WOŚP w War-
szawie, rozmów z darczyńcami, organizowania 
wolontariuszy,  ustaleń co, kto kiedy i  dlacze-
go,  zwożenia i numerowania darów, przygoto-
wywania losów na loterię, tworzenia pełnej do-
kumentacji aukcyjnej,  i tak dalej, i tak dalej… 
aż do punktu kulminacyjnego czyli do kon-
certu połączonego z licytacja, loterią, muzyką, 
tańcem, zbieraniem pieniędzy w puszki, krót-
ko mówiąc, aż do Wielkiego Łaskiego Orkie-
strowego Grania.  

O godz. 16 sala kinowa Klubu 32 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego nagle wypełniła się 
po brzegi mieszkańcami miasta (to zawsze 
jest niesamowite, wystarczy 5 minut by pusta 
chwilę wcześniej sala nagle stała się pełna) i się 
zaczęło. Na scenie wystąpili: wokaliści z Klu-
bu 32 BLOT, wokaliści z OK. Kolumna i wo-
kalistka z Buczku; zespoły taneczne: WENA 
i Mała Wena, Crazy Flash, P’kaisor, S’Crew; 
zespoły muzyczne: Spółka z o.o. z Łasku, 
KANA z Buczku, Inkub z Pabianic. 

                           dokończenie na str. 19

Dziękujmy Firmie Poszukiwania Nafto-
we „Diament” Sp. z o. o. za współpracę przy 

organizacji powitania Nowego Roku 2012 na 
Placu 11 Listopada w Łasku oraz fi rmie Falc za 
zabezpieczenie medyczne, a także Komendzie 
Powiatowej Policji w Łasku za zapewnienie bez-
pieczeństwa uczestnikom uroczystości. 
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Burmistrz Łasku o 2011 roku

MOCNO INWESTOWALIŚMY
Miniony rok był trudny dla samorządów, jednak mocno inwestowaliśmy i się 

udało – tak podsumował 2011 r. burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek podczas trady-
cyjnego spotkania noworocznego, które odbyło się w Łaskim Domu Kultury. Spotka-
nie stało się okazją nie tylko do podsumowania minionych dwunastu miesięcy i spoj-
rzenia na najbliższe zamierzenia, ale i bliższego poznania się ludzi pracujących na co 
dzień na rzecz grodu nad Grabią i ziemi łaskiej.

We wrześniu zakończono wielki program 
kanalizacji miasta i gminy (28 km), gotowe jest 
już niemal całkowicie zrekultywowane wysypi-
sko  śmieci, na którym pojawi się jeszcze zieleń 
i skatepark, powstały 2 place zabaw: w Okupie 
i Orchowie, oddano do użytku kolejnego Or-
lika – tym razem w Kolumnie, przybyła nowa 
droga (schetynówka) Gorczyn - Łopatki. Choć 
nie zanosi się na to, że rok 2012 będzie „lżejszy” 

dla samorządów, Łask nie zamierza wyhamować 
swojego rozwoju. W ubiegłym roku pozyskano 
10,5 mln zł na rewitalizację rynku i remont jed-
nej z kamieniczek, która przeznaczona zostanie 
na muzeum, powstanie też 2,6 km magistrali 
wodociągowej z Ostrowa do Al. Niepodległości, 
wyremontowana zostanie strażnica OSP w Anie-
linie.

                             dokończenie na str. 6

Cała S-8 
w budowie

Budowa każdej nowej drogi wzbudza 
kontrowersje. Jedni są zwykle zadowole-
ni, że nareszcie będą wygodniej jeździć, 
inni z kolei, najczęściej właściciele grun-
tów które przejęto pod budowę nowych 
arterii, protestują przeciwko niskim od-
szkodowaniom. Tak niestety jest i w przy-
padku niektórych odcinków S-8 znajdu-
jących się w rejonie Łasku i Zduńskiej 
Woli (piszemy na ten temat w oddziel-
nym artykule publikowanym w bieżącym 
numerze „Panoramy”). Nie protestują 
tylko leśnicy, choć znaczne fragmenty tej 
arterii przebiegają przez lasy.

Jednak w sprawie wspomnianej drogi jest i do-
bra wiadomość. 5 stycznia br. w łódzkim Oddziale 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
doszło do podpisania umów na budowę czterech 
ostatnich odcinków drogi ekspresowej S-8. 

                                        dokończenie str. 7

Pożegnanie Dariusza Malinowskiego
ZMIANA DOWÓDCY  W 32 BLT

Po 22 latach zawodowej służby wojskowej spę-
dzonych na ziemi łaskiej płk dypl. pil. Dariusz Ma-
linowski - dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go pożegnał się ze sztandarem oraz podległymi mu 
żołnierzami i pracownikami wojska. Wśród licznie 
przybyłych gości dostrzec można było m.in. wojewo-
dę łódzkiego Jolantę Chełmińską, senatora Andrzeja 
Owczarka, przedstawicieli lokalnych władz samorzą-
dowych, zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, 

policji, straży oraz wielu organizacji na co dzień współpracujących 
z 32BLT. Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. 
Włodzimierz Usarek podkreślił zasługi płk. Malinowskiego dla rozwoju 
polskiego lotnictwa wojskowego oraz życzył sukcesów na nowym stano-
wisku służbowym, bowiem dalszą służbę płk Malinowski pełnić będzie 
jako zastępca szefa wojsk lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych 
w Warszawie. 

                                                                          por. Marek Kwiatek
                                                                      ofi cer prasowy 32BLT

Powitanie Krystiana Zięcia
16 stycznia br.  na placu apelowym 32 Bazy 

Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się uroczystość 
objęcia obowiązków dowódcy. Decyzją ministra obro-
ny narodowej na to  stanowisko wyznaczony został 
ppłk dypl. pil. Krystian Zięć, który jednocześnie został 
mianowany do stopnia  pułkownika.

Uroczyste przyjęcie obowiązków, nastąpiło w obec-
ności dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 
gen. bryg. pil. Włodzimierza Usarka, przedstawicieli 

władz wojewódzkich, powiatowych, lokalnych, dowódców zaprzyjaźnionych 
jednostek oraz żołnierzy i pracowników cywilnych 32. BLT. 

Dowódca 2 SLT przedstawił drogę zawodową płk Zięcia, podkre-
ślając, że jest ofi cerem zaangażowanym w służbie, kochającym lotnictwo,  
działającym według zasady:  „Dowodzisz, szkolisz, odpowiadasz”. Posiada 
autorytet wśród podwładnych, na pojawiające się problemy reaguje sta-
nowczo i odpowiedzialnie, a decyzje podejmuje szybko i zdecydowanie i co 
najważniejsze - są one zawsze trafne.  

                                                                  dokończenie na str. 8
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Zdaniem burmistrza
W nr. 6 pabianickiej gazety nazwanej „Moim Łaskiem” ukazał się artykuł Ryszarda  Wróbla, który należałoby 

miłosiernie przemilczeć, wszak autor został właściwie oceniony i potraktowany przez mieszkańców Łasku zarówno 
w ostatnich wyborach, gdy ubiegał się o mandat radnego, jak i 2002 r. kiedy był kandydatem  na burmistrza Łasku, 
zajmując na 5 kandydatów bodaj przedostatnie miejsce. W każdym razie nie miał najmniejszych szans na nawiązanie 
równorzędnej rywalizacji z dwoma głównymi kandydatami. 

Należałoby przemilczeć, gdyby nie tyleż 
kłamliwe co szkodliwe insynuacje i przekłamania. 
Ubolewając, że to nie MPWiK „bierze się” do bu-
dowy wodociągu tylko gmina (jak widać lubimy 
pracować i nie marnujemy żadnej okazji, by roz-
wijać nasze miasto) insynuuje: „gmina... może być 
zmuszona do sprzedaży tej spółki”. Otóż nigdy 
żaden organ gminy nie brał takiej możliwości pod 
uwagę, ani też gmina nie będzie do tego z przyczyn 
fi nansowych zmuszona. Od kilku lat zadłużenie 
utrzymywane jest na poziomie 40 % dochodów 
(mimo prowadzenia licznych inwestycji), podczas 
gdy dopuszczalne zadłużenie wynosi 60 %.

Przywołując spotkanie z mieszkańcami 
rynku w sprawie planu miejscowego pisze: 
„Mieszkańcy wtedy negatywnie ustosunkowali 
się do projektu burmistrza, który pomimo wy-
konania dokumentacji porzucono”.  Fragment 
krótki i 2 kłamstwa. Dokonując wprowadzenia 
w sposób najbardziej wyrazisty poinformowałem, 
że jestem przeciwny proponowanym rozwiąza-
niom, natomiast ulegając prośbie projektantów 
zebranie zorganizowałem, aby to mieszkańcy 
zdecydowali o wyborze koncepcji. I wypowie-
dzieli się w sposób przeze mnie przewidywany. 
Po wtóre – żadnej dokumentacji nie porzucono, 
bo jej zwyczajnie nie było i inż. Wróbel zapewne 
odróżnia dokumentację od koncepcji. Oczywi-
stym celem było sugerowanie czytelnikowi jak to 
w gminie marnujemy pieniądze.

Nieprawdziwe są (zawyżone) w obu przy-
padkach ceny naszych „Orlików”, jak również 
informacja o 3 fontannach w rynku. Woda bę-
dzie wypływać w 3 miejscach zasilanych jednym 
mechanizmem. I tak można by dalej. A teraz po-
dyskutujmy z byłym zastępcą burmistrza Łasku.

Ubolewa on, że w napisie „Walczącym 
o niepodległość Ojczyzny”  usunięto fi gurujące 
w pierwotnym założeniu słowo „Polski”, wyka-
zując przy tym kiepską znajomość i literatury 
polskiej i najnowszej historii. Na potwierdzenie 
swojej tezy przytacza Słowackiego. „Szli krzycząc 
Polska! Polska!”. Ja odpowiadam Mickiewiczem: 
„Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono” 
- epopeja narodowa „Pan Tadeusz”, Kochanow-
skim: „A jeśli komu droga otwarta do nieba Tym, 
co służą ojczyźnie” - Pieśń XII, Janem Pawłem II: 
„Błogosławieni synowie i córy, dla których Na-
ród, Ojczyzna (...) to nie treść pusta, ale symbol, 
który miłość im szyła złotem na sztandarach”, 
i setkami innych strof o Ojczyźnie.Jestem dum-
ny, że zdecydowałem o takiej treści napisu, gdyż 
słowo „Ojczyzna” zawiera większy ładunek pozy-
tywnych, patriotycznych emocji. Żeby to zrozu-
mieć, trzeba posiadać odpowiednią wrażliwość.

Przypomnijmy także jak to z pomnikiem 
było. Podobnie jak nasze miasto tak i stary po-
mnik wielokrotnie krytykował, ośmieszał, z na-

ruszeniem powagi uroczystości katyńskiej zbierał 
podpisy. We wrześniu 2007 r. podczas wizyty Ge-
nerałowej Anders wywołał wielkie poruszenie Ge-
nerałowej i oburzenie zebranych około 300 osób, 
w tym ofi cerów  Bazy Lotniczej krytyką władz 
miasta i powiatu, że w klubie garnizonowym fe-
tuje się Panią Anders, a tam na łaskim rynku na-
dal stoi pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. 
Kiedy bardzo kompetentny zespół konkursowy 
wyłonił zwycięski projekt, natychmiast przystąpił 
do jego krytyki. Rzekomo wielki autorytet kryty-
kanta, Honorowy Obywatel Miasta Łasku prof. 
M.M. Drozdowski w piśmie do Rady Miejskiej 
ocenił nasz pomnik jako „nowoczesny i piękny”.

Zastępca burmistrza Łasku w latach 1998 
– 2000 stwierdza: „od kilkudziesięciu lat nie wi-
dzę, aby władze tego miasta (Łasku) miały możliwą 
do realizacji wizję jego rozwoju jak to ma miejsce 
w Poddębicach, Aleksandrowie, Uniejowie”. Czy 
to wreszcie obiektywna ocena swoich zaniedbań 
i zaniechań czy elementarny brak umiejętności ko-
jarzenia faktów, czyli że ta surowa ocena dotyczy 
także, a może przede wszystkim jego osoby. Przy-
pomniałby sobie, że kiedy burmistrzowie tamtych 
miast opracowywali wizje rozwoju, kolejni burmi-
strzowie Łasku ślęczeli nad odpowiedziami na jego 
liczne skargi, doniesienia, petycje. Przyjmowali 
nasyłane kontrole, ale i niekiedy wysłuchiwali wy-
jaśnień zawstydzonych kontrolujących, że oni ro-
zumieją absurdalność zarzutów (np. na wyłożenie 
kostką parkingu miejskiego), ale muszą bo Wró-
bel na nich może napisać skargę. Kiedy ciesząca 
się powszechnym szacunkiem i uznaniem, bardzo 
pozytywnie nastawiona wobec naszej gminy Pani 
Wojewoda J. Chełmińska nie dość szybko odpo-
wiedziała na jego bzdurne wystąpienie, napisał 
skargę na wojewodę do ministra.  Latami Łask ko-
jarzył się w paru instytucjach wojewódzkich z nie-
godziwymi działaniami człowieka, który niemal 
każdy sukces miasta i jego władz oprotestowywał, 
ośmieszał, krytykował. Twierdzę, że łącznie na bur-
mistrzów wymienionych 3 miast nie wpłynęła po-
łowa tych skarg -  co na burmistrzów Łasku - kiero-
wanych właśnie przez p. Wróbla. Znam te sprawy 
(mam ich całą teczkę) z racji pracy przez kilkanaście 
lat na stanowiskach dyrektora wydziału prawnego 
i dyrektora generalnego urzędów wojewódzkich 
w Sieradzu i Łodzi.

A kto pierwszy (oczywiście p. Wróbel) 
w piśmie z 6.05.2007 do wojewody i RIO za-
rzucił: „w sprawozdaniu nie ujawniono np. iż 
decyzją Burmistrza budżet gminy pokrył koszty 
wywozu śmieci z cmentarza parafi alnego”. Nie 
robił w ten sposób z burmistrza, księdza, prezesa 
MPWiK ludzi nieuczciwych? Po jakimś czasie 
popłynęły doniesienia innych o rzekomych nad-
użyciach w tej sprawie. Kilka poważnych osób 
było przesłuchiwanych przez policję, a sprawę ba-

dała nawet Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie. 
Oczywiście żadnych nieprawidłowości nie było.

I tak można by mnożyć przykłady. Każda 
najlepsza, najbardziej potrzebna inwestycja była 
skarżona. Dziś cieszymy się pięknym domem 
kultury, podziwiają salę widowiskową goście 
z zagranicy, a ileż nieprawdy w pismach do wo-
jewody i RIO p. Wróbel napisał.

Zakończę pytaniem. Dokładnie w czasie 
gdy był z-cą burmistrza gmina dysponowała 
pozwoleniem na budowę kanalizacji w ul. Ki-
lińskiego nieco wcześniej uzyskanym - czy nie 
poczuwa się do odpowiedzialności, że nie wy-
konano najmniejszego ruchu i wartą 200 tys. zł 
dokumentację techniczną „diabli wzięli”? I su-
mienie nic mu nie wyrzucało, że musieliśmy za-
czynać od zera, czyli podkładów geodezyjnych, 
a po kilku miesiącach jak zostałem burmistrzem 
już  mnie rozliczał, że nie buduję kanalizacji 
w tej ulicy. Podobnie było z wysypiskiem, gdy 
ciągle nękał interpelacjami, choć wiedział, że za-
biegamy o pieniądze unijne i jesteśmy w tym 
skuteczni.

Przypomnę – pozyskaliśmy 85 % dofi nan-
sowanie pieniędzmi unijnymi, podobnie jak 
na rewitalizację rynku.

Wyjaśnię Państwu, iż napisałem sprostowa-
nie do gazety lecz dotychczas (wyszły 2 numery) 
nie zostało ono opublikowane, może to i lepiej? 
Przytoczyłem tylko drobniutką cząstkę destruk-
cyjnej działalności  zastępcy burmistrza Łasku 
w latach 1998 – 2000. Zawsze powtarzam, jeżeli 
ktoś wszędzie widzi przekręty i złą wolę, widocz-
nie ma w tym bogate doświadczenia, wszak in-
nych mierzymy własną miarą.

12 stycznia 2012    
                                         Gabriel Szkudlarek

Wydział Gospodarki Nieruchomoś-
ciami Urzędu Miejskiego w Łasku  in-
formuje, że w 2012 roku zawiadomienia 
o wysokości opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu, nie będą do-
starczane użytkownikom indywidualnie.

Opłatę roczną w wysokości ustalo-
nej ostatnim wypowiedzeniem należy 
wpłacać na rachunek gminy  Łask w Banku 
PEKAO  S.A. I O/Łask 91 1240 3288 1111 
0000 2807 7365 w terminie do 31 marca br. 
Od opłaty wpłaconej w tym banku nie bę-
dzie pobierana prowizja bankowa.

Nie zapłacenie opłaty rocznej w ter-
minie spowoduje naliczenie odsetek usta-
wowych za zwłokę.

                                Hanna Dybalska

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
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KRÓTKOKrytyka czy 
krytykanctwo?

Powołanie do życia jednostek samorządu terytorialnego spowodowało 
lawinę nowych przepisów. Znamienne jest pojawienie się w ustawach różnego typu 
pojęć, takich  jak:  opiniowanie i konsultacje społeczne, debata publiczna, 
podanie do publicznej wiadomości. 

Intencją ustawodawcy w tych przypadkach 
jest umożliwienie udziału mieszkańców tworzą-
cych samorządową wspólnotę w wykonywaniu 
zadań publicznych. Dotyczy to ochrony śro-
dowiska, planowania przestrzennego, ochrony 
przyrody, gospodarki nieruchomościami itp.

Dzięki temu pozyskujemy wiele informacji, 
zapoznajemy się z lokalnymi planami, strategią 
rozwoju, projektami przestrzennego zagospoda-
rowania, sposobami realizacji inwestycji. Mamy 
okazję wnosić  uwagi i wnioski, jak również wy-
rażać krytyczne opinie i komentarze.  Niestety 
niska jest frekwencja mieszkańców na spotka-
niach, natomiast  często społeczna ocena dzia-
łalności samorządów  przedstawiana jest ten-
dencyjnie w prasie i na stronach  internetowych. 
Krytyka postrzegana jako analiza wartości (do-
brych i złych stron czegoś), uczciwa i rzetelna, 
może prowadzić do poprawy niedociągnięć, 
błędów i być bodźcem do działania. Krytyka 
ma sens i jest obiektywna, jeśli zawiera zarów-
no negatywy jak i pozytywy ocenianej sprawy, 
a stanowczość i ostrość sądów jest współmierna 
do znajomości rzeczy, tj. wynika z kompetencji 
osoby krytykującej. Niestety najczęściej mamy 
do czynienia z krytyką dla krytyki. Natrętne 
i małostkowe wytykanie nieistniejących błędów 
i braków, czyli trwałe nastawienie na „czepianie 
się”, złośliwe czekanie na pretekst do krytyki, byle 
tylko mieć sposobność do uwag i przytyków. Nie 
ma to służyć poznaniu problemu i jego rozwiąza-
niu, ale pokazaniu, że „ja wiem lepiej, a ty jesteś 
głupi”. Krytyka nie znająca miary, czyli nieade-
kwatna, nie może być wiarygodna i przyczynia 
się do unicestwienia potencjalnego, społecznego 
pożytku z krytyki, jako środka wymuszającego 

doskonalenie i naprawienie błędów. Kto nie 
umie okiełznać pokusy efekciarstwa i kieruje się 
złą wolą idącą w parze z zawziętością,  uprawia 
nie krytykę tylko krytykanctwo.

Mamy prawo powiedzieć co nam się nie 
podoba, ale nie poprzez brak szacunku i brak 
konstruktywnego myślenia.  Nic nie jest idealne, 
należy więc zmieniać i poprawiać, ale w krytyce 
powinna być propozycja mówiąca jak dokony-
wać zmian. To daje pole do polemiki i tworze-
nia dobrej rzeczywistości. W krytykanctwie nie 
chodzi przecież o to, aby poznać rzeczywistość, 
ale o to, aby zaatakować, podciąć skrzydła tym, 
którzy nie tylko planują, ale potrafi ą urzeczy-
wistniać projekty. 

Dlaczego? Psycholodzy wskazują, że kryty-
kanctwem zajmują się ludzie nieaktywni i nie-
udolni. Wskazywanie, że inni robią źle pozwala 
im mieć poczucie wyższości. To natomiast pro-
wadzi do usprawiedliwienia, że nie wyszło to co 
ja robiłem, zawiodłem się na sobie, ale dlaczego 
mam się siebie czepiać, jemu też na pewno się 
nie uda, pokażę, że wszystko robi źle. 

Na forach internetowych można znaleźć 
wiele wypowiedzi na temat powszechności kry-
tykanctwa. Zostało ono nawet nazwane demo-
nem współczesności obok cynizmu, manipulacji 
i niewdzięczności. 

A co w zamian? Może szerokie horyzonty, 
marzenia i intensywna praca, rzetelna  informa-
cja i pokora?

Początek roku sprzyja nowym postanowie-
niom. Może w 2012 r. hasło : „krytyka TAK, 
krytykanctwo NIE” znajdzie poparcie.

                                        Janina Kosman
                                zastępca burmistrza 

Nadal tu jesteśmy
W związku z plotką mówiącą o tym, że Od-

dział Noworodkowy w Łasku został zamknięty, 
informujemy, iż pracowaliśmy i pracujemy na-
dal. Lekarze i pielęgniarki Oddziału Noworod-
kowego  i Patologii Noworodka czekają na ma-
łych pacjentów w pełnej gotowości. 

Nasz oddział w tym roku dzięki hojno-
ści sponsorów został wyposażony w najnowszy 
sprzęt medyczny typu: inkubatory, pompy in-
fuzyjne, inhalatory, pulsoksymetry oraz nowo-
czesne stanowiska do pielęgnacji noworodka. 
Dysponujemy również ratującym życie respira-

torem, przy pomocy którego możemy zapewnić 
bezpieczeństwo dziecku w ciężkim stanie. 

W naszym Oddziale pracuje wykwalifi ko-
wany doświadczony personel medyczny. Planu-
jemy remont. Dzięki sponsorom część materia-
łów jest już zgromadzona. Ponieważ potrzeby są 
duże, poszukujemy ludzi o wielkim sercu, któ-
rzy okażą hojność dla naszych małych pacjentów 
i pomogą nam w stworzeniu im jak najlepszych 
warunków.

Z A P R A S Z A M Y  przyszłe mamy 
do Szkoły Rodzenia w Łasku i odwiedzenia na-
szego Oddziału.

                                   Personel Oddziału 
        Noworodkowego SPZOZ w Łasku

W ROCZNICĘ wyzwolenia Łasku spod hitlerow-
skiego panowania gospodarze miasta i powiatu złożyli 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. 
W ten sposób hołd tym wszystkim, którzy przyczynili 
się do odzyskania wolności, złożyli m.in.: burmistrz Ła-
sku Gabriel Szkudlarek, przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Banaszczyk i starosta Cezary Gabryjączyk.
JUBILEUSZ 80-lecia urodzin obchodził w War-
szawie prof. Marian Marek Drozdowski, znany 
historyk pochodzący z Łasku, autor wielu ksią-
żek i opracowań dotyczących naszych dziejów. 
W uroczystościach jubileuszowych połączonych 
z sesją naukową  poświęconą polskiej biografi styce 
uczestniczył m.in. burmistrz G. Szkudlarek, który 
w imieniu mieszkańców Łasku złożył Profesorowi 
najserdeczniejsze życzenia. 
MEDIA EXPERT to kolejny z marketów, który 
oddano do użytku klientów naszego miasta (19 bm.). 
Zbudowano go w sąsiedztwie „Kaufl andu” otworzo-
nego w połowie grudnia ubiegłego roku. W k. 2011 r. 
ruszył w mieście także market „Netto”.
PROTEST w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1, czyli w popularnym „Ekonomiku” - na par-
kanie szkoły pojawiły się hasła wyrażające niepokój 
w związku z  planowaną przez władze powiatu likwi-
dacją tej placówki oświatowej. Formalnie mówi się 
o połączeniu jej z ZSP nr 2. W piątek 20 bm. mło-
dzież protestowała przed Starostwem. O połączeniu 
także innych szkół w powiecie radni mają dyskuto-
wać podczas najbliższej sesji Rady Powiatu.
BARWNE RÓŻNOŚCI - to tytuł wystawy, którą 
do końca stycznia br. można obejrzeć w Bibliotece 
Pedagogicznej w Łasku. Na ekspozycję składają się 
prace uczestników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Łasku.
ZDUŃSKA WOLA w szoku – zgodnie ze sta-
nowiskiem resortu sprawiedliwości tamtejszy sąd 
może stać się fi lią Sądu Rejonowego w Łasku. 
Ten ostatni obsługuje dziś 110 tys. mieszkańców, 
zaś zduńskowolski – tylko nieco połowę tej liczby. 
Operacja przeprowadzana jest w celu usprawnienia 
pracy wymiaru sprawiedliwości.
ZŁODZIEJ (51 lat) z Łasku skradł z jednego z do-
mostw taczkę, zlewozmywak i trochę przewodów 
elektrycznych łącznej wartości 350 zł. Amator 
cudzego mienia wpadł i  dobrowolnie poddał się 
karze. Musiał też zwrócić skradzione mienie.  
HARCERZE z Łasku organizują zimowisko w Za-
kopanem i okolicznych miejscowościach dla po-
nad 1200 dzieci z regionów dotkniętych powodzią 
z Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego.
GŁUPOTA ludzka nie zna granic – 26-latek z po-
wiatu łaskiego włamał się wieczorem do baru, nalał 
sobie piwa, zabrał 2 wina i 6,40 zł z kasy, ale wpadł 
szybko, bo włączył się alarm. Stwierdzono u niego 
prawie 2 promile alkoholu. Teraz zajmie się nim 
Temida i wyrok będzie chyba niemały, bo amator 
darmowych trunków był już karany.
JAZDA na podwójnym gazie słono kosztuje. Prze-
konał się o tym 26-letni kierowca vw golfa z gm. 
Sędziejowice, który w Kozubach Nowych stracił 
panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożny 
znak i wjechał do rowu. W organizmie miał 2,4 
promila alkoholu. Inny kierowca (50 lat) w tymże 
dniu zatrzymany został przez widawskich policjan-
tów w Podgórzu, gdy jechał kia sephia, miał we 
krwi 1,6 promila alkoholu, za co grozi mu kara po-
zbawienia wolności do 2 lat i utrata prawa jazdy.



6

  PANORAMA ŁASKA

Burmistrz Łasku o 2011 roku

MOCNO INWESTOWALIŚMY
dokończenie ze str. 3
Mimo kryzysu gospodarczego, także przed-

siębiorcy są coraz aktywniejsi, a świadczy o tym 
choćby uruchomione w ubiegłym roku centrum 
konferencyjno-wypoczynkowe „Dzikie Wino” 
czy otwarte nowe markety, łącznie z „Kaufl an-
dem”, dzięki któremu nowy kształt uzyskał teren 
po d. „Budohurcie”. A przecież wspomnieć jesz-
cze trzeba  m.in. o budowanej w Anielinie wiel-
kiej bazie mas bitumicznych fi rmy „Skanska”, 
uruchomieniu produkcji w d. zakładzie prze-
twórstwa owocowo-warzywnego w Gorczynie, 
rozwoju browaru „Koreb” czy oddaniu do użyt-
ku kolejnego bloku mieszkalnego ŁSM. 

Jednostka nic nie znaczy – stwierdził 
burmistrz G. Szkudlarek, podkreślając, że  
wszystkie te korzystne dla miasta i gminy efekty 
są wynikiem współpracy wielu ludzi. Wszystkim 

podziękował więc za pomoc i współpracę.
A potem goście burmistrza G. Szkudlarka i 

przewodniczącego Rady Miejskiej R. Bartosika, 
wśród których byli m.in.: poseł Tadeusz Woź-
niak, senator Andrzej Owczarek, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Andrzej Banaszczyk, starosta 
Cezary Gabryjączyk, wójt Buczku Bronisław 
Węglewski, wójt Widawy Jerzy S. Woźniak, 
radni i samorządowcy, a także przedstawiciele 
instytucji i organizacji,  wysłuchali oryginalnego 
koncertu: „Kolędowo i karnawałowo w barwach 
saksofonu” w wykonaniu czwórki młodych sak-
sofonistów: Martyny Halińskiej, Michała Śli-
wińskiego (łaskowianin), Macieja Słoniewskiego 
i Michała Fetlera.

                                                              (P)
                       Fotoreportaż ze spotkania 
      noworocznego w ŁDK – patrz str.28

100-LECIE  
SP NR 1

W związku z wyjątkową uroczystością 
100-lecia istnienia, która zaplanowana jest 
na październik br., pragniemy lepiej poznać 
i udokumentować historię naszej szkoły. Pro-
simy absolwentów, pracowników oraz inne 
osoby, które czują się związane ze Szkołą Pod-
stawową nr 1 w Łasku o przekazanie własnych 
refl eksji, zgromadzonych informacji, zdjęć 
i listów pod hasłem „Wspomnienia o szkole”. 
Najbardziej cenne będą informacje dotyczące 
najwcześniejszych lat powstania szkoły.

 Państwa wspomnienia wzbogacą oko-
licznościową publikację. Będziemy wdzięczni 
za ciekawe historie i epizody związane z ży-
ciem naszej szkoły.

          Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
    Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku

Wszelkie informacje prosimy prze-
kazać do końca kwietnia 2012 r. na adres:  
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 9 Maja 12, 
98-100 Łask, tel. (43) 675 35 21  lub  
512 147 044, oraz drogą elektroniczną: 
lask100leciesp1@op.pl

BRAWO ŁASKOWIANIE!
W „Naszym Tygodniku” z 13.01.2012 na str. 4 w art. pod optymistycznym tytu-

łem „Kamienice są lubiane” czytamy: „Za co mieszkańcy Łasku lubią swoje miasto? 
Przede wszystkim za kamienice w rynku. To właśnie one wygrały w naszym interne-
towym plebiscycie. … 

Przez kilka miesięcy internauci głosowali 
na swoje ulubione miejsca”. „Kamienice do-
stały 827 głosów”. Za nimi  była Kolumna ze 
swoją zabudową i 529 głosami”. Dziękuję re-
dakcji za cenną inicjatywę która jednoznacz-
nie pokazała stosunek łaskowian do swojego 
miasta i to jaką ilością głosów.

Przeglądając pabianicką gazetę nazwaną 
„Moim Łaskiem”, można by dojść do wnio-
sku, że mieszkańcy Łasku to w większości 
szydercy, prześmiewcy, znajdujący dla swo-
jego miasta wyłącznie poczucie lekceważenia 
i pogardy. „Nie ma chyba drugiego miasta 
w Polsce z tak obskurnymi  kamienicami” 
i do tego wielkie zdjęcie prywatnego obiektu 
(zapraszam do centrum Pabianic na ul. Św. 
Jana w celu obejrzenia tamtejszych ruin). 
Skandalista, który jak sam przyznaje, do Ła-
sku „przyjeżdża raczej rzadko”, autorytatyw-
nie stwierdza: „Rynek w Łasku jest kiczowa-

ty”.  I tak można by mnożyć… A tu czytamy 
komentarze internautów: „Kamienice są najład-
niejsze”, „Kiedy wracam do Łasku, uwielbiam 
spacerować po łaskim mieście”, „Łask kojarzy 
mi się z najpiękniejszymi kamienicami” itp. 

Najzabawniejsze jest to, że ów skanda-
lista autorytatywnie krytykujący wszystko 
i snujący wizje przebudowy rynku w rze-
czywistości niewiele na ten temat wie. Otóż 
właśnie rynek ma być przebudowany zgodnie 
z… jego oczekiwaniami. Marzy: „Powinno 
tu być dużo zieleni”. I tak właśnie będzie. 
Szkoda tylko że nie przyjdzie, nie porozma-
wia, nie zadzwoni, nie zapozna się z projek-
tem. Dowiedziałby się wówczas, że lodowiska 
w rynku nie będzie, bo tego nie da się po-
godzić z dużą ilością zieleni. A drzewa? Nie 
tylko pozostaną, ale będą jeszcze dosadzone 
nowe, wieloletnie krzewinki itp.   
                                    Gabriel Szkudlarek

WTZ 
W INTERNECIE

Chciałabym zainteresować Państwa 
kolejnym osiągnięciem Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Łasku. Po zwycięstwach 
w wielu konkursach i olimpiadach tym 
razem dostrzeżono naszą stronę www. 
Zrobił to Magazyn Ośrodków Terapii 
Zajęciowej „WóTeZet”. Jest to ogólno-
polskie czasopismo skierowane do osób 
niepełnosprawnych, uczestników war-
sztatów terapii zajęciowej oraz innych 
placówek oferujących wsparcie osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym 
w naszym kraju. 

Miesiąc temu „WóTeZet” zorganizował kon-
kurs na najlepszą  stronę internetową prowadzoną 
przez ośrodki terapii zajęciowej w naszym kraju. 
Zgłosiliśmy swój akces i... zagościliśmy na łamach 
pisma jako pierwsi. W artykule można prześledzić 
koleje powstawania oraz opis naszego serwisu. Jest 
to dla nas spore wyróżnienie i cieszymy się, że na-
sza praca nie poszła na marne. Dzięki tej publika-
cji dotrą na naszą stronę osoby z całego kraju. 

Gazetę można pobrać pod linkiem: 
http://www.wotezet.pl/magazine/wotezet_27.pdf

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia 
naszej strony oraz śledzenia  zmagań i osiągnięć ła-
skiego WTZ pod adresem: http://www.wtz-lask.pl

      Katarzyna Cieślarczyk 

SUKCES SOLISTÓW
 Z  KOLUMNY

Na X Międzynarodowym Festiwalu Pieśni 
i Tańca „INTERSHOW” w Zakopanem – No-
wym Targu (5–8.01.2012 r.) w kategorii wokal 
estradowy solistka Paulina Jurecka została laure-
atką i zdobyła nagrodę II stopnia, a solista Jakub 
Wolski zdobył wyróżnienie III stopnia. O randze 
festiwalu świadczy m.in. międzynarodowy skład 
jury, do którego wchodzili przedstawiciele m.in. 
Rosji, USA, Białorusi, Polski  i Niemiec. 

Opiekunem i instruktorem nagrodzonych 

solistów jest Marian Strzelczyk, który również 
otrzymał dyplom i podziękowania za profesjonal-
ne przygotowanie wokalistów. Mamy nadzieję, 
że o solistach z fi lii ŁDK w Kolumnie usłyszymy 
jeszcze niejednokrotnie. Laureatom gratulujemy!

Zmiana siedziby ZGM
Od 2 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana 

siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Łasku. 

Nowy adres: 98-100 Łask, ul. 9 Maja 33 
(wejście B), tel./fax 43-6753780.
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dokończenie ze str. 3
Tym sposobem aktualnie w budowie znaj-

duje się cały odcinek tej trasy będący się w obrę-
bie naszego województwa (od miejscowości Wa-
lichnowy do Romanowa w gm. Rzgów. Zgodnie 
z harmonogramem, za 27 miesięcy, czyli 5 marca 
2014 r., trasa ta powinna być przejezdna.

Podpisanie  wspomnianych umów odbyło się 
w obecności wiceministra infrastruktury Radosława 
Stępnia. Rozpoczęcie robót na ostatnich czterech 
odcinkach uznał on za sukces m.in. byłego min. Ce-
zarego Grabarczyka, gdyż batalia o wspomnianą ar-
terię trwała przez kilka lat i brało w niej udział wielu 
polityków i samorządowców, w tym także min. Gra-
barczyk. – Teraz Zduńska Wola, Sieradz, Łask znów 
w naturalny sposób zbliżają się do Łodzi – stwierdził 
R. Stępień. Podkreślił on, że ruszyła pełną parą bu-
dowa sieci drogowej w naszym kraju. W minionym 
roku na inwestycje tego typu wydano rekordową 
w naszych dziejach kwotę 23 mld zł.

Łączny koszt robót na wspomnianych czte-
rech odcinkach S-8 wyniesie 2865758387 zł. 
Odcinek nr 2 od węzła Walichnowy do węzła 
Złoczew (dłogości 19 km i wartości prawie 710 
mln zł realizuje konsorcjum fi rm, m.in. z Her-
mann Kirchner Polska Sp. z o.o. i Hermann Kir-
chner Bauunternehmung GmbH Bad Hersfeld.

 Odcinek nr 3, stanowiący łącznik od dro-
gi krajowej nr 12 do węzła „Sieradz-Południe” 
o długości ponad 6 km i wartości prawie 84 mln 
zł,  wykonuje konsorcjum fi rm: Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych Sp. z o.o. Czartki, Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego oraz Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych „Mosty-Łódź” SA.

Odcinek nr 4 od węzła „Złoczew” do węzła 
„Sieradz–Południe” o długości 19,6 km i warto-
ści blisko 684 mln zł, realizuje konsorcjum fi rm: 
„Strabag” Sp. z o.o. Pruszków,  Heilit+ Woerner 
Budowlana Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Najdłuższy odcinek nr 5 (33,6 km), z 30 
obiektami inżynierskimi, z węzłami w Sieradzu, 
Zduńskiej Woli i Karsznicach, wartości łącznej 
1388807374 zł, wykonuje także konsorcjum 
fi rm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” SA z Pia-
seczna oraz hiszpańska fi rma „Dragados”. Tym 
odcinkiem ekspresówki będzie można dojechać 
od węzła „Sieradz-Południe” aż do węzła „Łask”.

Dotychczasowa łagodna zima sprzyja dro-
gowcom, którzy mogą już organizować swoje 
zaplecza i przygotowywać się do robót w tere-
nie. Na innych odcinkach S-8, m.in. w rejonie 
Rzgowa i Romanowa, gdzie skrzyżuje się droga 
ekspresowa z autostradą A-1, wykonywane są już 
nie tylko roboty ziemne, ale i budowlane. Wielki 
plac budowy znajduje się w pobliżu Romanowa. 
Kierowcy podążający z Łodzi w kierunku Tuszyna 
i Piotrkowa oglądają już wycinkę lasu pod S-8. 

                                                         (ER)

DOBRE I ZŁE STRONY DROGI EKPRESOWEJ 
To bardzo trudny problem: wszyscy chcemy jeździć po nowoczesnych i wygodnych drogach, ale byłoby najlepiej, gdyby drogi 

budowano daleko od naszych domostw. Tymczasem prawda jest banalna – gdzieś te drogi trzeba zbudować. I zapłacić za ziemię 
pod te arterie – zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

Również w naszej gminie rozpoczęły się pra-
ce przygotowawcze związane z budową drogi 
ekspresowej S-8. Wszystkie prace budowla-
ne mają być wykonane w ciągu 27 miesięcy. 
Wyznaczony korytarz wspomnianej drogi 
przebiega przez sołectwa: Ostrów, Teodory, 
Mauryca, Gorczyn i Sięganów.

29 grudnia 2011 roku na prośbę właś-
cicieli gruntów, na których zlokalizowana 
została S-8, burmistrz Łasku Gabriel Szkud-
larek zorganizował w Łaskim Domu Kultury 
spotkanie w celu omówienia trudnych spraw 
oraz problemów związanych z przejęciem 
nieruchomości przez Skarb Państwa. W spot-
kaniu udział wzięli posłowie: Mieczysław Łu-
czak, Tadeusz Woźniak i Piotr Polak, senator 
Andrzej Owczarek, przedstawiciel wojewody 
łódzkiego, przedstawiciel Dyrekcji General-
nej Dróg Krajowych i Autostrad, starosta 
łaski oraz przedstawiciel Krajowej Izby Rol-
niczej.

W trakcie spotkania omówiono proce-
dury przejęcia nieruchomości i prawa właści-
cieli, którzy wyrażali swoje ogromne niezado-
wolenie z istniejącej sytuacji. Są to niewątpli-
wie bolesne dla zainteresowanych sprawy.

Wojciech Malinowski poinformował 
obecnych, iż na terenie Gorczyna jest wiele 
gospodarstw specjalistycznych (sady, nasa-
dzenia róż), znaczna część produkcji idzie 
na eksport, a właściciele rozliczają się z VAT-
u. Dalej pan Malinowski zwrócił uwagę, iż 
na etapie uzgadniania przebiegu S-8 właści-
ciele nieruchomości wyrazili zgodę na taką 
lokalizację, gdyż kraj musi się rozwijać, a bu-
dowa nowych dróg jest do tego niezbędna. 

Wcześniejsze stawki były dużo wyższe i dla 
ludzi do przyjęcia. Obecnie, po wejściu w ży-
cie rozporządzenia RM z dnia 14 lipca 2011 
roku, stawki te są żenująco niskie: 2 - 6 zło-
tych za metr kwadratowy.

Senator Andrzej Owczarek poinformo-
wał zebranych, iż gdy dowiedział się o prob-
lemie, natychmiast zajął się sprawą i wysto-
sował oświadczenie senatorskie (przytoczył 
fragment), które w dniu 17 listopada 2011 
r., tj. na drugim posiedzeniu senatu, przed-
stawił ministrowi. Stwierdził, iż odpowiedź 
jaką otrzymał od ministra transportu nie jest 
dla niego satysfakcjonująca, dlatego wspólnie 
z burmistrzem wystąpią w tej sprawie do  wo-
jewody i do ministra transportu. 

Senator poinformował, iż ustawa mówi 
jasno, że rozporządzenie nie ma nic do war-
tości działek, a ustalenie ich wartości dlate-
go trwa tak długo, iż każda działka jest inna 
i trzeba ją indywidualnie wycenić. W przy-
padku braku akceptacji wyceny sporządzo-
nej przez rzeczoznawcę, można ją zaskarżyć 
do sądu i uzasadnić że straty są znacznie 
wyższe niż przedstawione w wycenie. Senator 
zwrócił również uwagę na problem działek, 
które zostają bez dojazdu lub zostały podzie-
lone w taki sposób, że pozostają skrawki zie-
mi, które nie opłaca się uprawiać, czyli tzw. 
resztówki, które zgodnie z ustawą GDDKiA 
na wniosek właściciela winna wykupić. 

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel 
wojewody łódzkiego Piotr Klimczak, dyrek-
tor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go poinformował, iż każda nieruchomość jest 

inna i musi zostać indywidualnie wyceniona 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

P. Klimczak poinformował, iż obecnie 
jest przyjętych kilka wycen na węźle Walich-
nowy. Ceny są tam na poziome kilkunastu zł 
za m kw. Zainteresowane strony mogły też 
usłyszeć, iż operaty szacunkowe będą zlecone 
w styczniu, jeśli chodzi o decyzję nr 112/11 
z dnia 29 września 2011 roku, natomiast 
w stosunku do działek z decyzji nr 235/11 
z dnia 20 grudnia 2011 roku będzie to luty 
i początek marca. W całym śladzie S-8 jest 
do wyceny 5400 działek, a w pierwszej ko-
lejności wycenie podlegają nieruchomości, 
na których ruszają już roboty budowlane 
oraz nieruchomości zabudowane. Na terenie 
gminy Łask jest 5 takich nieruchomości – 3 
inwentaryzacje już są, natomiast 2 są zlecone 
i czekają na wycenę w styczniu. 

Przedstawiciel ŁUW  poinformował, 
że na siedem dni przed wizytą rzeczoznaw-
cy osoby winny być poinformowane o jego 
przybyciu. Gdy rzeczoznawca będzie przepro-
wadzał oględziny nieruchomości a potem jej 
wycenę, należy pamiętać przede wszystkim, 
by poinformować rzeczoznawcę o wszystkich 
rzeczach, których nie widać (szamba, oczysz-
czalnie, instalacje) a podnoszą wartość nieru-
chomości. Stan prawny nieruchomości musi 
być uregulowany, jeśli ktoś umrze w toku 
postępowania - należy to niezwłocznie zgło-
sić, ponieważ jeśli decyzja zostanie wydana 
na nieżyjącą osobę, wówczas trzeba wystąpić 
do ministra o unieważnienie decyzji i postę-
powanie zaczyna się od nowa.

                      dokończenie na str. 8

CAŁA S-8 W BUDOWIE
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PCK dla najbiedniejszych

DZIĘKUJEMY ZA SERCE 

Polski Czerwony Krzyż w Łasku z udziałem wolontariuszy ze szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Łasku, w okresie przed-
świątecznym  przeprowadził  akcję pod hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Jej 
celem było pozyskanie darów i funduszy na przygotowanie paczek świątecznych 
dla osób z najuboższych rodzin.

Łaskowianie okazali się życzliwi i otwarci na potrzeby innych, bowiem udało nam się pozyskać 
dary na kwotę 4.289,30 złotych. Dzięki temu Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Łasku mógł obdarować 88 osób z rodzin biednych paczkami świątecznymi. Serdecznie dzięku-
jemy ludziom dobrej woli za życzliwość i wsparcie naszego przedsięwzięcia. 
                                                                                                                    Joanna Cyganek
                                                                                                                            prezes zarządu

W Łodzi po raz dziewiąty, zaś w Łasku po raz pierwszy w okresie przed Bożym Narodzeniem odbyła się akcja Caritasu 
Archidiecezji Łódzkiej „Serce na Gwiazdkę”. Jej celem, jak powiedział ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, był uśmiech na twarzy dzieci i szczęście rodzin, do których zawitał Mikołaj wraz z Aniołami. 

dokończenie ze str. 8
P. Klimczak poinformował, iż od zlecenia 

rzeczoznawca w ciągu 21 dni jest zobowiązany 
dostarczyć operat szacunkowy, potem podlega 
on weryfi kacji przez ŁUW przede wszystkim 
pod względem zgodności z przepisami prawa 
i z algorytmem wyceny. Jeśli są błędy, to w ciągu 
10 dni rzeczoznawca jest zobowiązany je popra-
wić, następnie trzeba zakończyć postępowanie 
i wydać decyzję.

Wszystkie wnioski i postulaty dotyczące wy-
ceny nieruchomości jak i utrudnienia z egzysten-
cją czy prowadzeniem gospodarstw rolnych lub 
działalnością gospodarczą, a nawet często drama-
tyczne sytuacje gdy rolnika pozbawia się gruntów 
rolnych lub komunikacji z drogą publiczną, zo-
stały przesłane właściwym organom państwa.

                          Krzysztof Nowakowski

DOBRE I ZŁE...

Malujący się na twarzy dzieci uśmiech był 
możliwy dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu 
osób w naszym mieście, oraz dzięki wsparciu Ca-
ritas, a także fi rm sponsorujących powyższą ak-
cję. Została ona objęta patronatem honorowym 
przez księdza arcybiskupa metropolitę łódzkiego 
Władysława Ziółka, wojewodę Jolantę Chełmiń-
ską, burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka oraz 
starostę powiatu łaskiego Cezarego Gabryjączy-
ka. Także z pomocą pospieszyli nam radni Rady 
Miejskiej i Rady Powiatu, którzy wsparli akcję 
fi nansowo.

Dzięki zaangażowaniu burmistrza do akcji 
włączył się Miejsko–Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej wraz z dyrektor Tamarą Szymko 
i pracownikami, którym dziękujemy za ogromną 
pomoc. Na tym nie koniec. Z pomocą bowiem 
pospieszyli księża naszego łaskiego dekanatu, na-
uczyciele, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Publicznego Gimnzajum nr 1 i z I Lice-
um Ogólnokształcącego w Łasku oraz młodzież 
z Kolumny. Szczególnie dziękujemy wolonta-
riuszom ze szkolnych kół Caritas i dyrektor SP 
nr 1 Jolancie Wilczyńskiej, za użyczenie nam 
szkoły, gdzie znajdowało się całe centrum „Serca 
na Gwiazdkę”. 

Dziękujemy naszym sponsorom: Zakładom 
Mięsnym Kawiks, Witoldowi Marcinkowskiemu 
z Sieradza, sieci sklepów Vobiano, Hurtowni Ar-
tykułów Spożywczych w Gorczynie, Zakładowi 
Mięsnemu Bartos, harcerzom, wojsku i Łaskie-
mu Domu Kultury.

Osobne podziękowania składamy  Renacie 
i Tomaszowi Jakubowskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli dary 
podczas zbiórek żywności w marketach: Bie-
dronka, Vobiano, Kaufl and oraz w sklepie Tina 
na Przylesiu. Patronat medialny nad akcją ob-

jęła gazeta „Mój Łask”. Nie sposób zapomnieć 
o podziękowaniach dla Mikołajów i służących 
pomocą Aniołów.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób 
i ogromnej pomocy ze strony Caritas Archidie-
cezji Łódzkiej paczki trafi ły do 270 dzieci. Po-
mocą zostało objęte 175 rodzin.

W sercu nosimy ogromną wdzięczność 
za wszelką okazaną pomoc. Wyraziliśmy ją pod-
czas mszy św. w łaskiej kolegiacie 22 stycznia 
sprawowanej w intencji wszystkich ofi arodaw-
ców, ale także za nasze babcie i dziadków z racji 
ich święta. Po mszy św. dzieci i młodzież, a wraz 
z nimi ks. prałat Marian Ciupiński, proboszcz 
łaskiej kolegiaty, zaprosili na koncert kolęd, aby 
podziękować wszystkim, dzięki którym maluje 

dokończenie ze str. 3
Wyraził również przekonanie, że dzięki tym 

cechom 32. BLT pod jego dowództwem będzie 
jeszcze lepszą jednostką niż dotychczas, a jej żoł-
nierze będą dobrze dowodzeni. 

Natomiast płk Zięć w swym wystąpieniu po-
dziękował płk. Malinowskiemu za trud włożony 
w dotychczasowe dowodzenie i modernizację lot-
niska poprzez realizację wielu inwestycji i szkolenia 
lotniczego. Zapewnił, że zrobi wszystko, aby 32. 
BLT rozwijała się tak prężnie jak dotychczas i nadal 
słynęła z wzorowej, codziennej służby i pracy. 

Płk K. Zięć służbę wojskową rozpoczął 
w 1991 roku jako podchorąży WSOSP, którą 
ukończył w 1995 roku w stopniu podporucz-

nika. W 2007 r. odbył w USA szkolenie specja-
listyczne na samolocie wielozadaniowym F-16, 
w 2008 ukończył studia podyplomowe w Akademii 
Obrony Narodowej. W latach 2008-2010 – w 31. 
BLT w stopniu majora jako szef Sek. Zast. Boj. 
i Dział. Lot., Gr. Dz.Lot.. W latach 2010 – 2012 
– w 31. BLT był dowódcą Eskadry lotniczej szóstej 
w stopniu ppłk. Posiada nalot ogólny 1800 h na sa-
molotach – Ts-11 Iskra,  Mig-21, T-38, F-16  blok 
15,42,52  - z czego  1040 h,-  na samolotach F-16. 

Podkreślić należy, że był pierwszym pilotem  
instruktorem wyszkolonym przez instruktorów 
amerykańskich w Polsce. 

                                 Tekst: Aneta Boroń
                             Fot. Andrzej Amerski

się uśmiech na twarzy dzieci i bardziej chce się 
wierzyć, że Mikołaj istnieje, i że Anioły są wśród 
nas.

                            ks. Gabriel Kołodziej

ZMIANA DOWÓDCY W 32 BLT

FERIE ZA PASEM
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu podczas ferii zimowych. 

Otwarte zajęcie dla dzieci młodzieży proponują m. in. Łaski Dom Kultury, Centrum Sportu i Rekre-
acji  oraz Biblioteka Publiczna w Łasku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach interneto-
wych: www.laskidomkultury.pl, www.biblioteka.lask.pl, www.lask.pl. 
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Zakończono  realizację projektu „Północ-Południe”

Dobiegła końca realizacja projektu drogowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie 
zduńskowolskim i łaskim” współfi nansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

12 grudnia br. w Ośrodku Pamięci św. M.M. 
Kolbego w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja 
podsumowująca realizację w/w projektu drogowego, 
zwanego projektem „Północ-Południe”. W konfe-
rencji udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych województwa łódzkiego, po-
wiatów: zduńskowolskiego i łaskiego, miasta Zduń-
ska Wola, gmin: Zduńska Wola, Zapolice i Widawa 
oraz fi rm realizujących projekt, a także wiele osób 
zaangażowanych w jego realizację. 

„Północ-Południe” jest największym samo-
rządowym projektem drogowym w skali kraju, 
bardzo ważnym dla naszego regionu, co podkre-
ślano wielokrotnie w trakcie konferencji. W ciągu 
ostatnich 5 lat przygotowano i zrealizowano prze-
budowę niemal 38 km dróg  na obszarze czterech 
gmin w dwóch powiatach, od Wielkiej Wsi pod 
Szadkiem do miejscowości Zborów za Widawą. 

Po prezentacji dokonanej przez koordyna-
tora projektu Radosława Stefaniaka ze Starostwa 
Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz raporcie 
inżyniera kontraktu Ryszarda Michalskiego głos 
zabrało kilku mówców. 

Starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik 
przypomniał okoliczności, w jakich przygotowy-
wano projekt – mimo wielu przeszkód udało się 
uzgodnić interesy sześciu samorządów i zrealizo-
wać zadanie w terminie. 

Starosta łaski Cezary Gabryjączyk podkreślił 
rolę lidera projektu – powiatu zduńskowolskiego, 
do podziękowań przyłączyli się reprezentanci po-
zostałych samorządów – partnerów w projekcie. 

W przemówieniach wskazywano, że nigdy jeszcze 
nie trafi ło do regionu tak dużo środków zewnętrznych, 
wyrażano satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. 

Wicemarszałek województwa łódzkiego 
Dorota Ryl stwierdziła, że „Północ-Południe” 
to wzorcowy projekt partnerski, jeden z dwóch 

– obok „Szlaku Bursztynowego”, którymi woje-
wództwo się szczyci.

Organizatorzy przygotowali pamiątkowe 
tabliczki dla tych, dzięki którym projekt „Pół-
noc-Południe” mógł zaistnieć, oraz tych, któ-
rzy pracowali przy jego realizacji. Konferencję 
poprzedził objazd nowo przebudowanych dróg 
oraz uroczystość poświęcenia i symbolicznego 
otwarcia ciągu komunikacyjnego, która odbyła 
się na ul. Juliusza w Zduńskiej Woli.

                                  Marzena Lorencka

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2012 R.
Starosta łaski przypomina o terminie wnoszenia opłat rocznych za użytkowa-

nie wieczyste, który upływa 31 marca. 
Należność za 2012 rok należy uiszczać 

na konto pod nazwą: ,,Powiat Łaski” Bank 
Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w 
Łasku nr 02 9263 0000 0517 2451 2005 
0001, bądź w kasie Starostwa przy ul. Po-
łudniowej 1.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospo-
darce nieruchomościami starosta na wnio-
sek użytkownika wieczystego, złożony nie 
później niż 14 dni przed upływem terminu 

POWIAT NA 
PODIUM

W ostatnich dniach 2011 roku roz-
strzygnięto konkurs „Ranking powiatów 
na rok 2011” organizowany przez Zwią-
zek Powiatów Polskich. 

Celem rankingu jest wyłonienie i nagro-
dzenie najlepszych powiatów w Polsce, pro-
mowanie ich w skali kraju, a także integracja 
mieszkańców i środowisk samorządowych. 
Miejsce w rankingu ustalane jest na podstawie 
punktów zebranych w kilkudziesięciu katego-
riach. W minionym roku powiat łaski uzyskał 
13215 punktów i zajął 3 miejsce w klasyfi ka-
cji wojewódzkiej oraz 66 miejsce w klasyfi ka-
cji ogólnopolskiej. Najwięcej punktów powiat 
zdobył w kategorii wydatkowanych środków 
fi nansowych pochodzących z funduszy krajo-
wych i unijnych, działania z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej oraz działania 
promocyjne.

                                  Jakub Płuciennik
                 Wydział Edukacji i Zdrowia
             Starostwo Powiatowe w Łasku

płatności, może ustalić inny termin zapłaty, 
nieprzekraczający danego roku kalendarzo-
wego. 

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

                                   Anna Swarzyńska
                                 Wydział Geodezji, Kartografi i, 
  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami               
                    Starostwa Powiatowego w Łasku
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Budżet powiatu na 2012 rok uchwalony
Na ostatniej w 2011 roku sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 29 grudnia, radni 15 głosami „za” przyjęli budżet na 

2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020.

Budżet jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospo-
darka fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi on roczny 
plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki 
oraz stanowi jednocześnie upoważnienie dla organu wykonawczego do do-
konywania wydatków, zaciągania i spłacania zobowiązań w imieniu powiatu.

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2012 rok to kwota 35.770.619 
zł, w tym dochody majątkowe 825.252 zł. 

Na dochody ogółem składają się:

Subwencje 18.532.817 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fi zycznych 7.003.700 zł
Dotacje   5.853.592 zł
pozostałe dochody 3.531.689 zł
dochody ze sprzedaży mienia 773.000 zł
środki z budżetu UE 75.821 zł

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 35.770.619 zł na które składają się:

wydatki bieżące 33.783.028 zł
wydatki majątkowe   1.987.591 zł

W ogólnej kwocie limity wydatków na inwestycje drogowe zostały 
określone na kwotę ogółem 1.784.591 zł,  m.in. na następujące zadania 
inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4917 E Ptaszkowice 
– Sędziejowice (wartość zadania 240.000 zł., w tym 120.000 
środki z FOGR)

120.000 zł

Odbudowa mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej 
nr 2304E Czestków-Pruszków-Żagliny (wartość zadania 
1.235.624 zł, w tym 600.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej)

635.624 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego 
poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ 
– Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim - projekt 
partnerski  - zakończenie inwestycji w 2012 r.                           

28.967 zł

Przebudowa drogi nr 2319E Łask, ul. Batorego 
(wartość zadania do realizacji w 2012 r. to kwota 1.428.571 zł, 
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej  428.571 zł.)
Ponadto zostanie zakończona w 2012 r. spłata sprzętu 
i wyposażenia Pracowni Endoskopowej SP ZOZ-u w Łasku na 
kwotę   45.000  zł (całkowita wartość zadania to 229.945 zł).          

1.000.000 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych rocznych będą realizowane m.in. :

Remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego 
dworu powstałego w okresie 1917-18 w Ostrowie, wpisanego do 
rejestru zabytków pod poz. 379/A - docieplenie dachu wraz z wymianą 
pokrycia i części więźby dachowej łącznie ze stropem nad I piętrem

115.000 zł

oraz z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Zakup samochodu osobowego dla PINB w Łasku 37.000 zł

Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, 
techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, 
szkoleniowego, transportowego oraz medycznego

6.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na poszczególne rodzaje 
działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 15.518.264 zł
drogi publiczne powiatowe 3.817.091 zł
administracja publiczna 5.231.272 zł
pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej 3.778.675 zł
bezpieczeństwo publiczne 3.260.500 zł
ochrona zdrowia 1.791.000 zł
obsługa długu i poręczeń 837.550 zł
działalność usługowa 817.470 zł
rezerwy 304.717 zł
pozostałe wydatki 414.080 zł

Razem 35.770.619 zł

Budżet powiatu łaskiego to również przychody, czyli planowane kredy-
ty i pożyczki w wysokości 1.300.000 zł i będą one przeznaczone na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2012 roku dług powiatu będzie stanowił kwotę 
4.560.619 zł, czyli 12,8 % planowanych dochodów (maksymalne możliwe zadłużenie 
60 %). Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2012 roku stanowi 6,0 % i ma 
tendencję malejącą w kolejnych latach. Zgodnie z przepisami nie może on przekroczyć w 
danym roku 15 % planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

 Zarówno projekt budżetu powiatu łaskiego oraz Wieloletnia Prognoza 
Finansowa zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO w Łodzi.

Budżet powiatu łaskiego jest planem finansowym, który w trakcie roku będzie ulegał 
zmianom zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

                                                                                   Dorota Cieślak
                                                                               skarbnik powiatu

Transport drogowy – nowe wyzwania
Powiat łaski gościł na VIII Konferencji 

Wydziałów Komunikacji Województwa Łódz-
kiego przedstawicieli: Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Łodzi, fi rm informatycz-
nych prezentujących aplikacje wspomagającą 
proces szkolenia kierowców oraz przedstawicieli 
samorządowych wydziałów komunikacji całego 
województwa. 

Na konferencji przeanalizowano brzmienie 
przepisów transportu drogowego na tle rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
podjęto zagadnienia dotyczące zmian w procesie 
szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami w świet-
le ustawy o kierujących pojazdami.

Nowa ustawa przyniosła wiele zmian, m.in. pro-
ces szkolenia będzie rozpoczynał się od wizyty w wy-
dziale komunikacji celem uzyskania karty kandydata 
na kierowcę. Przedmiotowy dokument wyda organ 
właściwy, po weryfi kacji osoby oraz po spełnieniu 
wymogów zawartych w rozporządzeniu do ustawy.

Proces szkolenia będzie też monitorowany 
przez organ uprawniony, tj. starostę albo odpo-
wiednio prezydenta, w zakresie rozpoczęcia, za-
kończenia kursu, list uczestników szkolenia oraz 
terminu egzaminu wewnętrznego.

Kolejnym novum wiąże się z przejęciem przez 
samorządy wydawania decyzji w zakresie badań le-
karskich i psychologicznych, które do tej pory rea-
lizowane były przez organy policji. 

Zmiany, jakie wprowadza ustawa o kierują-
cych pojazdami, zwiększają obciążenie samorzą-
dów jak również podmiotów szkolących. 

Wiele kontrowersji wzbudziły także zmiany 
przepisów transportu drogowego w świetle roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Wprowadziły one  nowe wymagania dla przedsię-
biorców dotyczące posiadania bazy eksploatacyjnej 
i siedziby oraz warunków związanych z wymogiem 
zdolności fi nansowej, które do tej pory nie zostały 
doprecyzowane przez krajowe przepisy.

Co do oceny skutków zmian uczestnicy 
spotkania są dość ostrożni, zapewne kolejna kon-
ferencja podsumuje wprowadzone nowe regulacje 
prawne.

 Izabela Moder, Anna Wróblewska-Łuczak
             Wydział Komunikacji i Transportu
                     Starostwo Powiatowe w Łasku
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Przedsiębiorcy dla samotnych
Spotkań integrujących mieszkańców nigdy za wiele. Taki też charakter miało tradycyjne 

przedświąteczne spotkanie przedsiębiorców z ludźmi samotnymi i wymagającymi wsparcia. 
Wzięło w nim udział prawie 150 osób z gminy Buczek.

W uroczystości wzięli udział: starosta łaski 
Cezary Gabryjączyk, przewodniczący Rady Po-
wiatu Andrzej Banaszczyk, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy Jacek Pałuszyński, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP Wojciech Pokora, szef sztabu 
32 BLT w Łasku ppłk. Piotr Wojtczyk, z-ca ko-
mendanta powiatowego policji mł. insp. Karol 
Mielczarek, a także ks. proboszcz Zbigniew Kacz-
markiewicz. Nie zabrakło też lokalnych przed-
siębiorców, radnych, przedstawicieli wszystkich 
jednostek OSP, którzy przywieźli samotne osoby 
z poszczególnych miejscowości gminy Buczek.
     Starosta Cezary Gabryjączyk i wójt Bronisław 
Węglewski złożyli życzenia świąteczno – nowo-
roczne wszystkim zebranym i mieszkańcom 
gminy Buczek. 

Nad organizacyjną stroną wigilii, jak co 
roku pieczę sprawowała dyrektor GOKiS Jo-
lanta Nietupska, wspierana przez GOPS i SGW   
z Bachorzyna.

Spotkanie uatrakcyjniły lokalne zespoły ar-
tystyczne działające przy GOKiS: orkiestra dęta, 
zespół ludowy pieśni i tańca „Buczkowiacy”, chór 
„Bogoria”, zespół tańca nowoczesnego, solistka 
Karolina Badowska oraz kabaret „Cudoki”.

Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich z Bachorzyna ze swoją szefową Jadwigą 
Ratajczyk przez 3 dni przygotowywały najwspa-
nialsze wytwory wigilijnej sztuki kulinarnej. 
Tradycyjne, postne potrawy, pięknie przyrzą-
dzone i podane wzbudzały zachwyt uczestników.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pacz-
kami, które podobnie jak produkty na stół wi-
gilijny można było zakupić dzięki sponsorom 
i darczyńcom, wśród których znaleźli się: Jacek 
Pniewski, Anna i Daniel Błońscy, Henryk Za-
lewski, Krzysztof Subczyński, Grzegorz Kępa, 
Bank Spółdzielczy w Buczku, Grzegorz Radajew-
ski, Wojciech i Dorota Pokora, Izabela Ratajczyk, 
Zbigniew Borek, Agnieszka Pokorska, Sebastian 
Krawczyk, fi rma Tom-Kor, GS Buczek oraz fi rma 
„Bro-Węg” Bronisława i Dominika Węglewskich.

                                                           A.Z.

Rada Gminy Buczek uchwaliła nowe stawki podatków obowiązujących od 1 stycznia 2012 r., 
które przedstawiają się w następujący sposób:

PODATEK OD  NIERUCHOMOŚCI

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2. powierzchni                          

0,58 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha                      0,10 zł

c) pozostałych od 1 m2. powierzchni, w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez   
  organizacje pożytku publicznego                                                                                   

0,01 zł

- zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zabudowanych 
  i  niezabudowanych                                                                                    

0,12 zł

- innych 0,43 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                           0,35 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 
    pow. użytkowej                                                                                          

14,88 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanych 
    materiałem siewnym za 1m2pow. użytkowej                                                

0,01 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
     leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 pow. użytkowej         

1,00 zł

e) pozostałych za 1 m2 pow. użytkowej w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez   
  organizacje pożytku publicznego                                                                                      

0,10 zł

- gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej                                                   2,98 zł              

- garaży towarzyszących zabudowie mieszkaniowej                                                                3,18 zł

- letniskowych                                                                                                                4,98 zł

- innych  nie wymienionych wyżej                                                                                           7,36 zł                      

3) od budowli:

a) służące przesyłaniu i uzdatnianiu wody oraz służące oczyszczaniu ścieków 0,01 %

b) pozostałych 2 %

PODATEK ROLNY- cena żyta do podatku wynosi - 44zł/q

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta 110,00 zł

2) dla gruntów nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta 220,00 zł

PODATEK LEŚNY

1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, równowartość pieniężną 0,220 cm³ drewna 41,0696 zł

2) od 1 ha powierzchni lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody 
i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50 %

20,5348 zł 

Opłata za 1 m3 zużytej wody 2 zł brutto

Opłata za 1m3 odprowadzanych ścieków 3 zł brutto

                                                                                                                                        E.K

Stawki podatków i opłat lokalnych w gminie Buczek
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 W gościnie u strażaków z  Woli Buczkowskiej
Wszyscy są zgodni: strażacy powinni coraz częściej spotykać we własnym gronie, jak to było np. z okazji wigilii, a mniej 

podczas akcji ratowniczej. Gminne spotkanie u strażaków w Woli Buczkowskiej stało się bowiem okazją nie tylko do integracji 
środowiska, ale i podsumowania osiągnięć jednostek w minionym roku. Takiego krótkiego podsumowania pracy jednostek OSP, 
zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury i sprzętu strażackiego, dokonał wójt Bronisław Węglewski.

Podczas spotkania opłatkowego w Woli 
Buczkowskiej o stół i potrawy zadbało miejsco-
we KGW. Nic więc dziwnego, że zarówno dru-
howie reprezentujący wszystkie jednostki z gmi-
ny  jak i zaproszeni goście: starosta łaski  Cezary 
Gabryjączyk, wójt i zarazem prezes gminny OSP 
Bronisław Węglewski, st. kpt. Waldemar Kę-
dziak z KP PSP w Łasku, szef sztabu 32 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego ppłk. Piotr Wojtczyk, 
komendant gminny Wiktor Papuga, a także 
najstarszy druh w gminie Józef Woźniak oraz 
proboszcz Buczku,  ks. kanonik Zbigniew Kacz-
markiewicz - czuli się znakomicie. Nie zabrakło 
życzeń, wspólnie śpiewanych kolęd i wzajemne-
go poznawania się.

                                                           A.Z.

Zwrot podatku za olej napędowy
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać  do wójta, burmistrza (prezyden-

ta miasta) właściwego ze względu na lokalizację gruntów wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej - w dwóch terminach, tj.:

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzo-
nymi za zgodność z oryginałem) dokumentu-
jącymi zakup oleju napędowego do produk-

cji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 
31 stycznia 2012 r. 
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. 
– wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) po-

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. producen-
ci rolni będą mogli ubiegać się  o dopłatę z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifi kowany zaku-
pionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 

15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. zgodnie 
z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi z 16 lipca 2009 r. Pomoc ta przysługuje do: 
zbóż ozimych,  zbóż jarych, roślin strączkowych, 
ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych 

(sporządzonych z gatunków albo odmian gatun-
ków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem 
ziemniaka).

Wnioski dostępne na stronie: lodz@arr.gov.pl 
należy składać osobiście lub pocztą do Agencji 
Rynku Rolnego w Łodzi.

                                                                  I.R.

twierdzającymi zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 
31 lipca 2012 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie 
1 – 31 października 2012 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w drugim terminie  
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcy-
zowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wy-
niesie 81,70 zł.                                        A.M.

Krótko z gminy Buczek
Remont szkoły w Buczku

Gmina Buczek podpisała umowę w po-
stępowaniu przetargowym na remont pomiesz-
czeń I i II piętra budynku szkoły w Buczku 
z fi rmą Rol-Bud ze Szczercowa. Umowa opiewa 
na kwotę 206 640,00 zł. Zakończenie prac pla-
nowane jest w czerwcu 2012 r. Gmina na ten 
cel otrzymała dotację z rezerwy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w wysokości 100 000 zł.

Umowa na remont kolejnej strażnicy
28 grudnia podpisano umowę (w postępo-

waniu przetargowym) z fi rmą „Projnad” z Sieradza  
na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbu-
dowa budynku OSP ze świetlicą środowiskową 
w Gucinie”, na kwotę 579 476,10 zł. Zadanie do-
fi nansowane zostanie ze środków unijnych w wyso-
kości 80 % kosztów kwalifi kowanych. Zakres prac 

do wykonania to między innymi: roboty rozbiórko-
we, rozbudowa budynku o pow. zabudowy 57,50 m 
kw., wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, 
remont wnętrza budynku obejmującego wymianę 
podłóg, malowanie sufi tów i ścian, wykonanie stro-
pów oraz sufi tów podwieszanych wraz z ociepleniem, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ele-
wacji zewnętrznej, wykonanie instalacji odgromowej, 
wykonanie instalacji wentylacji, wod-kan., c.o., c.t. 
wraz z kotłownią oraz zagospodarowanie terenu.

Kanalizacja w Józefatowie
W listopadzie 2011 r. podpisano umowę 

z wykonawcą na budowę sieci kanalizacyjnej w Jó-
zefatowie na kwotę 1 463 700.00 zł. Prace zapla-
nowano do końca lipca 2012 r., zakres obejmuje 
3,5 km sieci oraz dwie przepompownie. Zadanie 
współfi nansowane jest ze środków unijnych w ra-
mach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”, w wysokości ok. 600 tys. zł.

Pozyskano środki unijne 
na Święto Truskawki w 2012

Gmina Buczek uzyskała dofi nansowa-
nie ze środków unijnych w ramach Działania 
Marketing i promocja produktów i „marek” 
regionalnych i lokalnych objętego Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Łódz-
kiego na organizację „Wojewódzkiego Święta 
Truskawki - Buczek 2012”. W dniu 14 grudnia 
2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi odbyło się podpisanie umowy na reali-
zację tego zadania przez gminę Buczek, którą re-
prezentowali wójt gminy Buczek Bronisław Wę-
glewski i skarbnik Grażyna Jędryka. Całkowita 
wartość projektu to 252549,00zł. Głównym 
celem projektu jest budowa tożsamości regionu 
łódzkiego w oparciu o stworzenie regionalnej 
marki Wojewódzkiego Święta Truskawki.

                                          A.Sz. D.K.
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PRZYRODA POD 
SPECJALNYM 
NADZOREM

Powrót do natury to nie tylko picie źródlanej wody i wypoczynek nad jeziorem 
czy w lesie, to także troska o naszą przyrodę. A mamy o co dbać - w naszej gminie 
znajduje się przecież sporo terenów o wysokich walorach przyrodniczych.  Niestety, 
tylko nieliczni mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę i troszczą się o to, co tak hojnie 
podarowała nam natura.

Gdzie znajdują się owe najcenniejsze tere-
ny przyrodnicze, jak je chronić przed cywilizacją 
i… człowiekiem? Co robić, by przetrwały jeszcze 
długo i aby mogły cieszyć kolejne pokolenia? 

NAJCENNIEJSZA DOLINA GRABI
Przypomnijmy w tym miejscu banalną 

prawdę: najcenniejsza pod względem przyrodni-
czym i krajobrazowym jest dolina Grabi, prze-
cinająca całą gminę Łask. W tym wspaniałym 
korytarzu ekologicznym można  spotkać naj-

cenniejsze gatunki roślin i zwierząt, choć tereny 
przyległe na ogół są intensywnie użytkowane 
przez rolników. Amatorzy wędrówek mogą tu 
cieszyć oczy wspaniałymi krajobrazami o każdej 
porze roku.

Do najcenniejszych elementów doliny 
należy nurt rzeki wraz ze zbiorowiskami roślin 
wodnych i bagiennych, brzegi z zaroślami i szu-

warami, rozległe łąki, fragmenty wilgotnych la-
sów liściastych i starorzecza z zabagnieniami. 
Wszystko to sprawia, że tereny te są okresowo 
trudno dostępne i dlatego tak chętnie zasiedlają 
je ptaki i zwierzęta.

Dolina Grabi powinna być jeszcze bardziej 
chroniona i zabezpieczona przez ingerencją czło-
wieka. W przyszłości w tym ważnym procesie 
dużą rolę może odegrać projektowany zbiornik 
wodny „Zajączek”, który z pewnością przyciąg-
nie ptactwo wodne, jako to się stało np. na „Je-
ziorsku” czy Zalewie Sulejowskim, oczywiście 
w znacznie większej skali. Z punktu widzenia 
turystów i wczasowiczów warto zadbać także 
o stare młyny wodne.

NIEDOCENIANA DOLINA KOŃSKIEJ
Przebiegająca południkowo przez połu-

dniowo-zachodnią cześć gminy dolina obejmuje 
niewielki ciek, ale jest on powiązany zarówno 
z lasami jak i łąkami oraz pastwiskami. Wody 
Końskiej meandrują wśród szuwarów i drzew. 
Sporo tu tradycyjnych łąk i pastwisk sprzyjają-
cych rozwojowi gatunków łęgowych i łąkowych, 
które na innych terenach powoli zanikają.

Dolina Końskiej to kolejny korytarz ekolo-
giczny, zasługujący na ochronę właśnie ze wzglę-
dów krajobrazowych. I tu trzeba wystrzegać się 
ingerencji burzących dotychczasowy układ przy-
rodniczy. 
                               dokończenie na stronie 14

Kokoszka wodna

Grabia w okolicy Kolumny
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dokończenie ze str. 13
BYŁY TU NIEGDYŚ  STAWY RYBNE
W dawnym krajobrazie polskim rzeki, stru-

mienie i stawy były czymś powszechnym nie tyl-
ko dlatego, że służyły celom estetycznym czy 
obronnym, ale i dlatego, że dostarczały pożywie-
nia, czyli ryb. Zmiany gospodarcze i przeobraże-
nia krajobrazu zniszczyły sporo akwenów, w tym 
także stawów. Ten niekorzystny proces dotknął 
boleśnie wielu miejscowości w naszej gminie, 
gdzie np. stawy przestały istnieć.

Stało się tak m.in. w Mikołajówku, gdzie 
w ostatnich latach nieużytkowane stawy (ok. 20 
ha) po prostu zarosły. Aczkolwiek wspaniałe szu-
wary i inna roślinność (m.in. kalina koralowa) 
są także sporą atrakcją na tym terenie i nadają 
się doskonale na siedliska zwierząt, w tym szcze-
gólnie ptactwa błotnego i bezkręgowców, było-
by dobrze, gdyby docelowo stawy przywrócone 
zostały racjonalnie prowadzonej gospodarce ry-
backiej i rekreacji. Naukowcy podpowiadają, by 
takie miejsce służyło również dydaktyce.

Na szczęście mieszkańcy coraz bardziej do-
ceniają te małe oczka wodne tym bardziej, że są 
one bardzo malownicze. Nawet sami łaskowianie 
mogą się o tym przekonać wypoczywając w rejo-
nie akwenów znajdujących się w samym Parku 
Miejskim i na jego obrzeżach.

Równie atrakcyjny jest nieużytkowany kil-
kunastohektarowy staw w Zielęcicach (na rzece 
Końskiej) otoczony szuwarami i lasem.  I to 
miejsce stało się siedliskiem wielu rzadkich pta-
ków i innych zwierząt. Można tu spotkać m.in. 
błotniaka stawowego, kokoszkę wodną czy trzci-
niaka. 

PRZYRODA POD SPECJALNYM NADZOREM
ŻYZNE LASY, TORFOWISKA

Takie atrakcyjne tereny leśne, z licznymi 
okazami zwierząt, roślin i grzybów, znajdują się 
w rejonie Borszewic Poduchownych i Ulejowa. 
Warto zwrócić uwagę na lasy grądowe z udzia-
łem w drzewostanie także jodły. Od lat dbają 
o nie leśnicy i na tym terenie tak powinno być 
nadal w przyszłości.

Uwadze Czytelników polecamy również po-
łudniowe obrzeża Aleksandrówka, gdzie w rozle-

NORDIC WALKING - SAMO ZDROWIE
Zimowe miesiące nie zachęcają do uprawiania sportu. Dla wielu z nas jedy-

ną formą aktywności fi zycznej jest spacer, który uzależniamy często od panują-
cej w danym dniu aury. Długie wieczory spędzamy zazwyczaj przed telewizorem 
lub surfując w internecie, tracąc przy tym tak ciężko zdobywaną latem formę. 
Z niecierpliwością spoglądamy na kalendarz, wyczekując upragnionej wiosny. 

Czy o tej porze roku jesteśmy skazani jedynie na bierność i błogie lenistwo? Nie. Pomimo 
niesprzyjającej pogody powinniśmy dbać o zdrowie i kondycję, a pomóc może nam w tym nor-
dic walking. Jest to niezwykle ciekawa i przyjemna forma odpoczynku polegająca na marszu ze 
specjalnie przystosowanymi do tego kijkami. Może się wydawać, iż jest to stosunkowo nowy 
sport, jednak jego początki sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy pełnił funkcję treningu dla 
narciarzy biegowych. Główne zalety nordic walkingu to ogólna poprawa stanu zdrowia, krążenia 
i dotlenienie całego organizmu. Trenująca osoba zmusza do wysiłku większość mięśni ciała, któ-
re pracują w inny sposób, niż podczas zwykłego kroku. Marsz z kijkami wzmacnia szczególnie 
ramiona, które stają się silniejsze i bardziej wytrzymałe. dokończenie na str 16

głej niecce i innych pożwirowych zagłębieniach 
terenu zachowały się torfowe ekosystemy. Stąd 
obecność tutaj rzadkiej i chronionej roślinności, 
np. rosiczki okrągłolistnej  czy modrzewnicy 
północnej. Rośnie tutaj także rzadka borów-
ka bagienna i turzyca gwiazdkowata. I w tym 
miejscu, podobnie jak w innych rejonach gmi-
ny gdzie znajdują się tereny podmokłe, istnieją 
miejsca lęgowe ptaków wodnych.

                                                            RP

Borówka bagienna

Młyn w pobliskim Talarze

Błotniak stawowy 
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NIE DLA CZADU
Każdego roku, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, sporo ludzi ulega zaczadzeniu. „Cicha śmierć” – jak ją 

najczęściej określamy - nadchodzi niespodziewanie i na ogół zbiera tragiczne żniwo. Na szczęście można jej uniknąć – wystarczy 
trochę wyobraźni i ostrożności. Oto trochę informacji i porad na ten temat.

 SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I DLACZEGO 
JEST TAK NIEBEZPIECZNY?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, 
jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bez-
wonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powo-
duje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprze-
strzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania 
wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, 
nafty, propanu, węgla i ropy, spowodowanego 
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej 
do zupełnego spalania. Może to wynikać z bra-
ku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, 
w którym następuje spalanie albo z powodu za-
nieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika 
gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia 
paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczegól-
nie groźne w mieszkaniach, w których okna są 
szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika 
z faktu, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym 
i bezwonnym. W układzie krwionośnym wiąże 
się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, 
blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowie-
ka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie 
tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów. Następstwem ostrego 
zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność 
wieńcowa, zawał albo nawet śmierć.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIU?
Podstawową przyczyną zatruć czadem jest 

niepełne spalanie, do którego może dojść np. 
gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest 
właściwej wentylacji. Powoduje to powstawa-
nie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Przede 
wszystkim należy zapewnić możliwość stałego 
dopływu  świeżego powietrza do paleniska (pieca 
gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej 
lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętajmy zatem aby:
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych 
korzystajmy z usług wykwalifi kowanej osoby
• dokonujmy okresowych przeglądów instalacji 
wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz 
ich czyszczenia. Gdy używamy węgla i drewna,  
te przeglądy należy to robić nie rzadziej niż raz 
na 3 miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy 
oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół 
roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obo-
wiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej 
nie rzadziej niż raz w roku.
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, 
w których odbywa się proces spalania zgodnie 
z instrukcją producenta: kontrolować stan tech-
niczny urządzeń grzewczych
• stosować urządzenia posiadające stosowne do-

puszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
• w sytuacjach wątpliwych należy żądać okaza-
nia wystawionej przez producenta lub importera 
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. doku-
mentu zawierającego informacje o specyfi kacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stoso-
wania danego urządzenia 
• w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dźmy poprawność działania wentylacji, ponie-
waż nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wentylację

• systematycznie sprawdzajmy ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki papieru 
do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć 
do wyżej wspomnianego otworu lub kratki

• często wietrzyć pomieszczenie, w których od-
bywa się proces spalania (kuchnie,  łazienki wy-
posażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, 
nawet niewielkie, rozszczelnienie okien
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części 
domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki war-
to umieścić w każdym pomieszczeniu
• nie spalajmy węgla drzewnego w domu, gara-
żu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomiesz-
czenia te nie mają odpowiedniej wentylacji
• nie zostawiajmy samochodu w garażu na zapalonym 
silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizujmy objawów duszności, bólów 

i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności 
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem,  
że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym 
się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA?
Przede wszystkim ból głowy, zawroty głowy, 

ogólne zmęczenie, duszność, trudnościami z od-
dychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, 
senność i  nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzo-

ny, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny 
zagrożenia powodują,  że jest on całkowicie 
bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia tru-
cizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyj-
dzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu?
Należy natychmiast zapewnić dopływ świe-

żego, czystego powietrza, jak najszybciej wynieść 
osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, 
na świeże powietrze,  rozluźnić poszkodowane-
mu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie moż-
na doprowadzić do jego przemarznięcia, wezwać 
służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 
999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).

Pamiętajmy! Od stosowania się do powyż-
szych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje 
oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobi-
na przezorności.                                            

                                                         WS
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Wkładka ekologiczna - zadanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

dokończenie ze str 16
Nordic walking może trenować każdy i praktycznie w każdym miejscu na ziemi, zarówno 

w mieście, jak i poza jego granicami. Oczywiście nic nie zastąpi kontaktu z naturą, a idealnych 
miejsc do obcowania z przyrodą w naszej okolicy nie brakuje. Moda na tę aktywność fi zyczną 
dotarła także do naszej gminy. Szczególnie dużo osób spacerujących z kijkami widywanych jest 
na osiedlu Przylesie oraz w Kolumnie. Nordic walking stał się tak popularny, iż władze gminy 
w porozumieniu z łaskim odziałem PTTK  planują wytyczanie specjalnych szlaków dla wszyst-
kich miłośników tego sportu.

Jeśli już zdecydujemy się rozpocząć swoją przygodę z kiljkami, powinniśmy wcześniej skon-
taktować się z osobą, która pokaże nam technikę chodu oraz zaznajomi z wymaganym sprzętem. 
Oczywiście najważniejszym elementem wyposażenia są specjalnie kijki. Pamiętajmy, aby w skle-
pie pytać o kijki do nordic walkingu. A potem wybierzmy atrakcyjne trasy, których przecież tak 
wiele jest w okolicy Łasku. 

                                                                                                                Michał Janiszewski 

NORDIC WALKING - SAMO ZDROWIE

Przeczytaj dla swojego dobra

GDY DOJDZIE DO KATAKLIZMU
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do pojawiania się zaskakujących zjawisk pogodowych, powodujących znaczne szkody ma-

terialne i dezorganizujących nasze życie. Jednak nie tylko straty są konsekwencją silnych wiatrów, zawiei śnieżnych i powodzi 
– opracowano też zasady postępowania w przypadku pojawienia się np. kataklizmów. Na ogół takie zasady lekceważymy, ale 
dziś z całą powagą mówimy: trzeba je przeczytać i zapamiętać dla swojego dobra.

Koordynator ds. zarządzania kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Łasku Paweł Rogala pod-
powiada, że należy przestrzegać następujących 
zasad postępowania: 
− uprzątnij z obejścia przedmioty, które porwa-
ne przez wiatr mogłyby narobić szkód 
− pozamykaj okna, drzwi, włazy dachowe 
− zabezpiecz rynny i inne części budynku 
− usuń z parapetów i balkonów przedmioty, 
które mogą zagrażać przechodniom 
− schowaj się w  środkowych i najniższych partiach 
budynku z dala od oszklonych okien, sufi tów i drzwi  
− nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słu-
pów, plansz reklamowych i trakcji elektrycz-
nych, sam też unikaj tych miejsc 
− nie spaceruj pod balkonami - spadające do-
niczki, kwietniki lub szyby  okienne mogę do-
tkliwie poranić  
− wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy 
to możliwość powstania  pożaru  
− nie wychodź na zewnątrz i nie korzystaj z po-
jazdów samochodowych, jeśli nie jest to abso-
lutnie konieczne  
− słuchaj komunikatów radiowych i telewizyj-
nych oraz przestrzegaj przekazywanych w nich 
zasad zachowania się 
− unikaj zbędnego lub nadmiernego wysiłku 
(np. odgarnianie  śniegu, pchanie samochodu) 
- zimne otoczenie powoduje dodatkowe obcią-
żenie dla serca 
− jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się 
w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom 
kogokolwiek o docelowym miejscu podróży 

oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miej-
sce przeznaczenia 
− zachowaj ostrożność poruszając się po za-
śnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę 
na zwisające sople, zwały  śniegu na dachach bu-
dynków i drzewach  
− jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wyko-
rzystanie publicznych środków transportu 
− jeśli wybierasz się w podróż samochodem, 
sprawdź jego stan techniczny (akumulator, płyn 
chłodzący, układ ogrzewania, wycieraczki i płyn 
do spryskiwania szyb, oświetlenie pojazdu, ha-
mulce, poziom oleju w silniku, poziom paliwa, 
ogumienie) oraz wyposażenie (migające  światło 
przenośne, skrobaczkę do szyb, łopatkę do  śnie-
gu, linę holowniczą, pojemnik z solą kamienną, 
apteczkę pierwszej pomocy, koc lub  śpiwór, tor-
bę plastikową do celów sanitarnych, zapalniczkę, 
podstawowe narzędzia, przewody do rozruchu 
silnika, łańcuchy lub siatki do opon, jaskra-
wo kolorową tkaninę np. koloru czerwonego 
do użycia  jako fl agi sygnalizacyjnej); − podróżuj 
w dzień i w towarzystwie przynajmniej jednej 
osoby oraz korzystaj z głównych dróg i unikaj 
bocznych dróg i skrótów 
− jeśli utknąłeś na trasie: wezwij pomoc, pozo-
stań w samochodzie (nie szukaj sam pomocy 
w odległości powyżej 100 m), umocuj na ante-
nie lub dachu samochodu fl agę sygnalizacyjną 
lub jaskrawą część ubrania tak, aby widoczna 
była dla ratowników, popraw izolację samocho-
du, utrzymuj rurę wydechową wolną od  śnie-
gu, uruchamiaj silnik co godzinę na 10 minut 

- w tym czasie włącz ogrzewanie i zewnętrzne  
światła samochodu oraz lekko uchyl okna,  sta-
raj się nie przebywać w jednej pozycji zbyt dłu-
go - wykonuj lekkie ćwiczenia dla utrzymania 
krążenia krwi (klaskanie w dłonie, ruchy ra-
mion i nóg), zwracaj uwagę na oznaki odmro-
żeń (znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, 
utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, 
małżowin usznych) lub wychłodzenia organi-
zmu (zaburzenia  świadomości - do  śpiączki 
włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpa-
nia, zaburzenia mowy, senność) 
− jeżeli u kogoś wystąpiły oznaki odmrożenia 
lub wychłodzenia, poszukaj natychmiasto-
wej pomocy medycznej i rozpocznij powolne 
ogrzewanie osoby: rozpocznij od ogrzewania 
torsu, zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż 
osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało ko-
cem, folią aluminiową - ogrzewaj ją własnym 
ciałem, przy odmrożeniach kończyn zanurz je 
w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowe-
go człowieka, na inne odmrożone części ciała 
nakładaj ciepłe (nie gorące!) okłady, unikaj 
podawania kawy ze względu na zawartość ko-
feiny, nie podawaj żadnych leków, bez dodat-
kowych wskazań, nie podawaj osobie alkoholu, 
w szczególności gdy nie ma możliwości zapew-
nienia jej ciepłego schronienia, nie uznawaj 
pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed 
próbą reanimacji 
− nie zapominaj o obowiązku usuwania  śniegu 
i lodu z obiektów  budowlanych.  

                                                           (R)
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 POSUWAMY SIĘ DO PRZODU
 Rozmowa z wójtem gminy Sędziejowice – Jerzym Kotarskim                        

2011 rok dobiegł końca. Wielokrotnie zewsząd można było usłyszeć, że ludziom żyje się coraz gorzej. Jerzy 
Kotarski, wójt gminy Sędziejowice, również ocenia go jako trudny.

- Jak Pan ocenia minio-
ny rok?
- 2011 był trudnym ro-
kiem. Niełatwo  było 
zbilansować budżet, 
mimo to nie można po-
wiedzieć, że nie udało 
się osiągnąć niczego. Re-
alizowaliśmy wytyczone  
cele, kontynuowaliśmy 
rozpoczęte wcześniej za-
dania, a więc posuwamy 
się do przodu. Wielu 
ludzi dokłada wszelkich starań, aby w gminie 
działo się jak najlepiej, mimo trudności. Czę-
sto bywa tak, że w takich sytuacjach rodzi się 
wzajemne zrozumienie i chęć współdziałania, 
a więc ogólny bilans – mimo wszystko – wy-
pada dodatnio.
- Co można zaliczyć do najważniejszych 
osiągnięć w ubiegłym roku?
- Dla gminy Sędziejowice  to 2010 rok był okre-
sem prowadzenia  wielu inwestycji  z udziałem 
środków unijnych, wymagających dużych na-
kładów fi nansowych. W roku 2011 nastąpiło 
ich zakończenie i  rozliczenie. Do najważniej-
szych można zaliczyć:
•  wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Bilewie 
na kwotę 3.180 tys. zł
• zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
Pruszków za około 800 tys. zł
• wybudowanie placu i parkingu przy sali OSP 
w Marzeninie i parkingu przy kościele
• wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej 

w Osinach (ponad 300 tys. zł); PROW dofi -
nansował 194 tys. zł
• powiat łaski wybudował most i 400 m jezdni 
z chodnikami w Marzeninie (przy dofi nanso-
waniu gminy)
• ze środków własnych wyremontowano i roz-
budowano ośrodek zdrowia (1.200 tys. zł)
• wybudowano drogę Lichawa-Kamostek 
(176 m) za 256 tys. zł  (dofi nansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych)
• wybudowano drogę w Kustrzycach za 138 
tys. zł (również z dofi nansowaniem FOGR)
Mimo ogólnych trudności, rok 2011 nie był 
rokiem statycznym. Generalnie zapisał się on 
jako czas, w którym w wielu sołectwach udało 
się wykonać większe i mniejsze prace remonto-
we w obiektach wiejskich (świetlicach i straż-
nicach), czego najlepszym przykładem może 
być wymiana pokrycia dachowego na budynku  
świetlicy wiejskiej w Kustrzycach, wybudowa-
nie oświetlenia ulicznego w Pruszkowie na uli-

cy Leśnej, a także przygotowanie dokumentacji 
na remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Kozu-
bach. Dał on możliwość sołectwom decydowa-
nia przez walne zebrania wiejskie o przeznacze-
niu  środków. Jeśli chodzi o inwestycje, w 2011 r. 
wybudowaliśmy drogę z miejscowości Korczyska 
do granicy Patok  (gmina Widawa) za 150 tys. zł. 
Ponadto za kwotę 329 tys. zł. zakupiono specja-
listyczną  koparko-ładowarkę  KOMATSU, któ-
ra jest niezbędna   w  Gminnej Jednostce Usług 
Komunalnych. Ten zakup stworzył możliwości 
systematycznego  odkopywania  wszystkich ro-
wów w całej gminie. Wyposażona jest w pług, 
aby służyć ludziom nawet  zimą, a także podczas 
zagrożeń powodzią. Udało się również zakoń-
czyć  projekt  dokumentacji dotyczącej budowy 
kanalizacji w Pruszkowie.  Jestem  bardzo zado-
wolony z organizacji wielu  wydarzeń społeczno 
– kulturalnych, do których w pierwszej kolejno-
ści  zaliczam  organizację Dożynek 2011, Dni 
Gminy Sędziejowice, czy uroczystości związane 
ze świętami Bożego Narodzenia. 
- Jakie są Pana marzenia ?
- Spoglądam ufnie w przyszłość, bo z doświad-
czenia wiem, że zawsze po trudniejszych chwi-
lach przychodzi lepszy czas. Jestem pewien, 
że jak po nocy przychodzi dzień, a po burzy 
spokój, tak i dla wszystkich, po trudnym okre-
sie, nadejdą lepsze dni. Wszystkim mieszkań-
com gminy życzę zdrowia, bo to ono powoduje, 
że możemy czerpać z życia pełnymi garściami, 
a jednocześnie spokoju ducha,  aby radość, 
szczęście i miłość nigdy nie opuściło naszej du-
chowej i samorządowej wspólnoty  przez kolej-
ny rok.
                       Rozmawiała: Beata Magdziak

STO LAT!
5 grudnia 2011 zapłonęło 100 świec  na torcie Józefa Fijałkowskiego z Pruszkowa.

W gronie gości zaproszonych na tę uroczystość  znalazł się Jerzy Kotarski – wójt gminy Sę-
dziejowice,  Małgorzata Dziubińska – kierownik świadczeń i  Andrzej Dziedziczak -  zastępca 
kierownika placówki KRUS w Zduńskiej Woli, pracownik socjalny  GOPS w Sędziejowicach 
-  Elżbieta Kozieł oraz przedstawiciele Zarządu OSP w Pruszkowie –  Stanisław Wdowiński 
i Zdzisław Krysztofi ak,  Marek  Woźniak – sołtys z Pruszkowa.

Józef Fijałkowski to pogodny, spokojny człowiek, który zawsze jest zadowolony z życia. Na pytanie, jak się 
czuje w tych szczególnych dniach, po przekroczeniu „setki”, odpowiada, ze teraz liczy dni do drugiej setki…

Całe swoje życie związany był z Pruszkowem; tutaj chodził do szkoły, tutaj leży jego ukochana ziemia, 
której poświęcił całe swe życie. Kilka wojennych lat spędził na Lubelszczyźnie, gdzie ukrywał się przed Niem-
cami. Nie dał się wywieźć, jak sam twierdzi; lata wojny spędził w lasach ziemi lubelskiej. Nie było łatwo, kiedy 
wrócił, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Od sierpnia 1972 r. przebywa na emeryturze, 
co nie oznacza, że wypoczywa. Pomaga w pracy na roli swoim dzieciom. Do dziś jest sprawny, do 90 roku 
życia jeździł rowerem. Jak podkreśla rodzina i sąsiedzi, zawsze żył i żyje w zgodzie ze wszystkimi. Swoje dzieci 
nauczył, że ich obowiązkiem jest „chodzić co niedziela do kościoła i mieć czyste buty”..

Doczekał się 3 dzieci, 7 wnuków, 12 prawnuków i 5 praprawnuków. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych 100 lat!

                                                                                                                     Elżbieta Kozieł
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LUDOWCY 
ZAPROSILI…

Tradycyjnie w wieczór Trzech Króli 
Spotkanie Noworoczne organizuje Za-
rząd Gminny  Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i Gminny Ośrodek Kultury.  

PODZIEL SIĘ 
POSIŁKIEM
Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kul-

turalnego gminy Sędziejowice zorgani-
zował II i III zbiórkę artykułów żyw-
nościowych w ramach akcji „Podziel się 
posiłkiem”. W markecie „TOM-KOR” 
w Sędziejowicach wolontariusze z klasy  
III a gimnazjum w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Sędziejowicach zebrali 
aż 159 i 452 kg.  żywności. Z zebranych 
produktów wykonano 21 paczek świątecz-
nych i przekazano je osobom starszym, sa-
motnym, schorowanym oraz półsierotom 
z terenu gminy Sędziejowice.             (K)

I tym razem prezes Zarządu Marek 
Krawczyk wraz z dyrektorem GOK – Grze-
gorzem Brożyńskim, bardzo ciepło powita-
li  wszystkich przybyłych gości, a było ich 
niemało: wójt gminy Jerzy Kotarski, prze-
wodniczący Rady Gminy Wacław Ułański, 
proboszcz parafii Marzenin  ksiądz Jerzy 
Dominowski, wójt gminy Widawa Jerzy 
Sylwester Woźniak, wójt gminy Zapolice 
Jan Zaborowski, przewodniczący Komisji 
Kultury,  Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 
Socjalnych  Jarosław Bartczak, prezes Forum 
Młodych Ludowców Dariusz Cieślak, prezes 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gmi-
ny Sędziejowice Jolanta Sierszyńska, łódzki 
wojewódzki inspektor jakości handlowej ar-
tykułów rolno-spożywczych Tomasz Fraszka, 
ksiądz kanonik Grzegorz Kaźmierczak, ko-
mendant gminny OSP Tomasz Mielczarek,  
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Marian Przybylski i wielu innych 
gości, wśród których prym wiedli radni na-
szej gminy,  sołtysi oraz  przedstawiciele rad 
sołeckich. Nie brakło też rodziców wszyst-
kich dzieci, prezentujących piękny  program 
artystyczny. 

GOK przygotował bogaty repertuar ko-
lęd i pastorałek, wystąpił Dziecięcy Zespół 
„Mali Sędziejowiczanie”, Zespół Śpiewa-
czy „Sędziejowianki” i Kapela Podwórkowa 
„Grabianie” i „Sędziej”.  Swoiste novum sta-
nowiły Jasełka, przygotowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną we współpracy z Or-
kiestrą Dętą „Druh”, która służyła oprawą 
muzyczną. 

                                    Beata  Magdziak

PODATKI I OPŁATY  LOKALNE W 2012 R.
Rada Gminy Sędziejowice uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości, 

które  obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Są one wyższe od  obowiązujących w 2011 r. 
średnio o 4,2 % i wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  - 
0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
2) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 14,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
3) od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym 
– 9,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 
4) od budynków lub ich części związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
– 3,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
5) od pozostałych budynków: 
a) letniskowych – 6,98 zł od 1 m² pow. użytkowej 
b) innych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje pożytku publicznego  
– 3,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
6) od budowli  - 2 % ich wartości
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi ko-
wania w ewidencji gruntów i budynków  – 0,61 
zł od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,12 zł 
od 1 ha powierzchni
c) pozostałych:
 - letniskowych – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
- innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł 
od 1 m2 powierzchni.
 Podatek rolny na rok podatkowy 2012 wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych 
- równowartość pieniężną 2,5q żyta, to jest 
140,00 zł
2)  od 1 ha przeliczeniowego gruntów pozosta-
łych – równowartość pieniężną 5 q żyta, to jest 
280,00 zł.

Podstawą do obliczenia podatku rolnego 
stanowi średnia cena skupu żyta za okres trzech 
kwartałów 2011 r. ustalona na podstawie ko-
munikatu prezesa GUS z dnia 19 października 
2011 r. w wysokości 74,18 zł/q. Rada Gminy 
Sędziejowice uchwałą nr X/86/11 z dnia 29 li-
stopada 2011 r. obniżyła stawkę do kwoty 56,00 
zł za 1 q.
Podatek leśny na rok podatkowy 2012  wynosi:
1) od 1 ha powierzchni gruntu leśnego, rów-
nowartość pieniężna 0,220 cm3 drewna to  jest 
41,0696 zł
2) od 1ha powierzchni lasów ochronnych oraz 
lasów wchodzących w skład rezerwatów przyro-
dy i parków narodowych stawka podatku leśne-
go, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50% 
i wynosi  20,5348 zł.

Stawki podatku od środków transporto-
wych na 2012 r. zostały określone  uchwałą nr 
XI/97/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 14 
grudnia 2011 r.  

Wszystkie uchwała zamieszczona są na stro-
nie  bip.gminasedziejowice.pl

Rada Gminy nie skorzystała z możliwości 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

                                                        MP
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WOŚP - graliśmy z pompą
dokończenie ze str. 2
Pomiędzy występami licytowaliśmy, licyto-

waliśmy, licytowaliśmy i licytowaliśmy, a widzo-
wie płacili, płacili, płacili i płacili…,  107 wolon-
tariuszy liczyło, liczyło, liczyło i liczyło uzbierane 
do puszek pieniądze, a na holu trwała loteria. 
Wszystko to działo się prawie równocześnie. Istny 
„zawrót głowy”. O godzinie 20 sala opustoszała. 
Uczestnicy tego „szalonego” koncertu przenieśli 
się przed budynek klubu, aby podziwiać ufundo-
wane przez burmistrza Łasku „światełko do nie-
ba”. Popodziwiali i wrócili aby wysłuchać zespo-
łów muzycznych i jeszcze troszkę policytować.

Dwa sztaby WOŚP „urzędujące” tego dnia 
w Klubie 32 BLOT, Sztab Stowarzyszenia Harcer-
skiego „Grabia” i Sztab Łaskiego  Domu Kultury,  
uzbierały około 35 tys. zł, a punkt krwiodawstwa 
przy szpitalu w Łasku zebrał około 3,5 litra krwi.

Wielkie, wielkie  dzięki należą się Krwio-
dawcom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Licy-
tującym, Wspierającym, Służbom Munduro-
wym i wszystkim, wszystkim, wszystkim, którzy 
przyczynili się do „grania z pompą”.  Serdecznie 
dziękujemy!

                       Elżbieta Wojtacka-Ślęzak
                             Fot. Paweł Głogowski

OKUP TEŻ GRA
Także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Okupie  kwestowali, już po raz szósty na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Inicjatorem włączenia naszych uczniów w dzieło Owsiaka 
jest pani Magdalena Walczak, która kolejny raz zorganizowała tę niezwykłą niedzielę dla uczniów 
i  mieszkańców Okupa. W tym roku dzieci kwestujące pod opieką  Magdy Walczak, Anny Kiebały, 
Małgorzaty Wiśnik-Kluczkowskiej i  Mariusza Nawrockiego obdarowane zostały przez mieszkańców 
sumą 1204,40 zł i 10 euro. Pieniądze oczywiście zostały przekazane do głównego sztabu WOŚP 
w Łasku. Z roku na rok zebrana kwota jest wyższa, co wszystkich niezwykle cieszy. Drugim powo-
dem do zadowolenia jest również fakt, iż naszym śladem podążyły inne szkoły, żywo włączając się 
w orkiestrowe granie.

Najwyraźniejszym  efektem współpracy z orkiestrą są makiety aparatów telefonicznych, fi lmy, 
książki instruktażowe oraz pięć fantomów, które szkoła otrzymała w ramach programu „Ratujemy 
i uczymy ratować”. Przeszkoleni przez orkiestrę nauczyciele prowadzą szkolenia dla uczniów i naszych 
absolwentów. Już ponad połowa naszych dzieciaków potrafi  udzielić pomocy przedmedycznej. 

                                                                                                                    Agnieszka Sobczak

NIE ZABRAKŁO 
KARATEKÓW
Podczas niedzielnej zbiórki pieniędzy w ra-

mach WOŚP, na estradzie klubu 32 BLT  nie 
mogło zabraknąć karateków z Łaskiego Bractwa 
Th ratlonu Sztuk Walki. Najmłodsi członko-
wie klubu  zaprezentowali  swoje umiejętności. 
Przygotowali pokaz karate oraz zademonstrowali  
jak wyglądają ich ciężkie treningi.  Popisy malu-
chów w kimonach wzbudziły duże zainteresowa-
nie, nie zabrakło naturalnie uśmiechu i dobrej 
zabawy. Podopieczni sensei Arkadiusza Stasiaka 
zaprezentowali nie tylko techniki karate, ale 
również elementy muay thai, jak i popularnego 
ostatnio mma. Jak się okazało, nawet najmniej-
szy sportowiec mógł pokonać zawodowego mi-
strza mma.

    KD

ŚLUBOWANIE W WIEWIÓRCZYNIE
Dwudziestu uczniów klasy pierwszej wypowiedziało uroczyste słowa ślubowania. Z radością zostali oni przyjęci do braci ucz-

niowskiej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Radość i życzliwa atmosfera towarzyszyła nie tylko pierwszo-
klasistom, ale także ich rodzicom i najbliższym, którzy byli obecni na uroczystości.

Imprezę uświetnili 
swoją obecnością: sekretarz 
gminy B. Mielczarek, przed-
stawiciel 32 Bazy Lotni-
ctwa Taktycznego w Łasku 
M. Madeja, ks. dziekan 
T. Szczypa, sołtys wsi Wie-
wiórczyn J. Wartalski, sołtys  
Wydrzyna S. Smolarek, pre-
zes OSP w Wiewiórczynie  
S.Wlazło.

Pasowania na uczniów 
dokonał mjr Marek Madeja. 
Uczniowie otrzymali od dyr. 
szkoły Mirosławy Olszew-
skiej dyplomy oraz słodkie 
upominki, a także maskotki - 
od kolegów i koleżanek z klasy 
trzeciej. Rodzice przygotowali 
dla dzieci słodki poczęstunek. 
Ten uroczysty dzień niewąt-
pliwie na długo pozostanie 
w pamięci dzieci.
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Pierwsza tego typu impreza odbyła się 
w 2010 roku. Kapela góralska „Watra” kolędo-
wała w kościołach w: Buczku, Dobroniu, Łasku 
oraz w Kwiatkowicach. Tegoroczne góralskie ko-
lędowanie rozpoczęło się w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Dłutowie, potem  zespół 
wyruszył do Dobronia, gdzie wieczorem rozpo-
czął się koncert główny. Sala w ZS wypełniła 
się publicznością, która w oczekiwaniu na roz-
poczęcie koncertu mogła wysłuchać Orkiestry 
Dętej z Dobronia.   Anna Doliwa, prezes LGD 
„Dolina rzeki Grabi” oraz Robert Jarzębak, wójt 
gminy,  powitali zaproszonych gości oraz wszyst-
kich mieszkańców i zaprosili do wysłuchania 
koncertu, podczas którego Zespołowi Góral-
skiemu „Watra” towarzyszyły zespoły z siedmiu 
gmin członkowskich, śpiewając kolędy, pasto-
rałki oraz pieśni ludowe. Koncert rozpoczął 
dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” wraz 
z 5-osobową kapelą. Następnie na scenie powi-
taliśmy dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali 
Sędziejowiczanie” działający od 1985 r. w GOK 
w Sędziejowicach. Instruktorem zespołu jest Ka-
tarzyna Matusiak, a oprawą muzyczną zajmuje 
się Kapela Ludowa „Grabianie” pod kierowni-
ctwem Sylwestra Kijańskiego. Obok zespołów 
folklorystycznych wystąpiły również chóry i ze-
społy śpiewacze, takie jak: Chór „Echo Leśne” 
pod kierownictwem Mariana Strzelczyka dzia-
łający w kolumnieńskiej fi lii ŁDK oraz Chór 
„Bogoria” z gminy Buczek, pod kierownictwem 
Zbigniewa Mierzwińskiego. 

Po występach czterech zespołów gminnych 
nadszedł czas na długo oczekiwaną gwiazdę kon-

certu - Zespół Góralski „Watra” z Czarnego Du-
najca. Zespół powstał w 2000 r. i obecnie liczy 
50 wykonawców. Młodzież występująca w ze-
spole prezentuje folklor górali podhalańskich, 

„Watra” rozgrzewała słuchaczy
Niedawno  wzdłuż biegu Grabi rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Koncert noworoczny zorganizowany przez Lokalną Grupę 

Działania „Dolina rzeki Grabi” przyciągnął tłumy publiczności zarówno do kościołów, jak i do Zespołu Szkół im. Jana Długosza 
w Dobroniu. Współorganizatorami tegorocznego koncertu były gminy: Buczek, Dłutów, Dobroń, Łask i Sędziejowice. 

przedstawiając m.in. widowiska obrzędowe. 
U nas zagrali góralskie kolędy, pastorałki i przy-
śpiewki wzbogacając występ góralskim tańcem. 

Po występie kilku innych zespołów, m.in. 
z gm. Zelów, Dłutów i Wodzierady, znów „Wa-
tra” rozgrzewała publiczność. Efektownym 
zakończeniem długiego wieczoru był pokaz 
sztucznych ogni, który zgromadził publiczność 
na boisku szkolnym. Druga część imprezy od-
była się 8 stycznia, kiedy góralskie kolędowa-
nie rozbrzmiewało w kościołach w Marzeninie, 
Buczku, Dobroniu i Łasku (kolegiata).

Występy zespołu spotkały się z uznaniem 
zgromadzonej publiczności, która chętnie 
przyłączała się do śpiewania kolęd. Składa-
my serdeczne podziękowania osobom, któ-
re przyczyniły się do organizacji koncertu: 
przedstawicielom gmin członkowskich, które 
wsparły organizacyjnie nasze przedsięwzięcie 
oraz zespołom, które swoimi występami uświet-
niły koncert. Szczególne podziękowania kieruje-
my do przedstawicieli: samorządu województwa 
łódzkiego, fi rmy „Jantoń” oraz Jacka Sobieryna, 
właściciela fi rmy „Agra”, „Retro Cafe”

Więcej zdjęć z Koncertu Noworocznego 
znajduje się na stronie internetowej LGD „Do-
lina rzeki Grabi”: www.dolinagrabi.pl

                   LGD „Dolina rzeki Grabi”
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W ŁODZI TRZEBA BYĆ…
Miniony rok był dobry dla Domu Mody Teresy Kopias. Jak przystało na fi rmę z dwudziestoletnią marką, rozwijała się ona 

dynamicznie, zyskując kolejne pochlebne opinie o swoich projektach i kolejne klientki.

- Nadal robię to, o czym od dawna marzyłam, 
czyli projektuję i wykonuje ubiory dla pań. 
Zgodnie ze strategią fi rmy, stawiam na indy-
widualizm i dobrą jakość – mówi T. Kopias.

Wielkim wydarzeniem dla fi rmy łasko-
wianki był udział w Poland Fashion Week 
w Łodzi, czyli w największym międzynarodo-
wym projekcie modowym, w którym oprócz 
pokazów mody największych projektantów są 
także  warsztaty dla branży. –Tu trzeba być, po-
kazać swój dorobek, bo impreza ściąga do Ło-
dzi nie tylko ludzi z branży, ale i dziennikarzy 

zarówno z kraju jak i zagranicy. A że  Fashion 
Week to impreza organizowana z wielkim roz-
machem, więc i nas pokaz nabrał szczególne-
go blasku. Choć zaprezentowaliśmy kolekcję 
na wiosnę 2012, trzeba stwierdzić, że powo-
li ta sezonowość się zaciera, jest coraz mniej 
klarowna i jednolita. Trzeba przyznać, że nasze 
suknie koktajlowe w pastelowych kolorach, 
piękne jedwabne ubiory dla pań na tym długim 
wybiegu zyskały jeszcze dodatkowo i z pewnoś-
cią zostały zauważone. Najważniejsze z punktu 
widzenia fi rmy jest to, że udział w Fashion Week 

przekłada się na liczbę zamówień i pozyskiwanie 
klientek.

Jaki będzie ten rok dla fi rmy T. Kopias? 
Z pewnością nie gorszy niż miniony. Będziemy 
kontynuować to, co już robimy. Zatem idziemy 
w indywidualne i pojedyncze  wzory. Jak wynika 
z naszych obserwacji, klientki szukają indywi-
dualnych i niepowtarzalnych kreacji, w dobrych 
cenach. Wiosną w Łasku pokażemy kolejną na-
szą kolekcję, a jesienią zaprezentujemy się po raz 
kolejny na Fashion Week.

                                                        (er) 

Po wielomiesięcznej dyskusji radni podjęli bolesną decyzję

TRZY SZKOŁY DO LIKWIDACJI
To była z pewnością jedna z najtrudniejszych decyzji radnych  nie tylko w bieżącej kadencji, ale i w ostatnich latach. - Stoimy, jak wszyst-

kie gminy w Polsce,  pod ścianą,  albo inaczej mówiąc - na skraju przepaści – wyjaśniał podczas ostatniej sesji burmistrz Gabriel Szkudlarek. 
– Przybywa nam ciągle nowych zadań, bez dodatkowych środków, przy jednoczesnym spadku liczby dzieci w szkołach. W ubiegłym roku 
do oświaty musieliśmy dołożyć ponad 4 miliony złotych. Tyle zatem zabrakło na inwestycje, budowę wodociągów, chodników.

Od lat subwencja oświatowa nie pokrywa 
nawet wynagrodzeń. Do tego katastrofalną sy-
tuację oświaty pogarszają urlopy dla poratowa-
nia zdrowia nauczycieli, których do niedawna 
średnio rocznie było 10, w tym roku już 18. 
W  tej dramatycznej sytuacji gmina musi oszczę-
dzać nie tylko na oświacie, ale i np. oświetleniu 
ulic, fi nansowaniu sportu i OSP, także w Urzędzie 
Miejskim obowiązują rygory oszczędnościowe 
(np. burmistrz zrezygnował z drugiego zastępcy).

 W związku z trudną sytuacją fi nansową sa-
morządowcy postanowili zamknąć trzy wiejskie 
szkoły: w Łopatkach, Teodorach i Wrzeszczewi-
cach. – Te decyzje są podejmowane w poczuciu 
odpowiedzialności za gminę – mówił w drama-
tycznym wystąpieniu burmistrz.

W sali obrad Rady pojawili się nauczyciele 
likwidowanych szkół, rodzice uczniów, związ-
kowcy z ZNP. Apelowali, by na ołtarzu ekonomii 
nie kładziono dobra dzieci, by nie pogarszano 
im warunków nauczania. Niestety, argumenty 
pedagogów i rodziców nie przekonały radnych, 
także prezes ZNP w Łodzi Marek Ćwiek, mó-
wiący m.in. o demontażu oświaty i nawołujący 
do wstrzymania się z decyzją o likwidacji szkół, 
ostatecznie nie był w stanie przekonać samorzą-
dowców. Jak stwierdził w rozmowie z reporterem 
„Panoramy”, likwidacja szkół to wielki problem 
w całym województwie, a także Łodzi. 

Radny Prawicki odpowiedział wprost na te 
dramatyczne słowa rodziców i nauczycieli: ra-
cjonalizacja oświaty, a z takową mamy do czy-
nienia, to decyzja podjęta wyżej, nie w Łasku, 
jesteśmy tylko swoistym pasem transmisyjnym. 
Argumenty ekonomiczne są przekonywujące, 
aspekt społeczno-wychowawczy – pozostawia 
wiele do życzenia.

- Jak wyjaśniał z kolei radny Rychlik, zanim 
podjęto decyzję o likwidacji szkół, wiele miesię-
cy dyskutowano na ten temat, rozważano różne 
warianty i ostatecznie radni podjęli trudną ale 
konieczną decyzję. Teraz trzeba zadbać o za-
pewnienie uczniom dobrego dojazdu do szkół, 
wyżywienia, świetlicy. Podobnie  mówiła radna 
K. Politańska. I dodała: - To bolesny cios dla ma-
łych miejscowości, ale budynków oświatowych 
nie sprzedamy. Jeśli przybędzie dzieci, powróci-
my do tych szkół.

Z wieloma argumentami mieszkańców wsi 
tracących szkołę burmistrz polemizował i wyjaś-
niał przy okazji: nie jest prawdą, iż Wrzeszczewi-

ce tracą też bezpowrotnie ośrodek zdrowia. – Nie 
ma na razie lekarza, pomóżcie go znaleźć! 

Swoistym światełkiem w tunelu są inicjaty-
wy mieszkańców wsi. W Teodorach stowarzysze-
nie „Nasze Sprawy” chce utworzyć szkołę niepub-
liczną, co gospodarze gminy zamierzają wspierać 
także fi nansowo. Jeśli inne wsie podejmą się pro-
wadzenia takich placówek, wspomniane 3 szkoły 
nie znikną bezpowrotnie z mapy gminy.

Ostatecznie zdecydowaną większością gło-
sów radni podjęli uchwałę o zlikwidowaniu 3 
szkół. Będą one funkcjonować do końca bieżą-
cego roku szkolnego.

                                                             (P)

 COLUMNA MEDICA
To będzie chluba nie tylko Kolumny, ale całej ziemi łaskiej. Już niedługo, bo w lutym br., ruszy 

w tej zielonej dzielnicy „Columna Medica”, czyli ośrodek leczący schorzenia kręgosłupa na najwyż-
szym poziomie. Właściciel zapowiada profesjonalną rehabilitację, z wykorzystaniem najnowocześ-
niejszych metod i urządzeń. 

W placówce położonej w pięknym lesie sosnowym o pacjentów dbać będą najlepsi specjaliści z za-
kresu ortopedycznej terapii manualnej. „Columna Medica” nawiązuje do przedwojennych zamierzeń 
twórców tej wówczas odrębnej miejscowości, którzy chcieli stworzyć w niej kompleks sanatoryjny.

Do tematu wkrótce wrócimy.                                                                                          (ER)

Promocja – w innym miejscu
Uprzejmie informujemy, że Wydział Promocji i Funduszy Urzędu Miejskiego w Łasku został 

przeniesiony na III piętro UM do pokoi: 58 (tel. 43 676-83-58  i 43 676-83-16), 61 (tel. 43 676-
83-61) i 67 (tel. 43 676-83-67). Więcej informacji na stronie www.lask.pl.

Pragniemy również poinformować, że z początkiem roku 2012 „Panorama Łaska” będzie dostępna 
bezpłatnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, sala 100, na parterze, tel. 43 676 83 78.
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Z dziejów ŁDK
Gdy przed pięcioma laty przypadało półwiecze Łaskiego Domu Kultury, nie ob-

chodzono jubileuszu bo i atmosfera ku temu nie była raczej stosowna. Miasto bowiem 
wielkim wysiłkiem remontowało placówkę, co było zapewne największym prezentem 
z okazji jej 50-lecia. Pięć lat później czas też nie jest chyba najlepszy na świętowanie 
kolejnego jubileuszu, ale z tej okazji przypomniano dzieje placówki i zaakcentowano 
jej rolę w mieście wspaniałym spektaklem teatralnym. Zresztą sztuki na tutejszej sce-
nie to już niemal tradycja.

Jak narodził się Łaski Dom Kultury? By 
przypomnieć tamte czasy i powstanie placówki 
sięgnijmy do pracy magisterskiej Andrzeja So-
bieraja, rdzennego łaskowianina żyjącego dziś 
w pobliskiej Łodzi, a przed laty długo kierujące-
go ŁDK. W 1986 r. w Zakładzie Historii i Teorii 
Wychowania pod kierunkiem nieodżałowanego 
profesora Tadeusza Jałmużny napisał on i obro-
nił pracę monografi czną pt. „Łaski Dom Kul-
tury w 30-leciu działalności 1956-1986”. Otóż 
A. Sobieraj przypomina, że budowa placówki 
kulturalnej w grodzie nad Grabią zaczęła się już 
w 1949 r. z inicjatywy ówczesnego starosty po-
wiatowego Juliana Horodeckiego, późniejszego 
sekretarza Rady Państwa. 22 lutego tego roku 
na posiedzeniu Zarządu Miejskiego wyznaczono 
lokalizację Domu Kultury na placu przy ul. Na-
rutowicza dotychczas zajętym przez  targowicę 
zwierzęcą. W budżecie powiatu na 1949 r. na re-
alizację inwestycji przeznaczono 4 mln zł.

ZABRAKŁO PIENIĘDZY
Za wspomnianą kwotę na placu byłego 

targowiska zbudowano fundamenty, jednakże 
na dalszą realizację inwestycji zabrakło pieniędzy 
i trzeba było na lata wstrzymać roboty. To zresz-
tą dość typowa sytuacja w tamtych czasach, gdy 
z powodu braku pieniędzy wiele inwestycji śli-
maczyło się niemiłosiernie. W łaskim przypadku 
czas okazał się zabójczy – woda zniszczyła fun-
damenty i gdy w 1953 roku pojawiła się szansa 
na wznowienie prac budowlanych (powiat łaski 
w skali kraju zajął pierwsze miejsce w zbiórce 
na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i zdo-
był nagrodę wysokości 750 tys. zł) trzeba było 
wszystko zaczynać niemal od podstaw.

Roboty wznowiono w 1954 r. i trwały 
do jesieni 1956 r. Wykonawcą było Powiatowe 
Przedsiębiorstwo Budowlane (późniejszy „Mon-
toprzem”). Choć na tablicy umieszczonej w holu 
widniała data 9 września 1956 r., jednak faktycz-
ne oddanie do użytku obiektu nastąpiło w paź-
dzierniku tegoż roku. Inwestycja – jak podliczo-
no – kosztowała 1066257 zł. „Uroczyste oddanie 
do użytku Powiatowego Domu Kultury wybu-
dowanego z funduszów społecznych odbudowy 
Warszawy było jednocześnie okazją do odbycia 
krajowego zjazdu Społecznego Funduszu Od-
budowy Stolicy. Oprócz władz wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich obecny był również 
przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej Je-
rzy Zarzycki. W programie artystycznym „A tu 
jest Warszawa” wzięło udział ponad dwustu wy-
konawców” – wspominał A. Sobieraj.

Pierwszym kierownikiem nowej placówki 
był krótko Roland Włuka, oddelegowany do Ła-

sku z Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, ale już 
1 stycznia następnego roku zastąpił go znany 
miejscowy działacz i animator kultury Józef Ry-
szard Sarosiek, który pełnił tę funkcję nieprze-
rwanie aż do 4 marca 1980 r., tj. do przejścia 
na emeryturę.

Niestety nad placówką ciążyło jakieś fatum 
– już po pół roku zaobserwowano pęknięcia 
murów, co było efektem błędów popełnionych 
przy wyliczeniach. Brak pieniędzy spowodo-
wał, że dopiero w  czerwcu 1970 r. rozpoczął się 
remont (trwał do października 1971 r.), który 
wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Remon-
towo-Budowlane w Łasku. Zmieniono stropy 
i konstrukcję dachową (zlikwidowano dachówkę 
i skośny dach), rozbudowano obiekt, pojawiła 
się nowa elewacja, nowoczesny wystrój. Remont 
kosztował 1325000 zł.

NIE ZACZYNANO OD ZERA
Jak wyglądały początki działalności pla-

cówki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
wspomnieć, że Łask w okresie powojennym nie 
był pustynią kulturalną. Aczkolwiek miasto nie 
dysponowało dostateczną bazą lokalową, dzia-
łało tu sporo różnorodnych placówek, głównie 
świetlic,  powiązanych m.in. ze spółdzielczością 
i fi rmami. W nich rozwijało się życie kulturalne, 
działały amatorskie zespoły śpiewacze i teatralne. 
Gdy więc ruszył obiekt przy ul. Narutowicza, 
do niego przeniosło się życie kulturalne, a przede 
wszystkim ludzie działający dotąd na tym polu. 
W społecznej radzie placówki, zawierającej około 
30 osób, znaleźli się m.in.: Stanisław Chudobiń-
ski, Jan Czajkowski, Helena Borowicz, Wiesław 
Neuman, Eligiusz Czarnecki, Michał Kowalik, 
Jan Janiszewski, Domiana Chlebowska, Edward 
Cherczyński i Ignacy Zajda.

W pierwszych latach praca placówki opie-
rała się na zespołach działających do niedawna 
w świetlicy międzyspółdzielnianej Powiatowego 
Związku Gminnych Spółdzielni. „Był więc balet, 
zespoły dramatyczne, zespoły dziecięce – wspo-
minał A. Sobieraj. -  Dzięki dobremu wyposa-
żeniu placówki w sprzęt, powstały m.in. sekcje: 
fotografi czne, muzyczne, tenisa stołowego. Zor-
ganizowano kurs języka angielskiego, otwarto 
szeroko podwoje świetlicy, czytelni itp. Dom 
Kultury zaczął rozwijać się szybko skupiając co-
raz liczniejszą grupę dzieci, młodzieży, a także 
osoby dorosłe”. Niestety, kadry w tym okresie 
nie miały należytego przygotowania fachowe-
go, notorycznie też – jak wspomina A. Sobieraj 
– brakowało pieniędzy nie tylko na działalność 
kulturalną, ale i na płace.

Placówka podlegała pod Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Łasku, ono zapewnia-
ło pieniądze na działalność i dbało o należyty po-
ziom pracy. Początkowo miała ona następujące 
działy: upowszechniania wiedzy, sztuki, Porad-
nię Pracy Instrukcyjno-Metodycznej (od 1972 
r. Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej). Za-
interesowanie placówką było w mieście bardzo 
duże – jak podkreślano – jedno z największych 
w województwie.

Znaczące zmiany organizacyjne zaszły 
w połowie 1975 r., gdy PDK stał się placówką 
fi lialną Wojewódzkiego Domu Kultury w Sie-
radzu, a w 1976 r. – podporządkowaną lokal-
nym władzom. W ten sposób 1 stycznia 1977 r. 
powstał Łaski Dom Kultury podległy Urzędowi 
Miasta i Gminy. 
          PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE…

Tak, tak – wszystko zależy od ludzi!  Tak 
było i w ŁDK. Niekwestionowanym autoryte-
tem i liderem w ponad półwiekowych dziejach 
placówki był Józef Ryszard Sarosiek – znakomity 
organizator, ale i choreograf, reżyser, scenograf, 
charakteryzator, a nawet – jak wspomina A. So-
bieraj – doradca i konsultant zespołów tanecz-
nych i teatralnych w woj. sieradzkim.  Cenionym  
długoletnim pracownikiem, wychowawcą dzieci 
i młodzieży, była również Jolanta Rybczyńska, 
która pracę  rozpoczęła w placówce w 1962 r. 
jako instruktor kulturalno-wychowawczy, a po-
tem kierownik poradni instrukcyjno-metodycz-
nej. Olbrzymie zasługi mieli też inni  instrukto-
rzy, m.in. Wiktor Jarzębski. Andrzej Pukaczew-
ski, Józef Raczek, Tadeusz Ziółkowski, Zdzisław 
Wegenko, Jerzy Witaszczyk, Marek Wróbel.

Wspomnieć też trzeba o dyrektorze Andrze-
ju Sobieraju, człowieku niezwykle kulturalnym 
i taktownym, któremu dobro kultury zawsze 
leżało na sercu, a także jego następcy Januszu 
Ziarniku, realizującym na co dzień hasło „Mistrz 
i uczeń”. Potem w wyniku konkursu na dyrektor-
skim fotelu zasiadła po raz pierwszy baba, czyli El-
żbieta Wojtacka-Ślęzak z powodzeniem sterująca 
tym wspaniałym łaskim okrętem, na którego po-
kładzie z roku na rok jakimś dziwnym sposobem 
dzieje się coraz więcej i coraz więcej ludzi szuka 
radości po dniu wytężonej nauki i pracy.

ŁDK przyciągał także niczym magnes sporo 
twórców i niespokojnych dusz. W 1959 r. z ini-
cjatywy nauczyciela i dziennikarza Jana Jani-
szewskiego powstała grupa poetycka „Grabia 59”, 
w której znaleźli się m.in. twórcy tej miary co 
Eugeniusz Iwanicki, Rafał Orlewski i Kazimierz 
Świegocki.                                                  (P)
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GDY NADCHODZIŁA 
WOLNOŚĆ(2)

też doskonale język polski, ale nigdy nie zrobił 
z tego użytku.

A przecież Szulc był Niemcem, na froncie 
stracił jedynego syna. Gdy do Łasku  dotarła 
informacja o tej tragedii, przez trzy dni nie wy-
chodził z domu…
- Gdy skończyłem 14 lat – wspomina L. Kłos 
– przydzielili mnie do pracy w gospodarstwie 
Niemca w Wiewiórczynie. Było mi bardzo cięż-
ko. Zacząłem więc symulować chorobę. Przy 

pomocy atramentu zrobiłem sobie siniaki na no-
dze i to mi pomogło. Tymczasem ojciec poszedł 
do wspomnianego Szulca i poprosił go o przy-
jęcie mnie do pracy na poczcie. Mając zaledwie 
15-16 lat zostałem listonoszem. Gdybym wów-
czas nie trafi ł na pocztę, być może zostałbym wy-
wieziony na roboty do Niemiec.   

Łask w tym czasie nie był jakimś znaczącym 
ośrodkiem miejskim, odgrywającym szczególną 
rolę na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. 
Po likwidacji getta w mieście panował względny 
spokój. Policja niemiecka i żandarmeria pilno-
wały porządku. Od czasu do czasu w Łasku stacjo-
nowały większe oddziały hitlerowskie. Szczególnie 
przed atakiem na ZSRR w dzisiejszym „Ekonomi-

Zanim w styczniu 1945 roku doszło 
w Łasku do przejęcia władzy przez środo-
wisko AK-owskie, co było ewenementem 
na ziemiach polskich, wielu mieszkań-
ców przygotowywało się do wyzwolenia.  
Oczywiście nie zbrojnie! W Łasku nie 
stały też pod bronią uzbrojone po zęby 
oddziały partyzanckie, jak to niekiedy 
usiłuje się przedstawiać w różnorodnych 
opisach i wspomnieniach z tamtych lat, 
ale zdawano sobie doskonale sprawę 
z tego, że zbliża się kres hitlerowskiego 
panowania. Wiedzieli o tym także miej-
scowi Niemcy.

- Gdy słyszę dziś, że w okresie okupacji hitlerow-
skiej w Łasku działała szeroko rozwinięta kon-
spiracja, że partyzanckie oddziały toczyły walki 
i że odnosiły spektakularne sukcesy – najzwy-
czajniej uśmiecham się z politowaniem mówi 
łaskowianin Leszek Kłos. - Dopiero po wojnie 
wielu z nas dowiedziało się o nielicznych kole-
gach, że należeli do AK, bo w warunkach kon-
spiracyjnych nikt tym się nie chwalił. Nawet 
na poczcie, gdzie pracowałem i znałem wszyst-
kich listonoszy, niewiele wiedziałem o naszej 
przynależności do organizacji konspiracyjnych. 
Było to zresztą naturalne.

Środowisko listonoszy było wówczas 
w specyfi cznej sytuacji. Ponieważ wolno im 
było poruszać się po Łasku i okolicy, ba – na-
wet posiadali rowery, wiedzieli znacznie więcej 
od innych mieszkańców. Widzieli ruchy wojsk, 
słyszeli sporo, odnotowywali różnorodne wyda-
rzenia. To właśnie na poczcie zafunkcjonowała 
swoista narodowa samoobrona, gdy z przesyłek 
listowych kierowanych do hitlerowskich urzę-
dów zaczęto eliminować wszelkie donosy. Nie 
mamy na ten temat żadnych badań, nie wiemy 
ilu ludziom uratowano życie, ale domyślać się 
możemy, że była to jedna z form oporu polskie-
go społeczeństwa. Co ciekawe, choć pocztową 
placówką w Łasku przez całą wojnę kierował 
Niemiec Szulc, wśród podległego mu polskiego 
personelu nie doszło nigdy do prześladowań. 
Szulc prawdopodobnie sporo się domyślał, znał 

 Leszek Kłos

CACKO ŁASKICH STRAŻAKÓW

Na pożółkłej fotografi iNa pożółkłej fotografi i

Gdy dziś patrzy się na nowoczesne wozy strażackie z potężnymi zbiornikami 
na wodę i środki pianotwórcze służące do gaszenia np. płonących cystern z chemikaliami 
czy paliwem, aż trudno uwierzyć, że nasi dziadowie mieli do dyspozycji takie oto pojazdy. Ten 
należał do łaskiej OSP i był przedmiotem dumy druhów, wszak w tym samym okresie np. 
w okolicznych wsiach do pożaru jechały ręczne sikawki umieszczone na wozach konnych. Pro-
ponujemy popatrzeć na  ten pojazd,  ale także na okoliczne domy, dawną remizę znajdującą się 
w pobliżu kolegiaty…                                                                                                     (P)

ku” okresowo przebywali artylerzyści z działami, 
armaty stały też w niecce przy dzisiejszej   ulicy Na-
rutowicza i w pobliżu geodezji przy tejże ulicy. 

W styczniu 1945 roku, gdy już ruszył walec 
wielkiej ofensywy znad Wisły, hitlerowcy wie-
dzieli, że zbliża się kres ich panowania. Z butnych 
panów przeobrazili się nagle w potulne baranki, 
zapomnieli o prześladowaniach Polaków, myśleli 
tylko o ucieczce, swoim bezpieczeństwie.

Gdy przez miasto zaczęły się przetaczać ko-

lumny wojsk i tysiące samochodów oraz  furma-
nek z dobytkiem cywilnych uciekinierów, Polacy 
z radością ale i niepewnością obserwowali swo-
ich niedawnych ciemiężycieli. W tych dniach 
mogło przecież dojść do niejednej tragedii. I tak 
się zresztą stało, bo radzieckie samoloty bombar-
dowały uciekinierów i bomby nie zawsze trafi ały 
jedynie w hitlerowców. W ostatnich godzinach 
okupacji, w dniu 18 stycznia, właśnie na skutek 
bombardowania i ostrzału zginęła farmaceutka 
Wera Ostapowicz z córeczką Ewą. Zniszczonych 
zostało też kilka kamieniczek w rynku. Docho-
dziło również do strzelaniny i walk, gdy zaczęły 
się pojawiać pierwsze sowieckie czołgi…

                                        Stanisław Barcz
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 B U R M I S T R Z    Ł A S K U  OG Ł A S Z A
I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Jodłowej 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to 
„tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności”.
Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomość przeznaczona jest pod usługi komercyjne – drobne rzemiosło, han-
del, gastronomia. Przez działkę przechodzą elementy infrastruktury technicznej ograniczające zabudowę – sieć wodociągowa Ø 150, kablowe linie wysokiego i niskiego  
napięcia, linia telefoniczna. Budynek musi być odsunięty od sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jest numerem działki :
    - 378/1 o powierzchni 661 m kw. 

      cena wywoławcza  - 31.127 zł  
      wadium w wysokości – 3.200 zł   Kw nr SR1L/00037975/1.

Cena wylicytowana działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2012 r. o godz. 10   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać  na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 
1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 6 lutego 2012 r. włącznie.
2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fi zyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełno-
mocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż na trzy dni przed zawarciem 
umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia 
środków na konto urzędu.
5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 
jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14,  pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43  676-83-40  lub  676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl                                                                   

B U R M I S T R Z    Ł A S K U  OG Ł A S Z A
III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku-Kolumnie, w obrębie 5, przy ul. Spokojnej, 
przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne oznaczonych numerami:

Nr 277/5 o powierzchni 1400 m  kw., SR1L/00002901/8
cena wywoławcza  - 185.429 zł  – wadium w wysokości – 18.543 zł   

Nr 277/6 o powierzchni 1400 m kw. , SR1L/00002901/8
cena wywoławcza  - 185.429zł  – wadium w wysokości – 18.543 zł   

Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2012 r. o godz. 12   w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową nr 14 a rzeką Pałusznicą 
uchwalonym przez Radę Miejską w Łasku z dnia 15 września 2010 r. Uchwałą nr L/527/10 w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – rekreacyjną .                

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 
1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 6 lutego 2012 r.włącznie.
Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 
2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fi zyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem 
pełnomocnictwa współmałżonka , zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
4. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium,  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu  notarialnego. 
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst 
jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. (43)  676-83-40  lub  676-83-41. 
Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. Ogłoszenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lask.pl               
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WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCY
Z dniem 31.12.2011 r. zakończyła się operacja przekazywania wpisów przed-

siębiorców (wykonujących działalność oraz tych, którzy zawiesili jej wykonywanie 
- wg stanu na dzień 1lipca 2011 r.),  z gminnych ewidencji do systemu teleinforma-
tycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez ministra gospodarki.

twierdzonym przez notariusza). Uprawnione oso-
by zagraniczne (dot. wyłącznie osób fi zycznych) 
wraz z wnioskiem  o wpis do CEIDG przedkłada-
ją dokument potwierdzający ich status.

Zadania gmin w powyższym zakresie są 
zadaniami zleconymi z zakresu administra-
cji rządowej. Rejestracja w CEIDG jest wolna 
od opłat.

Obecnie zaświadczeniem o wpisie w CEIDG 
będzie wydruk ze strony internetowej CEIDG. 
W tym celu należy wejść na stronę www.ceidg.
gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców 
- odszukać wpis po nazwie, nr NIP lub REGON 

Dane i akta przedsiębiorców wykreślonych 
z dotychczasowej ewidencji do dnia  1 lipca 2011 
r. będą archiwizowane i udostępniane przez  gmi-
ny w trybie kpa. 

Przepisy wprowadzające nowe  zasady ewi-
dencjonowania działalności gospodarczej weszły 
w życie już 1 lipca 2011 r. i od tego czasu przed-
siębiorca (będący osobą fi zyczną) może   w przy-
padku braku możliwości złożenia wniosku o wpis 
do CEIDG bezpośrednio w formie elektronicznej 
(przez portal:  www.ceidg.gov.pl), złożyć go   w wy-
branej przez siebie gminie osobiście (z odręcznym 
podpisem) lub listem poleconym (z podpisem po-

– otworzyć wpis  i wybrać opcję drukuj / pobierz 
PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod 
kreskowy, który można odczytać telefonem ko-
mórkowym z aplikacją do czytania kodów i obej-
rzeć aktualny wpis. Zaświadczenie można samo-
dzielnie pobrać w każdym momencie.

Wyszukiwanie wszystkich przedsiębiorców 
jest również możliwe na stronie: www.stat.gov.
pl/regon/  po nr NIP lub REGON

Osoby prowadzące lub planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą, zachęcamy także do ko-
rzystania z portalu: Pojedynczy Punkt Kontak-
towy (www.eu-go.gov.pl), za pośrednictwem 
którego przedsiębiorca może znaleźć szczegóło-
we informacje  o interesującej go dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, takie jak: właściwe prze-
pisy prawa, kontakty do organów realizujących 
procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego 
postępowania. 

Dla wszystkich zainteresowanych prowa-
dzeniem działalności gospodarczej (i nie tyl-
ko) podajemy przydatne linki:
• Sprawdź numer REGON 
– http://www.stat.gov.pl/regon/
• Sprawdź adres w bazie TERYT 
– http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
• Wyszukaj kody PKD 2007 
– www.stat.gov.pl/Klasyfikacje lub http://www.pkd.gov.pl
•Kiedy i jak się ubezpieczyć? 
– http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf
•Jaką formę opodatkowania wybrać? – http://
www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_in-
formacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf 
i http://www.is.waw.pl/Download/broszu-
ry/49/2/broszura_dzialalnosc_gospodarcza.pdf
•Krajowa Informacja Podatkowa 
– http://www.kip.gov.pl/
•Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
- http://www.uokik.gov.pl/
•Państwowa Inspekcja Pracy - 
http://www.pip.gov.pl/
•Główny Inspektorat Sanitarny - 
http://www.gis.gov.pl/
•Wyszukiwanie fi rm wg PKD, NIP i REGON-
http://baza-gus.pl/                                             
                                                               (BK)

W SKRÓCIE
WE FRANCJI zmarła Jaromira Netter, córka 
znanego niegdyś w Łasku dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego, autora pierwszej mo-
nografi cznej rozprawy o grodzie nad Grabią 
J. Krasonia. J. Netter była znaną na świecie ma-
larką.
CHÓR „Echo Leśne” wystąpił w rzgowskiej 
świątyni w znakomitym noworocznym koncer-
cie chórów z naszego województwa. Oklaskiwa-
no go gorąco. 
STRAŻACY z PSP w Łasku sumują swoją dzia-
łalność w minonym roku. Do tematu powróci-
my.
NAJMNIEJSZY ŚLAD - to tytuł wystawy obra-
zów Krystyny Mianowskiej, malarki i poetki 
z Kolumny, uczestniczki zajęć plastycznych Uni-
wersytetu III wieku. Wystawa czynna będzie od 
3 lutego w Galerii z Fortepianem w ŁDK.
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WAŻNIEJSZE  IMPREZY W LUTYM

Kulturalne

Sportowe

MALI AKTORZY W „MISIACZKU”
Tradycją naszego przedszkola stały się rodzinne spotkania, organizowane z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania takie, to nie tylko kultywowanie tradycji i obrzędów 
świątecznych, ale także wzmacnianie więzi między dziećmi, rodzicami i nauczycielami. 

Nasze świąteczne spotkania uświetniły 
przedstawienia jasełkowe w wykonaniu dzieci 
młodszych i starszych, które wcieliły się w role 
aniołków, diabełków, królów, pasterzy. Dzieci 
z ogromnym zaangażowaniem grały swoje role, 
umiejętnie posługując się potrzebnymi rekwizy-
tami.  
    W równie radosnym nastroju przedszko-
laki rozpoczęły 2012 rok, bawiąc się przy 
muzyce podczas „Balu Noworocznego”.                                                                                      
                                                      D. F., Z.P.

MISTRZOWIE 
W MUNDURACH

W obecności żołnierzy i pracowników 
cywilnych uroczyście wręczono odznaki pilota 
wojskowego klasy mistrzowskiej dwóm pilotom 
32. BLT - dowódcy 10. Eskadry Lotniczej, 
zastępcy dowódcy Grupy Działań Lotniczych 
ppłk. dypl. pil. Ireneuszowi Nowakowi oraz 
dowódcy Zespołu Wsparcia Działań Lotniczych 
mjr. pil. Norbertowi Chojnackiemu. 

Obydwaj piloci osiągnęli nalot życiowy ponad 
1500 godzin, zdobyli uprawnienia instruktorów 
na samolotach F-16, stanowią wzór godny 
naśladowania dla młodszych kolegów - pilotów 
oraz żołnierzy i pracowników 32. BLT. Wyróżnienie 
odznaką pilota wojskowego klasy mistrzowskiej 
koronuje trud oraz wysiłek całej Bazy włożony 
w zabezpieczenie lotów oraz utrzymania sprawności 
sprzętu, dla pilota zaś jest to uhonorowanie 
jego zaangażowania w samodoskonalenie się, 
przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym 
pilotom, utrzymywania niezmiennego, wysokiego 
poziomu wiedzy i profesjonalizmu oraz mistrzowskie 
wykonywanie zadań w powietrzu.

Uroczystego wręczenia dokonał pierwszy 
pilot 32. BLT wyróżniony tą odznaką, płk dypl. 
pil. Dariusz Malinowski, dowódca 32. BLT.

  mjr pil. Łukasz PIĄTEK 
           foto: por. Marek KWIATEK

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa malarstwa 
Magdaleny Szadkowskiej 

28.01-
23.02

Biblioteka Publiczna 
w Łasku, Galeria 
pod Korabiem

Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku

2. 
Ferie z ŁDK  - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (warsztaty plastyczne, wokalne, 
taneczne, kino feryjne) 

30.01-3.02,

6-10
ŁDK ŁDK 

3. 
Ferie z  fi lią ŁDK w Kolumnie 
(kurs tańca, warsztaty wokalno – taneczne, 
zajęcia plastyczne)

30.01-2.02

6, 8 
Filia ŁDK 

w Kolumnie 
Filia ŁDK                      

w Kolumnie

4. Feriada biblioteczna 2012 
– zajęcia dla dzieci 

30.01-3.02,

6-10

Biblioteka Publiczna 
w Łasku – fi lia dla 

dzieci 

Biblioteka 
Publiczna 

w Łasku – fi lia 
dla dzieci

5. Wystawa grafi ki Ewy Kantorczyk 1-29 BP w Sieradzu fi lia                
w Łasku

BP w Sieradzu fi lia                 
w Łasku

6. Wystawa prac sekcji plastycznej członków 
Uniwersytetu III Wieku 3-29 ŁDK ŁDK 

7.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Człowiek wobec cierpienia i choroby” 
wygłosi ksiądz Robert Arndt 

14 ŁDK ŁDK 

8.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Niebo gwieździste nade mną” 
wygłosi Paweł Maksym 

28 ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej 1 hala sportowa PG nr 2 
w Łasku lub boiska Orlik CSiR 

2. Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łask– Nike Ostrołęka 25 hala sportowa 

PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 
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