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ZAKON RYCERSKI 
DLA UCZNIÓW 

Z OKUPA

NIEZAPOMNIANY KONCERt

Z  inicjatywy Magdaleny Morzyńskiej- 
tomaszewskiej Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka w Okupie nawią-
zała kilka lat temu współpracę z  Mię-
dzynarodowym Zakonem Rycerskim 
Świętego Jerzego oraz Bankiem Żywno-
ści w Łodzi. Jedna z najstarszych świec-
kich organizacji charytatywnych objęła 
opieką  dwadzieścia najbardziej potrze-
bujących rodzin uczniów.

W roku szkolnym 2009/2010 zakon przekazał 
dla stu osób z dwudziestu rodzin  4.059,25 kg żyw-
ności, w  2010/2011 – 3.533,50 kg, natomiast 
w 2011/2012 – 3.824,60 kg  wartości 8.939,01 zł. 
W obecnym roku szkolnym podopieczni zako-
nu otrzymali już ponad tonę żywności  wartości 
2.902,84 zł. 

Zakres rycerskiej pomocy jest bardzo sze-
roki. Podczas powodzi w  2010 roku zakon 
wsparł finansowo  jedną  z rodzin mieszkających 
w  Okupie, która najbardziej została doświad-
czona przez żywioł. Co roku na zaproszenie 
organizacji nasi uczniowie wyjeżdżają do Łodzi 
na spotkanie mikołajkowe, podczas którego 
otrzymują świąteczne prezenty. Ponadto zakon 
przekazał wyposażenie do jednej z sal lekcyjnych  
(meble, wykładzina dywanowa, DVD, komputer  
i aparat fotograficzny. 

Agnieszka Sobczak 

O młodej projektantce odzieży z Łasku jeszcze usłyszymy

OKLASKIWANA KUBALAńCA

M. Kubalańca jest projektantką odzieży,  
absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Na swoim koncie ma m.in. Nagrodę od 
Loży Projektantów przyznaną kilka lat temu 
podczas tej prestiżowej imprezy. Także inne suk-
cesy w branży świadczą o tym, że należy już do  
czołówki zdolnych kreatorów mody.

Podczas pokazu nowej kolekcji ubiorów,  
który zgromadził spore grono nie tylko spe-
cjalistów, ale i  młodzieży zainteresowanej ory-
ginalnymi kreacjami Kubalańcy, można było 
zobaczyć sporo ciekawych projektów. Przezro-
czyste i  zwiewne ubiory dla dziewczyn, pełne 
oryginalnych tkanin i  siatek, uciekające od do-
minującej na ulicy symetrii i  szarości podobały 
się widzom i zebrały burzliwe oklaski. Na uwagę 

W  piątkowy wieczór 9 listopada br. w  Klubie 32 BLt w  Łasku odbył się  
koncert Orkiestry Sił Powietrznych USA w  Europie. Pielęgnuje ona dziedzictwo 
kulturowe Ameryki poprzez koncerty i nagrania, dzięki którym muzyka dociera do  
milionów słuchaczy, wojskowych i  cywilnych. Od 1943 roku zespół wzmacnia  
partnerstwo i  buduje międzynarodowe więzi. Orkiestra występowała dla królów,  
prezydentów i wojskowych przywódców w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. 
Każda dekada przynosi zespołowi nowe doświadczenia i  wyzwania, które muzycy 
przyjmują w duchu przełamywania barier i łączenia narodów.

Amerykańscy muzycy dali w  Łasku niezapomniany popis umiejętności instrumentalnych 
oraz wokalnych, a  swoim niezwykłym entuzjazmem i  energią porwali wypełnioną po brzegi salę.  
Owacjom i bisom nie było końca. Artyści byli niezwykle dumni, iż mogli wziąć udział w uroczysto-
ściach inauguracji służby pododdziału Sił Powietrznych USA w naszym mieście oraz z zaproszenia na 
obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Pobytu w Łasku z pewnością nigdy nie zapomni Steven 
M. Przyzycki, który po raz pierwszy odwiedził kraj swoich przodków. 

Michał Janiszewski

zasługiwało nie tylko ciekawe wzornictwo, ale 
i solidne wykonawstwo. Projektantka skorzystała 
m.in. z oryginalnych tkanin bambusowych. Cały  
pokaz kolekcji łaskowianki potwierdza, że usły-
szymy o niej jeszcze niejednokrotnie.

- Jestem szczęśliwa i zadowolona z tego po-
kazu, bo po raz kolejny przekonałam się, że moje 
propozycje podobają się młodym ludziom, a dla 
projektanta odzieży nic nie może być większą 
nagrodą – powiedziała po pokazie Magdalena 
Kubalańca.

Dotychczas słyszeliśmy raczej tylko o  pięk-
nych kreacjach łaskowianki Teresy Kopias, teraz 
w grodzie nad Grabią pojawiła się jeszcze jedna 
modowa gwiazda – Magdalena Kubalańca. 

(P)

Fashion Week Poland w  Łodzi należy już do historii. Impreza zyskała pochlebne  
opinie, o czym pisała nie tylko specjalistyczna prasa. Na tej prestiżowej dziś impre-
zie modowej mieliśmy także łaski akcent za sprawą mieszkanki grodu nad Grabią.   
Magdalena Kubalańca nie zadebiutowała jednak w  tym roku na tej imprezie,  
ponieważ już przed laty odnosiła na niej pierwsze sukcesy. 



3

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

UNIWERSYtEt 
NIE ZWALNIA 

tEMPA
Gdy w 2008 roku zainaugurował działal-
ność łaski Uniwersytet trzeciego Wieku, 
nikt nawet nie przypuszczał, że nowo  
powstała placówka spotka się z  tak  
ciepłym przyjęciem i niesłabnąca popular-
nością. Uniwersytet jest prowadzony przez 
wolontariuszy, grono ludzi z pasją, którzy 
poświęcając bardzo wiele czasu i  energii, 
umożliwiając seniorom z  gminy Łask  
i  powiatu rozwijanie swoich zaintereso-
wań i poszerzanie wiedzy. Ciekawe wykła-
dy, liczne wycieczki i sekcje zainteresowań 
sprawiają, że studenci nie mogą się nudzić. 
Uniwersytet nie zwalnia tempa i ciągle się 
rozwija. Właśnie rozpoczęły się przygoto-
wania do obchodów 5-lecia placówki.

Amerykanie  na lotnisku

R A Z E M  S I L N I E J S I
Z  pewnością ten dzień przejdzie do historii łasko-buczkowskiego lotniska.  
9 października w wojskowym porcie lotniczym powitano tzw. komponent lotniczy 
sił powietrznych USA. Od tego dnia 52 Grupa Operacyjna Sił Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych w Europie ma tutaj swój wysunięty przyczółek. Co prawda fatalna 
tego dnia pogoda uniemożliwiła lądowanie amerykańskich maszyn F-16, ale mimo 
sprzeciwu aury już wcześniej pojawił się potężny „Herkules” i grupa amerykańskich 
żołnierzy, a na ich czele major pilot Matthew Spears.

BIESIADA POD ZŁOtYM LIŚCIEM

Jury w  składzie: Grażyna Śliwińska (prze-
wodnicząca), Izabela Smażek, Agnieszka Wój-
ciak, Elżbieta Wojtacka-Ślęzak i  Adam Marek 
postanowiło przyznać następujące nagrody: 
w kategorii zespołów wokalnych: 
I nagroda – Chór „Echo Leśne” z filii Łaskiego 
Domu Kultury w Kolumnie, 
II nagroda – zespół „Złocisty Promień z PZERiI” 
w Radomsku, 
III nagroda – Kapela Folklorystyczna „Ozorko-
wianie” z Ozorkowa i zespół „Zygmuntowiacy” 
z Koluszek (ex aequo)

dokończenie na str. 6

Jubileusz 5-lecia UTW planowany jest 
w  formie spotkania słuchaczy i  zarządu  
Uniwersytetu z  przedstawicielami władz 
samorządu miejskiego i  powiatowe-
go, z  niektórymi wykładowcami uczel-
ni oraz dyrektorami szkół i  innych  
instytucji z  miasta i  powiatu. Uroczystość 
odbędzie się w  Łaskim Domu Kultury  
18 czerwca 2013 roku. W programie przewi-
dziano prezentację pięcioletniego dorobku  
placówki, koncert muzyki kameralnej, 
wspólną fotografię i  poczęstunek dla 
wszystkich uczestników. Ponadto planowa-
na jest dwudniowa wycieczka słuchaczy do  
Warszawy oraz wydanie okolicznościowego 
folderu ilustrującego różne formy zajęć na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Michał Janiszewski

Pani

MARII DĄBKIEWICZ
pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Łasku                                 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

OJCA 
składają:

Burmistrz Łasku 
wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

w Łasku oraz 
Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Łasku

W  kategorii zespołów teatralnych i  kabare-
towych I  nagroda przypadła Kabaretowi „Rydz” 
z  ŁDK i  zespołowi teatralnemu „Boczny Tor” 
z Piotrkowa Trybunalskiego (ex aequo),  II nagro-
da – zespołowi „Ladies Dance” ze Zduńskiej Woli.

Grand Prix tegorocznego konkursu jury jed-
nogłośnie  przyznało zespołowi „Nadwarcianki” 
z Konopnicy.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za wspólną wyśmienitą zabawę 
i mamy nadzieję na spotkanie już za rok.

Magdalena Kelnerowska

Było to już osiemnaste Spotkanie Amatorskich Zespołów Seniorów „Biesiada pod 
Złotym Liściem” (27 października br.). W tegorocznym konkursie wzięło udział 21 
zespołów z całego naszego regionu, które prezentowały swój dorobek na scenie ŁDK. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantów Łasku i  Kolumny, czyli Kabaretu 
„Rydz” i  chóru „Echo Leśne”. Impreza jak zwykle przebiegała w wyjątkowo miłej, 
ciepłej atmosferze, którą stali bywalcy „Biesiady” bardzo sobie cenią.

Raz na kwartał na łaskim lub krzesiń-
skim lotnisku pojawi się 250 amerykańskich  
żołnierzy, a wśród nich piloci i obsługa naziemna, 
by przez dwa tygodnie ćwiczyć razem z Polakami 
w myśl motta współpracy „Razem silniejsi”. Jednak 
rozwiały się niczym krótkotrwała mgła nadzieje na 
kilkutysięczną armię stacjonującą w  grodzie nad 
Grabią. Łaskowianie wiązali z pobytem Ameryka-

nów wielkie nadzieje, bowiem miasto boryka się 
z  wieloma problemami, m.in. sporym bezrobo-
ciem, więc liczyli, że goście będą nie tylko korzystać 
z noclegów, ale i placówek handlowych i usługo-
wych. Z tych wielkich planów będą nici, ale i tak 
Łask wygrał los na loterii, bo dzięki przybyszom 
o mieście jest już głośno nie tylko w kraju.
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Zdaniem burmistrza

Szanowny Czytelniku, zanim wy-
dasz swój osąd, zechciej uważnie prze-
czytać to, co mam Ci do powiedzenia, 
co na ten temat mówią inni (liczne cy-
taty), przemyśl, skonfrontuj ze swoim 
doświadczeniem życiowym, wiedzą eko-
nomiczną i wtedy osądź.

WIZYtA W REGIONALNEJ 
IZBIE OBRACHUNKOWEJ

15 października br. wraz z  Panią 
Skarbnik odbyliśmy rozmowę w  RIO 
w  Łodzi. W  trakcie rozmowy podkre-
ślono – o  czym zresztą dobrze wie-
dzieliśmy – że gm. Łask posiada bar-
dzo niekorzystną strukturę wydatków, 
na co decydujący wpływ mają  wy-
sokie koszty oświaty. Wskazano, że 
gminy na oświatę przeznaczają w granicach 
30 – 47 %  budżetu. My znajdujemy się 
blisko górnej granicy. Ale powiedzia-
no także, iż wykonanie budżetu w  roku 
2011 było ogromnym sukcesem – róż-
nica pomiędzy dochodami bieżącymi 
a wydatkami wyniosła 3.200 tys. zł. Za-
sugerowano restrukturyzację zadłużenia, 
gdyż skumulowały się spłaty kredytów, 
w  tym z długim, odroczonym terminem 
płatności.

     
WYSOKIE KOSZtY OŚWIAtY

Ponosimy nieproporcjonalnie wyso-
kie koszty oświaty. Zacznijmy od szkół. 
Do sierpnia br. na terenach wiejskich 
gminy funkcjonowało 6 szkół podstawo-
wych. W najmniejszej z nich uczyło się 36 
uczniów w kl. 1 – 6  przy zatrudnieniu 9 
nauczycieli, w  tym 4 osoby w niepełnym 
wymiarze. Niewiele lepiej było w  kolej-
nych 2 szkołach. W  miejsce 3 najmniej-
szych szkół powstały szkoły niepubliczne. 
Podjęta kilka lat temu próba racjonalizacji 
sieci szkół w gm. Łask nie udała się.

Wiele gmin wiejskich w  tym czasie, 
także wcześniej, obniżając koszty dopro-
wadziło do funkcjonowania dwóch, a na-
wet jednego zespołu szkół (z gimnazjum). 
Część kosztów funkcjonowania szkół, 
w tym płace, powinna pokryć z założenia 
tzw. subwencja oświatowa, czyli pienią-
dze przekazywane przez rząd. Subwencja 
jest jednak tak skalkulowana, że spełnia 

założenia przy szkołach 400-osobowych 
i klasach po 32 uczniów. „samorządy /.../ 
są u progu wydolności finansowej z powo-
du konieczności utrzymywania szkół” – 
„Głos nauczycielski”, nr 36 z br. „Gminy 
dopłacają do podwyżek nauczycieli. Sa-
morządom chociaż zlikwidowały szkoły, 
znowu zabraknie pieniędzy /.../. To dlate-
go, że resort edukacji źle wylicza koszty” 
– „Rzeczpospolita” z 26.10.2012, str. C5. 
I  jeszcze cytowany „Głos Nauczycielski”: 
„W  sumie samorządy dołożyły w  2011 
r. około 8,5 mld do szkół”. 6.11.br. 
Radio Zet podało, że prezydent Krakowa 
zawiązuje wielką koalicję w Radzie Miej-
skiej na rzecz restrukturyzacji oświaty (li-
kwidacja szkół, łączenie klas), gdyż mia-
sto Kraków nie jest w  stanie udźwignąć 
dotychczasowych kosztów oświaty.

Przedszkola. Mamy w porównaniu do 
innych gmin znakomitą sieć przedszkoli. 
Jedno duże przedszkole przypada na 5,6 
tys. mieszkańców. Jeszcze dziś możemy 
przyjąć maluchy.  Wszystko to dobrze, 
a  nawet bardzo dobrze, są bowiem gmi-
ny które do niedawna miały co najwyżej 
klasę przedszkolną. Tyle tylko, że około 
70% kosztów ponosi gmina (resztę rodzice), 
co w skali roku daje kwotę około 6 mln zł. 
Koszty te stale rosną, bowiem państwo 
przyznaje kolejne podwyżki płac (nawet 2 
razy w  roku) i  inne uprawnienia, nie fi-
nansując rosnących kosztów w  najmniej-
szym stopniu. Jest to absurd niszczący 
samorządy.

W  ostatnim roku rozregulowały fi-
nanse gminy absurdalne uprawnienia 
w  postaci jednorazowego dodatku uzu-
pełniającego i  liczne tzw. urlopy dla po-
ratowania zdrowia. O uprawnieniach sta-
nowi Karta Nauczyciela. Są to około 70 
dni urlopu wypoczynkowego w szkołach, 
35 dni kalendarzowych w przedszkolach, 
18 godzin tygodniowo „przy tablicy”, 3–
krotne w karierze zawodowej roczne płat-
ne urlopy dla poratowania zdrowia i  od 
2009 r. właśnie jednorazowe dodatki 
uzupełniające. Jeżeli nauczyciel nie otrzy-
ma wynagrodzenia na pewnym średnim 
poziomie, w  styczniu roku następnego 
otrzymuje wyrównanie. Głupota rozwią-
zania polega na tym, że nauczyciel, któ-
ry więcej pracuje, np. w  godzinach po-
nadwymiarowych wypracowując wyższe 

wynagrodzenie, dodatku nie otrzyma, 
pracujący mniej w  styczniu roku następ-
nego otrzymuje wyrównanie. Wielu na-
uczycieli rozwiązanie to krytykuje.

Po sesji Rady Miejskiej, na której 
przedstawiłem opisywane problemy, 
przedstawicielka ZNP mówi mi, jeśli 
idzie o  ocenę dodatków wyrównawczych 
w pełni się z panem zgadzam. Kolejny cy-
tat z „Rzeczpospolitej” z 24.10.2012, str. 
A6, z  wiele mówiącego tytułu „Oświato-
wy absurd”: „Za urlopy na poratowanie 
zdrowia samorządy płacą trzy razy. Muszą 
płacić pensję przebywającemu na nim na-
uczycielowi, potem muszą ją jeszcze wy-
równać (nauczyciel nie osiągnął średniej 
bo nie pracował), a  jednocześnie muszą 
opłacać innego pedagoga, który zastępu-
je tego urlopowanego.” Takich urlopów 
w  ub. roku szkolnym mieliśmy 19, pod-
czas gdy trzykrotnie większe Pabianice - 
23. Kosztowały nas one tylko w  okresie 
styczeń – sierpień 2012 – 624.768 zł,
w  tym dodatki uzupełniające 88.365 zł. 
Podkreślmy – są nauczyciele, którzy nigdy 
z urlopów dla poratowania zdrowia nie ko-
rzystają i są tacy, którzy uprawnienia nad-
używają. Rozrzutne państwo daje upraw-
nienia, koszty ponosi gmina. Z  tego po-
wodu  tracimy kilometry niewybudowa-
nych dróg, chodników, wodociągów itp., 
więcej - zdjęliśmy pieniądze przewidziane 
na łatanie dziur w drogach, gospodarkę ko-
munalną i inne zadania, aby zabezpieczyć 
realizację wyżej określonych szczególnych 
uprawnień. Dlatego musimy wprowadzić 
rozwiązania, które od dawna funkcjonują 
w wielu innych samorządach.

DYREKtOR KIEROWNIKIEM 
JEDNOStKI

Dyrektor szkoły, przedszkola otrzy-
muje budżet jednostki i  tak ma nim za-
rządzać, aby pieniędzy wystarczyło na za-
dania przewidziane w budżecie. Takie roz-
wiązanie będzie mobilizowało wszystkich. 
I dyrektor, i pracownicy w trosce o swoje 
finanse będą unikać zbędnych kosztów 
i  będą się wzajemnie dyscyplinować. Od 
kilkunastu lat w końcu roku gmina brała 
kredyty, aby uzupełniać braki w oświacie. 
Obostrzenia wprowadzone w  ostatnich 
latach uniemożliwiają kontynuowanie ta-

Chcę przedstawić Państwu w  sposób jasny i  pełny problemy, z  jakimi boryka się nasza gmina. 
Problemy te są efektem zarówno złej polityki rządu wobec samorządów, jak i pewnych zaniechań 
wynikających z  troski o  ochronę miejsc pracy nauczycieli. Ekonomii jednak oszukać się nie da. 
Moim obowiązkiem jest przedstawić sprawę szczerze i uczciwie. 
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KRÓtKO

kich praktyk. Nadto trzeba spłacać kre-
dyty wcześniej zaciągnięte.

PODSUMOWANIE

Pomimo wyżej opisanych trudności 
i prowadzenia inwestycji unijnych, zaczę-
liśmy gminę oddłużać. W tym roku spła-
cimy 6.388 tys. kredytów i odsetek, w za-
mian emitując obligacje  wartości 3 mln zł.  
Różnica oczywista – lecz o  tym więcej 
w następnej „Panoramie”.

Szanowni Państwo, napisanie prawdy 
to nie brak szacunku dla kogokolwiek czy 
troski o  oświatę. Odkładaliśmy trudne 
decyzje licząc na rozsądek władz central-
nych. Dziś, podobnie jak Kraków i wiele  
innych miast oraz gmin, nie unikniemy ich.  
Tylko w styczniu wypłaciliśmy 1250 tys. 
absurdalnych wyrównań, a nie stać nas na 
remont łazienek (ostatnie przedszkole) 
w Przedszkolu nr 5. Za wypłacone tylko 
w tym roku wyrównania  wykonalibyśmy 
25 takich remontów, albo przeprowadzili 
kapitalny remont Szkoły nr 5 (także ostat-
ni pilny remont szkoły), gdzie szyby same 
wypadają, dach jest jak sito i  gdzie przy 
-10°C i  maksymalnym grzaniu tempera-
tura w  klasach sięga 13°C. Wyposażenie 
szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
leży. Czy zatem istotnie dla rządu i  ZZ  
interes ucznia jest najważniejszy? Proszę 
także pamiętać, że dramatycznie wysokie 
koszty oświaty sprawiają, że część gmin 
w  Polsce nie jest w  stanie terminowo  
płacić wynagrodzeń. A  w  Jarocinie aby  
uniknąć stosowania absurdalnych przy-
wilejów, szkoły funkcjonują jako szkoły  
niepubliczne, nie stosuje się w nich Karty 
Nauczyciela. To skrajny, w  mojej ocenie  
sprzeczny z Konstytucją, przechył w dru-
gą stronę. Ale gminy także w ten sposób 
się ratują. Wszystkim nam zależy, aby 
w naszych szkołach był wysoki poziom 
nauczania. Zależy to od kadry nauczy-
cielskiej, od jej zaangażowania. Zatem 
nauczyciele muszą być dobrze opłacani. 
Czy jednak wymuszane na samorzadach i 
wprowadzane przez rząd rozwiązania rze-
czywiście promują najlepszych?

Dziś, aby realizować zobowiązania 
w  oświacie, musimy zmniejszyć, w  sto-
sunku do roku bieżącego, budżety wszyst-
kich naszych jednostek na 2013 rok (po-
moc społeczna, kultura, sport, gospodar-
ka komunalna, administracja i inne), choć 
w tych jednostkach nie było podwyżek płac 
od 2 – 3 lat. Tematem, który pominąłem, 
jest powszechnie krytykowany czas pracy  
nauczycieli. Ja jednak uważam, że z uwagi 
na rosnące bezrobocie czasu pracy nie na-
leży wydłużać. 

Gabriel Szkudlarek
12 listopada 2012 r.

W 94. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Od lat jest to zawsze tak samo wzruszający moment, przypominający walkę z za-
borcami i ofiarę krwi wielu pokoleń Polaków, a także odzyskanie przez Polskę, 
po 123 latach niewoli, niepodległości. te pamiętne wydarzenia i  współczesne 
refleksje przywołał burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek podczas uroczystości 
z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości, jaka odbyła się w centrum mia-
sta w dniu 11 listopada.

U stóp łaskiego Pomnika Niepodległości 
zebrali się kombatanci, młodzież, przedsta-
wiciele organizacji społecznych i  politycz-
nych, wojsko i mieszkańcy, zaproszeni przez 
burmistrza Gabriela Szkudlarka, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Roberta Bartosika, 
dowódcę 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk 
pil. Krystiana Zięcia, starostę Cezarego Ga-
bryjączyka i przewodniczącego Rady Powiatu 
Łaskiego Andrzeja Banaszczyka. Apelem po-
ległych i  salwą honorową uczczono pamięć 
tych, którzy walczyli o  wolną i  niepodległą 
Polskę. Następnie u  stóp pomnika złożono 
wiązanki kwiatów. Ostatnim akordem rocz-
nicowych obchodów był spektakl teatralny 
pt. „Miłość pod presją” zaprezentowany na 
scenie ŁDK.

(ER)

SESJA Rady Miejskiej - w programie znalazły się 
m.in. ustalenie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, a  także sposobów świadczenia 
usług komunalnych w zakresie odbierania śmieci, 
samorządowcy podjęli również temat dotyczący 
współpracy gminy z  organizacjami pozarządowy-
mi, a także nowe nazewnictwo ulic w Rokitnicy.
KOLEGIAtA w Łasku - wykonano już 90% za-
planowanych prac remontowych i  konserwator-
skich w tym najcenniejszym zabytkowym obiekcie 
grodu nad Grabią, zakończenie wszystkich prac 
- we wrześniu 2013 roku. W przyszłym numerze 
„PŁ” - szerzej na ten temat.
PLAC 11 LIStOPADA - ładna listopadowa po-
goda sprzyja pracom kanalizacyjnym i  budowie 
nowej płyty rynku.

MIESZKAńCY ziemi łaskiej z  niecierpliwo-
ścią czekają na zakończenie budowy drogi eks-
presowej S-8, jednakże coraz częściej wyrażają 
niepokój z powodu opóźnień, głównie na od-
cinku od węzła „Róża” w kierunku Zduńskiej 
Woli i Sieradza. Planowany termin zakończe-
nia budowy S-8 w  naszym województwie to 
pierwszy kwartał 2014 roku.
SALONIK prasowy w  rynku (pierwszy tego 
typu w mieście) został zamknięty z początkiem 
listopada, jego klientów przejęła bliźniacza pla-
cówka przy ul. Narutowicza.

(ER)
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R A Z E M  S I L N I E J S I
- To dla Łasku wielkie wyróżnienie i  dlatego 
szczycimy się tym, że właśnie u nas będą stacjo-
nowali amerykańscy piloci. Prestiżowe korzyści 
też są dziś bardzo cenne - mówił na lotnisku re-
porterom burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

dokończenie ze str. 3 jący służbę w  naszym kraju ambasador USA 
Stephen D. Mull. – Polska jest naszym ważnym 
sojusznikiem i  kluczowym członkiem NATO. 
Cieszę się, że mogę zainaugurować działalność 
pierwszego stale stacjonującego w waszym kraju  
oddziału amerykańskich sił zbrojnych. Gdy  
patrzę na F-16 na płycie lotniska, jestem pe-
wien, że 25 lat temu takie spotkanie byłoby nie-
wyobrażalne. Ale teraz są inne realia: Polska jest  
członkiem NATO, a  Polacy studiują w  akade-
miach wojskowych USA. 

Ambasador USA zarówno tym pierwszym 
w Polsce oficjalnym wystąpieniem przypomina-
jącym naszą współpracę już w przeszłości, m.in. 
za sprawą Kościuszki i  Pułaskiego, jak i  wcze-
śniejszymi wypowiedziami zyskał olbrzymią po-
pularność wśród Polaków, co było widać także 
podczas późniejszej zaimprowizowanej obok 
amerykańskiego „Herkulesa” konferencji praso-
wej. 

 Tego dnia na lotnisku pojawili się i  inni 
ważni goście, m.in. asystent sekretarza obrony 
ds. bezpieczeństwa narodowego USA Derek 
Chollet, dowódca Amerykańskich Sił Zbrojnych 
w  Europie i  jednocześnie naczelny dowódca 
Sojuszniczych Sił Zbrojnych na naszym konty-
nencie James Stavridis, szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch 
oraz dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. 
Lech Majewski. Nie zabrakło także senatora 
Andrzeja Owczarka, który jest wiceprzewod-
niczącym senackiej komisji obrony, burmistrza 
Łasku Gabriela Szkudlarka i  starosty Cezarego  
Gabryjączyka, był również przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Bartosik i Rady Powiatu 
Andrzej Banaszczyk. 

Honory gospodarza pełnił tego dnia do-
wódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku   
płk pil. Krystian Zięć. Stwierdził, że czuje się  
zaszczycony, że jego jednostka została wybra-

Choć gospodarze ziemi łaskiej bez  
większych emocji wypowiadali się na  
temat pobytu żołnierzy amerykańskich 
i  planowanych wcześniej korzyści, tego dnia  
dominował raczej optymistyczny nastrój.  
Decyzja prezydentów USA i Polski sprzed pół-
tora roku stała się bowiem faktem, krokiem mi-
lowym na polu wieloletniej współpracy obu kra-
jów. Dodatkowy istotny akcent, który pojawił się  
właśnie tego dnia w Łasku, dotyczył planowanej 
budowy osłony antyrakietowej w Redzikowie na 
Wybrzeżu.

- Jeden z  amerykańskich lotników powie-
dział kiedyś: „To mały krok dla człowieka, ale 
wielki dla ludzkości” - stwierdził minister obrony 
narodowej Tomasz Siemoniak witając Ameryka-
nów na polskiej ziemi. - Dzisiaj po raz pierw-
szy w  historii Polski będziemy gościli na stałe  
żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych. To jest 
tylko 10 osób. Mały krok, ale wierzę, że będzie 
wielki jeśli idzie o relacje polsko-amerykańskie.

Do tych słów nawiązał także rozpoczyna-

na na miejsce stacjonowania Amerykanów,  
zapewnił też, że współpraca żołnierzy obu kra-
jów będzie owocna. 

Ceremonia powitania Amerykanów i  prze-
jęcia dowodzenia przez żołnierzy zza Oceanu 
miała oryginalny charakter. Choć pogoda wy-
raźnie kaprysiła, wszystko odbywało się w  ty-
powo lotniczej scenerii, na tle dwóch „Herku-
lesów” – amerykańskiego i  polskiego – a  także 
F-16. Uroczystość zakończyła wspólna defilada 
pododziałów USA i Polski, którym przygrywały 
orkiestry sił powietrznych obu krajów.

(PO)
Fotoreportaż na str. 28

tYPOGRAFIA – KSIĄŻKI – OBIEKtY
taki tytuł nosi wystawa otwarta 9 bm. w Galerii pod Korabiem. Autorem prac jest 
łódzki artysta pochodzący z pobliskich Kwiatkowic – Leonard Grabowski.

Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów 

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

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

Ukończył  PWSSP (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych) w  Łodzi na wydziale projektowania 
graficznego oraz Wyższą Szkołę Sztuki Książki 
w Lipsku (Niemcy). W swojej twórczości zajmu-
je się projektowaniem graficznym książek, okła-
dek do książek, gazet i  czasopism. Na wystawie 
można zobaczyć książki artystyczne (obiekty) 
inspirowane wydarzeniami historycznymi i  tek-
stami, które się do nich odnoszą, m.in. „Pamięć 
(Przypomnij sobie”- utwór dedykowany Tym, 
którzy ze stacji Radegast w  Łodzi i  innych sta-

cji w  latach hitlerowskiej okupacji wysyłani byli 
w  ostatnią podróż, czy interpretacja wiersza 
Hemara „Katyń”, a  także inne łatwiejsze w  od-
biorze tematy. L. Grabowski przekonuje nas, że 
tekst literacki może być przekazywany na róż-
nych nośnikach, np. takich jak folia czy tkanina. 
Obecnie artysta pracuje nad typograficzną  in-
terpretacją tekstów w  utworach  poetyckich dla 
dzieci, stąd na wystawie  prezentujemy  projekt 
typograficznego  przedstawienia tekstu Juliana  
Tuwima „Lokomotywa” oraz „gimnastyczny” al-

fabet. Można także zobaczyć i kupić wydane przez 
pana Grabowskiego książeczki dla najmłodszych.

 Zapraszamy wszystkich dorosłych i  dzieci 
do zapoznania się z  niekonwencjonalną  sztuką  
Leonarda Grabowskiego. Wystawa czynna będzie 
do 5 grudnia br.

BDt

Podczas niedawnego V Europejskiego 
Forum Gospodarczego w Łodzi  Nagrodą 
Gospodarczą Województwa Łódzkiego 
uhonorowany został wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski. Podczas uroczystej 
gali, w kategorii gospodarstwo rolne wy-
różniono bowiem „Browęg” Wielobran-
żowe Gospodarstwo Rolne należące do  
B. Węglewskiego.

Dodajmy jeszcze, że podczas obchodów 
15-lecia Izby Rolniczej i  20-lecia KRUS 
wójt Buczku odznaczony został Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, przyznanym mu za cało-
kształt zasług dla wsi i rolnictwa. W 2009 r.  
Bronisław Węglewski został Wójtem Roku.

Do gratulacji przyłącza się także „Pano-
rama”.

(P)

HONORY DLA WÓJtA  
B. WĘGLEWSKIEGO
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PRZECIWKO PRZEMOCY
16 października w Zborowie (gm. Widawa) odbyła się konferencja pn. System przeciwdziałania 
przemocy w  powiecie łaskim. Została ona zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w ramach PO KL „Szansa na godne życie”, współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W  konferencji wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych powiatu i gmin: Łask, 
Buczek, Sędziejowice, Widawa i  Wodzierady, 
kierownicy ośrodków pomocy społecznej, pra-
cownicy socjalni, przedstawiciele sądu, prokura-
tury, policji, służby zdrowia, Powiatowego Urzę-
du Pracy, oświaty. 

Spotkanie otworzył Cezary Gabryjączyk, 
starosta łaski, podkreślając wagę omawianej 
tematyki w  kontekście ostatnich dramatycz-
nych wydarzeń w  Pucku i  apelu ministra 
pracy i  polityki społecznej i  rzecznika praw 
dziecka o  skuteczniejsze wykorzystywanie 
możliwości wypływających ze znowelizowa-
nych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

W  pierwszej części teoretyczne podstawy 
problematyki związanej z  przeciwdziałaniem 
przemocy przedstawiła Lidia Woć, specjalistka 
z  zakresu profi laktyki uzależnień i  przemocy. 
Zwróciła uwagę, że przemoc może dotyczyć nie 
tylko dzieci i kobiet -  narażone są na nią także 

DWOREK W OStROWIE Z NOWYM DACHEM
W październiku br. powiat łaski zakończył planowany na 2012 rok zakres prac budowlano-renowacyj-
nych przy zabytkowym dworze z XX w. w Ostrowie. Wykonane prace dotyczą: wymiany spróchniałych 
belek nośnych stropu, zniszczonych elementów więźby dachowej wraz z deskowaniem i pokryciem dacho-
wym z dachówki ceramicznej, wykonanie obróbek blacharskich, wymiany rynien i rur spustowych oraz 
wykonania izolacji cieplnej ścian i stropu nad I piętrem. 

dokończenie na str. 8

osoby starsze i niepełnosprawne, ponadto rośnie 
także odsetek mężczyzn, będących ofi arami prze-
mocy w rodzinie. Szczegółowo omówiła mecha-
nizmy, którymi kierują się sprawcy, a także osoby 
doświadczające przemocy. Lepsze zrozumienie 
zachowań umożliwia skuteczniejszą pomoc. 
Ważna jest świadomość kompetencji poszczegól-
nych instytucji, powołanych do przeciwdziałania 
przemocy. Każda z tych instytucji ma obowiązek 
zakładania Niebieskiej Karty w sytuacji odebra-
nia sygnałów o  stosowaniu przemocy. Ponadto 
dalsze działania należy ukierunkować na podno-
szenie świadomości społecznej w zakresie reago-
wania w sytuacjach przemocy w sąsiedztwie czy 
najbliższym otoczeniu.

W  czasie konferencji prokurator rejonowy 
Czesław Żurowski przybliżył sprawy związane 
z użyciem przemocy w powiecie łaskim, które są 
zgłaszane do prokuratury, przytaczał też liczby,  
podkreślając, że w  ostatnim roku zmalała ilość 
takich przestępstw. O  pracy sądu i  współpracy 
pomiędzy instytucjami zajmującymi się przeciw-

działaniem przemocy opowiadała kierownik Ze-
społu Kuratorskiego Bożena Sobczak. Zaofero-
wała pomoc w rekrutacji sprawców przemocy do 
programów korekcyjno – edukacyjnych, które są 
realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łasku.  

W części warsztatowej dyskutowano, w jaki 
sposób pomóc osobom doświadczającym prze-
mocy i  jak powinny reagować poszczególne 
służby. Omówiono procedury postępowania 
w   sytuacjach, z  którymi najczęściej spotykają 
się osoby pracujące z ofi arami przemocy. Szybka 
i skuteczna interwencja jest gwarancją zapewnie-
nia bezpieczeństwa osobom doświadczającym 
przemocy. Niezwykle ważne jest spójne i konse-
kwentne działanie instytucji odpowiedzialnych 
za przeciwdziałanie przemocy. Współpraca po-
między poszczególnymi jednostkami podnosi 
efektywność podejmowanych działań i  sprzyja 
poczuciu bezpieczeństwa osób dotkniętych prze-
mocą. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania 
zamknął się kwotą 543 726,66 zł. Na powyż-
sze zadanie pozyskano środki w kwocie:
- 200 000,00 zł od ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego 
- 111 966,68 zł z umorzenia pożyczek z NFO-
ŚiGW w Warszawie 

- 45 000,00 zł z umorzenia pożyczki z WFO-
ŚiGW w Łodzi 
- 368 759,98 zł środki własne powiatu, w tym 
70 000,00zł to środki pochodzące z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska przekazane przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

Wykonane prace pozwoliły przywrócić 

Przed remontem... ... i po remoncie

pierwotny wygląd dworu, wpłynęły pozytyw-
nie na walory architektoniczne zabytku oraz 
pozwolą utrzymać zabytek w należytym stanie. 
W przyszłym roku powiat łaski planuje dalsze 
prace renowacyjne, polegające między innymi 
na wymianie stolarki zewnętrznej dworu.

Cecylia Kubiak
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ŚLUBOWANIE KADEtÓW 

dokończenie ze str. 7

Gdzie dziewczęta… gdzie są chłopcy z  tamtych lat - pytała niegdyś Sława Przybylska w  znanej piosence, którą przypomnieli 
9 listopada 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. Okazja do jej odśpiewania była wyjątkowa, bo to już po 
raz piąty w tradycji szkoły ostrowscy kadeci złożyli uroczyste ślubowanie. ZSO w Ostrowie jest szkołą, która jako pierwsza na lokal-
nym rynku edukacyjnym podjęła się realizacji autorskiego programu klas mundurowych. Pedagodzy mogą poszczycić się wieloma 
osiągnięciami swoich wychowanków i być dumni, że wspólnie z nimi tworzą przyjazną atmosferę i tradycję munduru  w szkole.

Hymn, sztandar szkoły, pełna gala, mun-
dury i przysięga złożona przed panią dyrektor 
Elżbietą Szkudlarek i  świadkami ślubowania: 
przedstawicielami lokalnych służb munduro-
wych, władz samorządowych, rodzicami, zna-
jomymi, kolegami i koleżankami dodały jeszcze 
większego splendoru uczniom klas pierwszych 
liceum, którzy realizują w  ramach innowacji 
pedagogicznej program klas mundurowych 
w sekcjach: wojskowej, policyjnej i pożarniczej. 

Od tej chwili nie tylko mundur świadczyć 
będzie o ich postawie, ale zobowiązanie, które 
mają wypełnić jako kadeci, kontynuatorzy tra-
dycji, wartości i postaw tych, którzy walczyli 
o niepodległość Polski. I  choć współczesność 
nie wymaga od nich walki, to ich patriotyzm 
przejawiać ma się  w  nauce, pracy i  samo-
kształceniu,  aby swoją postawą, zachowaniem 
dawać rówieśnikom przykład  do naślado-
wania. Nad wychowaniem kadetów roczni-
ka 2012–2015 czuwają Magdalena Hanszke 

i Anna Ciebiada, nauczycielki, które doświad-
czenie w  pracy z  młodzieżą w  mundurach 
zdobywały od pierwszego roku wprowadze-
nia innowacji. Wspólnie z uczniami aktywnie 
uczestniczą w różnych formach propagowania 
wiedzy o służbach mundurowych, a jednocze-
śnie koją czasem strudzone dusze przyszłych 
żołnierzy, policjantów czy strażaków.

Młodzi kadeci z  Ostrowa w  większości 
mają sprecyzowane plany na przyszłość, wie-
dzą, jakie korzyści daje im nauka w tego typu 
szkole. Niestraszne są im ćwiczenia fi zyczne, 
składanie meldunków czy noszenie munduru. 
Pokaz swoich umiejętności dali podczas defi -
lady i musztry, którą zaprezentowali zaproszo-
nym gościom. Nad wizerunkiem ucznia i ab-
solwenta klas mundurowych w ZSO w Ostro-
wie czuwa twórca innowacji Stanisław Banach. 
Z  właściwą sobie stanowczością, dyscypliną 
i  wojskową pasją otwiera przed młodzieżą 
tajniki sztuki żołnierskiej, rozbudza poczucie 
magii i  siły munduru, który nie może koja-
rzyć się tylko z powszechnie znanym sloganem 
„Za mundurem panny sznurem”, ale świadczyć 
o podstawowych wartościach, tj. odwadze, ho-
norze i odpowiedzialności.  

Widok sprawnych jak żołnierze dziew-
cząt i  chłopców maszerujących w  równym 
szyku, ze śpiewem na ustach nie pozostawiał 
żadnych złudzeń, że wspólna  praca  pedago-
gów i uczniów przynosi efekty.  W   Ostrowie  

uczniowie i nauczyciele mają jasno obrany cel 
i wspólnie pracują na sukces, czego dowodem 
są czołowe lokaty w  konkursach i  zawodach 
o charakterze sportowo – obronnym na szcze-
blu wojewódzkim i  krajowym, zajmowane od  
początku funkcjonowania innowacji. 

GDZIE DZIEWCZĘTA… 
GDZIE SĄ CHŁOPCY Z TAMTYCH LAT?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali nasi 
uczniowie  z  teatralną pasją, „artyści”, którzy 
przenieśli się w  czasy niewoli, deklamowali 
strofy o żołnierzu, i śpiewali ballady o wolno-
ści. W  jasno wypowiedzianej puencie odna-
leźli „tamte dziewczęta” i „tamtych chłopców” 
w swojej szkole, w szeregach ślubujących kade-
tów. Wzruszonych, dumnych i odważnych. 

W 94. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę to dobry znak. Życzymy wam, ka-
deci, abyście umieli zachować człowieczeństwo 
w codziennych zmaganiach z przeciwnościami 
losu.

Miejcie odwagę nie tę lichą marną       
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

 A. Asnyk

Beata Pokorska-Galowicz

W  celu uzyskania niezbędnej pomocy 
osoby doświadczające przemocy zapraszamy 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Łasku, ul. 9 Maja 33, tel. 43 675 37 49. 
W  ramach działalności Ośrodka Interwencji 

PRZECIWKO PRZEMOCY
Kryzysowej oferujemy pomoc socjalną, psy-
chologiczną i  prawną. Ponadto udzielamy in-
formacji o  innych instytucjach wspierających 
w trudnych sytuacjach.

PCPR Łask

BIAŁA NIEDZIELA 
W POWIECIE ŁASKIM
Starosta łaski Cezary Gabryjączyk 
oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynu-
jący Populacyjny Program Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi w  Łodzi 
zapraszają na BIAŁĄ NIEDZIELĘ 
W POWIECIE ŁASKIM. 

2 grudnia 2012 r. w  sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łasku w godz. 13-17 
będzie można wykonać bezpłatne badania labo-
ratoryjne, badania EKG, USG jamy brzusznej 
i  gruczołu krokowego, pomiar ciśnienia tętni-
czego, pomiar tkanki tłuszczowej oraz skorzystać 
z konsultacji z lekarzami specjalistami.

W  godz. 9-17 na parkingu za budynkiem 
Starostwa ustawiony będzie mammobus, w któ-
rym kobiety w  wieku 50-69 lat będą mogły 
wykonać badanie mammografi czne. Zapisy na 
mammografi ę – tel. 42 254 64 10.

KONCERt 
MIKOŁAJKOWY

Serdecznie zapraszamy mieszkańców po-
wiatu łaskiego na koncert Mikołajkowy, który 
odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 18 w Łaskim 
Domu Kultury. Koncert poprowadzi znany i ce-
niony solista Kazimierz Kowalski. Organizato-
rem koncertu jest starosta łaski.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
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PREZENt DLA BRODNI GÓRNEJ
Z  końcem września zakończono realizację inwestycji pt. „Przebudowa i  rozbudowa 
budynku OSP ze świetlicą środowiskową w Brodni Górnej”. Wykonawcą była fi rma PPHU 
SOLID-BUD Maciej Kulhawy z Kluk. Koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł, z dotacją z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W  ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont. Po-
większono salę główną, która ma teraz powierzchnię ponad 200 m 
kw. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe, 
wyremontowano sanitariaty i utworzono nowe zaplecze kuchenne oraz 
kuchnię. Zainstalowano centralne ogrzewanie i klimatyzację. Elewacja 
zewnętrzna świetlicy jest docieplana, położono też tynk. Zagospoda-
rowano również okoliczny teren tworząc parkingi, taras i podjazd dla 
niepełnosprawnych. 

Pomimo uciążliwej i długiej procedury odbiorowej oraz wielu spo-
tkań komisji, udało się spełnić wszystkie oczekiwania i wymagania do-

tyczące zarówno estetyki jak i funkcjonalności.
Wspomniany obiekt stanowi element serii zaplanowanych i  wy-

konanych w  bieżącym i  ubiegłym roku remontów pięciu strażnic 
OSP ze świetlicami środowiskowym, tj. w Maleni, Luciejowie, Gucinie, 
Grzeszynie i Brodni. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy wspomnianych 
jak i okolicznych miejscowości zyskali miejsce do organizowania spotkań 
integracyjnych, zebrań oraz różnego rodzaju imprez, dysponując teraz 
warunkami porównywalnymi do tych w  samym Buczku. Trzeba także 
wspomnieć i o tym, że dzięki inwestycjom strażacy zyskali znaczną po-
prawę warunków lokalowych i socjalnych.

POZBIERALIŚMY WSPOMNIENIA
Gminna Biblioteka Publiczna w  Buczku zakończyła realizację projektu pt. „Pozbierane wspomnienia” w  ramach programu 
„Działaj Lokalnie VII”. Wspólnie z  powołaną przez bibliotekę grupą inicjatywną „Strażnicy tradycji”, przez 5 miesięcy 
gromadziliśmy informacje i wspomnienia mieszkańców gminy Buczek oraz organizowaliśmy spotkania, aby zebrać potrzebne 
materiały do wydania naszej publikacji pt. „Pozbierane wspomnienia”.

Do realizacji projektu zaangażowały się 
zarówno osoby starsze oraz dzieci i młodzież. 
Pierwszym ważnym krokiem w  naszym pro-
jekcie były warsztaty kulinarne zorganizowa-
ne podczas „Nocy w bibliotece”. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Buczku przygotowały 
kolację składającą się z  potraw ich dzieciń-
stwa. Przy wspólnym stole z łezką w oku snuły 
wspomnienia o swoim dzieciństwie i młodości, 
a  dzieci z  zaciekawieniem przysłuchiwały się 
opowieściom. Uczestnicy „Nocy w bibliotece” 
byli zachwyceni spotkaniem.

Następne warsztaty dotyczyły tradycji 
dożynkowych. Podczas przygotowywania  
wieńca dożynkowego dowiedzieliśmy się jak 
wyglądały uroczystości związane ze świętem 
plonów w  naszej gminie w  latach wojennych 
i  powojennych. Ze smutkiem stwierdziliśmy 
zanikanie zainteresowania tą tradycją i dlatego 
pragniemy uświadomić młodemu pokoleniu, 
iż ważne jest pielęgnowanie dorobku kulturo-
wego  naszych dziadków.

Dzieci czynnie uczestniczyły w  realizacji 
całego projektu. Z  zainteresowaniem pod-
patrywały tradycyjny wypiek chleba w  piecu 
chlebowym oraz chętnie nauczyły się wykony-
wania ozdób z  bibuły, którymi dawniej przy-
ozdabiane były groby na Święto Zmarłych oraz 
choinki na Święta Bożego Narodzenia.

Finałowym akcentem była żywa lekcja 
historii. Seniorzy  gminy na spotkaniu z mło-
dzieżą gimnazjalną wspominali  okres od 1939 
do 1980 roku. Ze względu na bezpośredni 
kontakt ze świadkami historii była to znakomi-
ta lekcja o najnowszych dziejach naszego kraju.

dokończenie na str. 11
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StAWKI PODAtKÓW I OPŁAt LOKALNYCH
W GMINIE BUCZEK NA ROK 2013 

29 października br. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Buczek. Jej tematem były stawki podatkowe na nadchodzący 
2013 rok, które praktycznie nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem bieżącym. Poniżej przedstawiamy stawki podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych.

Bronisław Węglewski 
wójt gminy Buczek

PODAtEK OD ŚRODKÓW tRANSPORtOWYCH
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Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Buczek
Od 1 września 2012 r. gmina Buczek realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Buczek” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Buczek poprzez indywidualizację procesu kształcenia 168 
uczniów z klas I-III w roku szkolnym 2012/2013. W ramach projektu będą realizowane między innymi: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami 
w nauce, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, bajkoterapia, zajęcia matematyczno – przyrodnicze z uczniem zdolnym, zajęcia z j. angielskiego oraz 
terapia pedagogiczna. 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku, wraz ze szkołą fi liarną w Czestkowie zostaną doposażone w specjalistyczne pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów.

  „ Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Buczek”
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOtACJE NA INNOWACJE - INWEStUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Gmina Buczek informuje, iż od 1 listopada 2012 r. do 31 listopada 2012 r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, pok. nr 7, formularze 
zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Internet w gminie Buczek oknem na świat”, współfi nansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Projekt skierowany jest do:
- osób posiadających stały meldunek na terenie gminy Buczek i stale przebywających na niej 
- osób spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych 
- dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
- osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez 
zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu przez okres trwania projektu, tj. do 30.06.2015 r. oraz 5 lat po jego zakończeniu. Projekt zakłada zakup i wyposażenie 
100 gospodarstw domowych w darmowe komputery wraz z oprogramowaniem. Projekt przewiduje również 3 zestawy komputerowe dla Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu, w którym będzie można bezpłatnie skorzystać z internetu. 

Więcej informacji dotyczących możliwości udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Buczku  (pok. nr 7), 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczku lub na stronie internetowej www.buczek.org.pl

 Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Nabór do projektu

Wójt gminy Buczek ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących 
działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości Buczek

 
Nr nieruchomości      Powierzchnia          Cena wywoławcza            Wys. wadium

- Nr 542/7                   0,1220 ha            43.920 z ł+ 23% VAT             4.392 zł
- Nr 542/8                   0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/9                   0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/10                 0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/11                 0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/12                 0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/13                 0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/14                 0,1219 ha            43.884 zł + 23 % VAT            4.389 zł
- Nr 542/15                 0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/16                 0,1220 ha            43.920 zł + 23 % VAT            4.392 zł
- Nr 542/17                 0,1427 ha            51.372 zł + 23 % VAT            5.138 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2012 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy 
w Buczku, pokój nr 8. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać na konto 

BS Warta O/Buczek nr 69 9270 1016 0100 0013 2001 0202 w terminie do dnia 
17.12.2012 r.  Wadium należy wnosić w pieniądzu.

Ogłoszenie opublikowane jest również na stronie internetowej urzędu: www.buczek.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43/677-44-94.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 102/2012 wój-
ta gminy Buczek  z dnia 15 listopada 2012 roku 
dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest 
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy. 

Odpracowanie w/w dnia nastąpi 8 grudnia 
2012 roku (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30.

Trudno było zamieścić w naszej publikacji 
wszystkie wspomnienia, którymi podzielili się 
z nami mieszkańcy gminy. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim, którzy zaangażowali się w  tworze-
nie publikacji, a zainteresowanych zapraszamy 
do lektury. Publikacja dostępna jest w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Buczku.

Alicja Hans

POZBIERALIŚMY...
dokończenie ze str. 9
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Konkurs poetycki rozstrzygnięty
O LAUR  GRZEGORZA JANA ZDZIEWOJSKIEGO
W trakcie przygotowań do  sesji popularnonaukowej z okazji 400. urodzin Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku, zrodził się 
pomysł ogłoszenia przez bibliotekę konkursu poezji regionalnej jego imienia. 

Grzegorz Jan Zdziewojski - kaznodzieja, po-
eta, bibliofil i donator - postać niedostatecznie 
nam znana, ponieważ większość swojego życia 
i posługi kapłańskiej spędził w okolicach Kra-
kowa. Jednak to właśnie w Łasku (po 16 latach 
od wyjazdu i zdobyciu kolejnych stopni świę-
ceń kapłańskich), rozpoczął karierę duchowne-
go jako proboszcz tutejszej parafii. Funkcję tę  
pełnił w  latach 1635-1637. W  tym czasie  
powstał najbardziej znaczący w  jego dorobku 
literackim utwór pt. „Opłakiwanie ojczyzny. 
Poemat o Łasku”, wydany w Krakowie w roku 
1639. Zawsze podpisywał się „Grzegorz Jan 
Zdziewojski z Łasku”, co świadczy o silnej wię-
zi łączącej go z miastem swojego urodzenia. 

Jego twórczość nie była, niestety, należy-
cie doceniona, gdyż pisał w języku łacińskim. 
Również śmierć zadana przez wędrownego ra-
busia i  upozorowana na samobójstwo spowo-
dowała, iż jego pisarski dorobek był przez wieki 
zapomniany. Według badaczy literatury - prof.  
Rafała Leszczyńskiego i dr Jana Rodaka, to wła-
śnie G. J. Zdziewojski z Łasku był pierwszym 
polskim poetą, który zainicjował nurt regiona-
listyczny w  literaturze polskiej epoki baroku. 
W  związku z  tym, naszym zadaniem jest pa-
mięć o nim przywrócić i popularyzować. Mam  
nadzieję, że konkurs będzie się rozwijał  
i wzbogacał zasoby poezji o naszym (i nie tyl-
ko) regionie, a także spełnieni się prośba G. J. 
Zdziewojskiego skierowana do mieszkańców 
Łasku   w ostatniej strofie Poematu:

Żegnaj, Łasku, żegnajcie mi, drodzy mieszczanie,
A gdy umrę, niech pamięć o mnie pozostanie 
–O człowieku, co dla was słów ofiarę złożył;
O poecie tej ziemi, Zdziewojskim Grzegorzu.

   19 października 2012 roku I  edycja Kon-
kursu Poezji Regionalnej „O  laur Grzegorza 
Jana Zdziewojskiego” została rozstrzygnięta. 
Konkurs został ogłoszony na jesieni ubiegłego 
roku, współorganizatorem było Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łaskiej. Do komisji konkur-
sowej wpłynęło 45 utworów. Na spotkaniu 
w bibliotece wręczono nagrody i wyróżnienie 
uczestnikom konkursu. Jury w  składzie: Ro-
man Tomaszewski – przewodniczący, Mał-
gorzata Lebioda i  Bożena Trocka-Dąbrowa 
- członkinie, postanowiło przyznać trzy rów-
norzędne nagrody i jedno wyróżnienie. Nagro-
dzeni zostali :
Daniela Bednarek z  Zelowa – godło Aka-
cja, za wiersz „Dałeś nam Panie” - nagroda  
równorzędna,
Paulina Anna Kaczmarek z  Łasku – go-
dło Lumieree, za zestaw wierszy - nagroda  
równorzędna,
Anna Piliszewska z  Wieliczki – godło Zuzanna 

w kąpieli, za zestaw wierszy - nagroda równorzędna,
Dorota Kmiecik z  Łasku – godło Bożydar58, 
za wiersz „Miasteczko” – wyróżnienie.

Wszystkie nadesłane utwory zostały wy-
dane w  okolicznościowej publikacji (dodat-
kowo nagrodzone wiersze zamieszczone są 
na stronie internetowej biblioteki, w  zakład-
ce „konkursy”). Laureaci otrzymali nagrody 
pieniężne, książki i  ceramiczne statuetki, za-
projektowane i  wykonane przez artystę pla-
styka - Donatę Lesińską. Spotkanie uświetnił 
swoim udziałem dr Jan Rodak, wykładow-
ca Akademii Techniczno - Humanistycznej 
w  Bielsku-Białej. Badacz twórczości i  dzia-

łalności G. J. Zdziewojskiego z  Łasku, au-
tor książek i  publikacji jemu poświęconych. 
Na zakończenie uroczystości uczennice  
I  Liceum Ogółnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku – Justyna Pietrzak, Klau-
dia Krawczyk i Kinga Piotrowska pięknie od-
czytały nagrodzone wiersze, a Paulina Szymo-
rek i  Michał Piechol zagrali i  zaśpiewali dla 
wszystkich zebranych. Wieczór upłynął w mi-
łej i sympatycznej atmosferze. 

W imieniu organizatorów bardzo serdecz-
nie dziękuję wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili.

Bożena trocka-Dąbrowa   
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JAKA OPŁAtA 
ZA ŚMIECI?

Jeszcze w  bieżącym roku radni Rady Miejskiej w  Łasku podejmą uchwałę 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalą wysokość stawki opłaty. 

Zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie, mamy do wyboru nastę-
pujące metody naliczenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi:
-  od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość  
- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości
- od powierzchni lokalu mieszkalnego
- od gospodarstwa domowego.  

Metoda naliczania opłaty według ilości 
mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa 
społecznie, ponieważ każdy produkuje odpady 
komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogod-
ność dla mieszkańców, która to związana jest ze 
zmiennością danych będących podstawą usta-
lenia wysokości opłaty. Mankamentem jej jest 
także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych 
w poszczególnych gospodarstwach jest uzależ-
niona m.in.: od wieku, miejsca zamieszkania, 
stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości docho-
dów.  

Z  kolei metoda naliczania opłaty we-
dług zużycia wody w  lokalach mieszkalnych 
jest, w porównaniu do metody od ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, bardziej 
utrudniona ze względu na ryzyko zaniżania 
zużycia wody (także poprzez zniekształcenie 
wskazań liczników), celem zmniejszenia opła-
ty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania 
jest także fakt, że ilość zużywanej wody na ob-
szarze danej nieruchomości nie odzwierciedla 
faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez 
osoby zamieszkujące tę nieruchomość. Opłata 
od ilości zużytej wody wymaga zwodociągo-
wania oraz opomiarowania wszystkich nieru-
chomości znajdujących się na obszarze danej 
gminy i własnych ujęć wody zużywanej na róż-
ne potrzeby. Metoda ta wymaga ciągłej aktu-
alizacji podstawy naliczania, z uwzględnieniem 
ilości zużytej wody.  

Metody ustalania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi od zamieszkałej 
powierzchni w  gospodarstwie domowym, 
jak również od gospodarstwa domowego nie 
odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych 
przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. 
Wybór tych metod może spowodować obcią-
żenie ogromnymi kosztami  mieszkańców o ni-
skich dochodach. Opłata od powierzchni lokalu 
mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko 
w miejscowościach, w których znajdują się bu-
dynki mieszkalne o podobnym standardzie i za-
mieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. 
W  społecznościach o  różnych modelach życia 
metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna 
gdyż mieszkają w  nich osoby samotne mające 
duże mieszkania a w  innym przypadku  rodzi-
ny wielopokoleniowe i  wielodzietne w  małych 
mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa do-
mowego odznacza się podobnymi wadami, jak 
opłata od zamieszkałej powierzchni.  

Biorąc pod uwagę zebrane informacje, za-
leca się wybór metody naliczania według liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.  

Zgodnie z ustawą rada gminy zobowiązana 
jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Uchwalając stawkę opłaty, 
rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość 
wytwarzanych na terenie gminy odpadów ko-
munalnych oraz koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli 
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i  utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, obsługi ad-
ministracyjnej tego systemu, a także przypadki, 
w  których właściciele nieruchomości wytwa-
rzają odpady nieregularnie, w  szczególności na 
nieruchomościach użytkowanych czasowo lub 
sezonowo.

Krzysztof Nowakowski

Mniej wytwarzajmy odpadów
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ADOPtUJ BEZDOMNEGO PSA
Wbrew pozorom jest to bardzo poważny problem, bo dotyczy naszych „braci mniejszych”, czyli zwierząt. Walka z bez-
domnością psów czy kotów to nie tylko troska o humanitarne traktowanie czworonogów, ale i problem sanitarny, a także 
finansowy. ten ostatni aspekt wiąże się z  ponoszeniem kosztów utrzymania psa, w  tym także płacenia podatku. tego 
ostatniego można uniknąć? tak, o tym piszemy niżej.

16 września 2011 r. Sejm uchwalił nowe-
lizację ustawy o  ochronie zwierząt oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
Zgodnie ze wspomnianą  ustawą Rada Miejska 
w  Łasku, wypełniając obowiązek zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapy-
wania  uchwałą z 21 marca br. przyjęła „Gminny 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, obej-
mujący m. in. takie problemy jak: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w  schronisku, 
odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację zwierząt w  schroni-
skach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt.

Gminny program ma ograniczyć zjawisko 
bezdomności zwierząt w  gminie Łask. Stanowi 
ono istotny problem społeczny, który postrzegać 
należy zarówno w  aspekcie zagrożenia bezpie-
czeństwa zwierząt pozbawionych opieki ze stro-
ny ich właścicieli oraz zagrożenia bezpieczeństwa 
mieszkańców. Realizacja programu oparta zosta-
ła na zasadniczych działaniach:
-  wyłapywanie bezdomnych zwierząt i  umiesz-

czanie ich w schronisku
-  sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów 

w celu ograniczenia ich populacji
-  oznakowanie psów w celu umożliwienia iden-

tyfikacji właścicieli zwierząt
-  poszukiwanie poprzez adopcję nowych właści-

cieli dla bezdomnych psów i kotów
-  prowadzenie działań edukacyjnych w celu po-

głębiania wiedzy na temat zwalczania bezdom-
ności  zwierząt.

Mając na uwadze, że problem bezdomności 
zwierząt narasta, a zapewnienie opieki bezdom-
nym zwierzętom należy do zadań własnych gmi-
ny, konieczne było wdrożenie wspomnianego 
programu, którego realizacja w dłuższej perspek-
tywie powinna spowodować zmniejszenie liczby 
zwierząt bezdomnych, a tym samym ogranicze-
nie kosztów wyłapywania i opieki nad nimi, co 
przyniesie korzyści społeczne, finansowe i  sani-
tarne. 

Zgodnie z  regulaminem utrzymania czy-
stości i  porządku w  gminie, właściciel psa zo-
bowiązany jest do zarejestrowania w  Urzędzie 
Miejskim w Łasku w terminie 14 dni od wejścia 
w posiadanie psa, a następnie oznakowania psa 
otrzymanym znaczkiem identyfikacyjnym.

W  celu realizacji zadań wynikających 
z gminnego programu konieczne jest prowadze-
nie bieżącej aktualizacji ewidencji właścicieli po-
siadających psy, jak również planowanie działań 
związanych z chipowaniem psów.

Rada Miejska w Łasku 26 października br. 
wprowadziła w  gminie opłatę  od posiadania 

psów. Stawka roczna to 48 zł od jednego psa. 
Dodajmy, że opłata od posiadania psów nie była 
zmieniana od 2008 roku, a maksymalna stawka 
na rok 2013 wynikająca z obowiązujących prze-
pisów wynosi 119,93 zł.

Zgodnie z   ustawą o podatkach i  opłatach 
lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się od:
1)  członków personelu przedstawicielstw dy-

plomatycznych i urzędów konsularnych oraz 
innych osób zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodo-
wych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie 
mają miejsca stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem 
wzajemności

2)  osób zaliczonych do znacznego stopnia nie-
pełnosprawności w  rozumieniu przepisów 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z ty-
tułu posiadania jednego psa

3)   osób niepełnosprawnych w  rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z ty-
tułu posiadania psa asystującego

4)  osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytu-
łu posiadania jednego psa

5)  podatników podatku rolnego od gospodarstw 
rolnych - z  tytułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów. Oznacza to, że zwolnieni z opła-

ty są ci mieszkańcy, którzy posiadają gospo-
darstwo rolne. Jednocześnie Rada Miejska 
uchwaliła dodatkowe zwolnienia  z opłaty od 
posiadania psów:

1)  za posiadanie psa adoptowanego ze schroni-
ska dla zwierząt, z  którym gmina Łask ma 
zawartą umowę, i do którego trafił jako odło-
wiony z gminy Łask

2)  za posiadanie psa trwale oznaczonego elek-
tronicznym systemem identyfikacji (trans-
ponderem – mikrochipem)

3)  zwolnienie, o którym mowa w pkt 2 stosuje 
się w roku zgłoszenia zachipowanego psa.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy 
do adopcji psów będących na utrzymaniu gminy 
Łask.  Adopcja jest bezpłatna. Psy do niej przy-
gotowane są odrobaczone, przebadane wetery-
naryjnie, posiadają szczepienia przeciwko cho-
robom zakaźnym i  wściekliźnie, a  także chipy, 
które pomogą Państwu na szybką identyfikację 
i  odnalezienie psa. W  sprawie adopcji można 
kontaktować się z:
1)  Hotelem dla Zwierząt i  Ptactwa Domowe-

go w  Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56, lok. 2,  
tel. 42 6713449, 501066519,

2)  Wydziałem Ochrony Środowiska i  Rozwoju 
Wsi Urzędu Miejskiego w  Łasku, ul. War-
szawska 14, pokój 50, tel. 43 6768350.

Grzegorz Skibiński
inspektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Rozwoju Wsi
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trzecia edycja programu za nami

Ł A S K I E  B O C I A N Y
Do historii przeszła trzecia edycja edukacyjnego programu ekologicznego „Łaskie bociany” dla uczniów szkół z  gminy Łask  
realizowanego w 2012 r. W związku z tym czas na krótkie podsumowanie.

Udało się zrealizować wszystkie założenia 
przyjęte we wniosku o  dofinansowanie, który 
został złożony do WFOŚiGW w Łodzi. W ra-
mach programu przeprowadzono cykl zajęć 
edukacyjnych, zorganizowano dwie wyciecz-
ki edukacyjne do arboretum i  Muzeum Lasu 
w Rogowie oraz do obszaru Natura 2000 nad 
zbiornikiem „Jeziorsko”. Przeprowadzono 
konkurs plastyczny i  fotograficzny o  tematyce 
ekologicznej oraz realizowano transmisję video 
z  gniazda bocianiego na stronie internetowej 
www.bociany.lask.pl. Wspomniana strona in-
ternetowa cieszyła się ogromną popularnością 
wśród internautów (zanotowano ponad 570 
tysięcy wejść.) Ponadto została wydana ulotka 

informacyjna o  programie oraz kalendarz na 
2013 rok (zdjęcie obok). 

W ramach programu odbyły się także wy-
darzenia, których nie zaplanowano we wspo-
mnianym wcześniej wniosku. Były nimi: ob-
rączkowanie trzech młodych bocianów, wybór 
dla nich imion przez internautów oraz rajd 
rowerowy szlakiem bocianich gniazd. Urucho-
miliśmy również profil „Łaskich bocianów” na 
Facebooku, który prężnie się rozwija i cieszy się 
rosnąca popularnością (do chwili obecnej do-
czekał się 1145 sympatyków). 

W siedzibie Nadleśnictwa Kolumna odby-
ło się (9 bm.) spotkanie podsumowujące trzecią 
edycję naszego programu. Uczestnicy spotkania 

wysłuchali wykładu 
prof. dr hab. Piotra 
Zielińskiego na te-
mat bociana czarne-
go. Przedstawiono 
im również prezen-
tacje multimedialne 
o  programie oraz 
o działalności Nadle-
śnictwa Kolumna. 

Składamy ser-
deczne podziękowa-
nia wszystkim oso-
bom zaangażowanym 
w  realizację naszego 
programu, tj. nadle-
śniczemu Nadleśnic-
twa Kolumna Ada-
mowi Pewniakowi, 
prezesowi MPWiK 
w  Łasku Mariuszowi 

Sowińskiemu, dr Radosławowi Włodarczy-
kowi, Tomaszowi Iciek, Bartoszowi Lesner,  
Ryszardowi Krasoniowi – prezesowi PTTK 
w Łasku, nauczycielom oraz dyrektorom szkół 
zaangażowanych w  projekt. Dziękujemy rów-
nież sponsorom programu, bez których wspar-
cia realizacja programu byłaby niemożliwa.

Program „Łaskie bociany” zrealizowano 
dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

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

DZIK JESt DZIKI, DZIK JESt ZŁY
Dzieci znają go z piosenki: „dzik jest dziki, dzik jest zły…” Rolnicy denerwują się gdy niszczy pola uprawne, a miesz-
kańcy miast dziwią się, gdy w poszukiwaniu pożywienia zwierzęta te opuszczają las. Populacja dzików rośnie, co mo-
żemy zaobserwować wybierając się na spacer do pobliskiego lasu.

Dzik odgrywał bardzo istotną rolę w kultu-
rze antycznej, czego ślady licznie pojawiają się 
w mitologii. Według Babilończyków był posłań-
cem bogów. Za sprawą odstającej szczeciny przy-
pominającej  słoneczne promienie był kojarzony 
z  bóstwami towarzyszącemu słońcu.  Odyniec 
wielokrotnie stawał się przyczyną śmierci mi-
tycznych bóstw i bohaterów. Działo się tak m.in. 
w  przypadku Ozyrysa, Adonisa, Ankajosa czy 
Diamuida.  Był wielokrotnie przedstawiany jako 
budzący grozę potwór i określany jako brutalny, 
wściekły i groźny. Wizerunek dzika pojawiający 
się w herbach symbolizował rycerstwo, walkę do 
ostatniego tchu, wolność.

Dzik występuje w  całej Europie, z  wyjąt-
kiem Wielkiej Brytanii i Półwyspu Skandynaw-
skiego. W Polsce można spotkać go na terenie 
całego kraju, poza Tatrami. Zwierzęta te naj-
częściej zasiedlają duże lasy liściaste i mieszane, 
położone w pobliżu pól uprawnych, ze względu 
na dużą ilość pokarmu. Unikają otwartych prze-
strzeni i terenów górskich.

Dzik przypomina wyglądem świnię do-
mową. Ma jednak wyraźnie niższy zad i prosty 
ogon, na którego końcu znajduje się pęk dłu-
gich włosów. Długość ciała dzika wynosi około  
1,2-2 m bez ogona. Czarna skóra pokryta jest 
twardą szczeciną oraz wełniastą sierścią. Ubar-
wienie zwierzęcia zmienia się wraz z porą roku, 
latem jest ciemne, prawie czarne, natomiast 
zimą brązowe lub płowe. Samce, zwane odyń-
cami, są znacznie większe od partnerek i  mają 
dobrze rozwinięte górne kły, tzw. fajki.

Niewielka głowa dzika jest osadzona na gru-
bej, muskularnej szyi. Wysoko na łbie umiesz-
czone są małe, brunatne oczy, których rozmiesz-
czenie uniemożliwia dobre widzenie, tego, co 
dzieje się z  przodu ciała. Za sprawą tabakiery, 
czyli okrągłej i  bardzo unerwionej tarczy ryjo-
wej, umieszczonej na końcu ryja, dziki maja 
doskonale rozwinięty węch. Dobry słuch zapew-
niają stojące, trójkątne uszy. Ciekawostką, doty-
czącą budowy dzika, jest fakt, że czteropalczaste 
nogi zwierzęcia zakończone są dwiema racicami 
i dwiema raciczkami – szpilami. Podczas poru-
szania się po twardym terenie raciczki nie doty-
kają podłoża, natomiast na miękkim zostawiają 
charakterystyczne ślady.

Rekordowo duży dzik został upolowa-
ny w  2004 roku w  USA przez Chrisa Griffi-
na. Ogromny zwierz otrzymał imię Hogzilla, 
stworzone z  połączenia angielskiego słowa 
Hog, oznaczającego wieprza, i imienia potwora 
z  komiksów i  filmów fantastyczno-naukowych 

– Godzilli. Zdjęcia wielkiego odyńca pojawiły 
się w gazetach, co sprawiło, że stał się obiektem 
licznych plotek i  rozmów. Mówiono, że ważył 
ponad 450 kg. Gdy informacje te zostały spraw-
dzone przez naukowców, okazało się, że dzik wa-
żył nieco ponad 360 kg.

Ze względu na upodobania żywieniowe dzik 
stał się utrapieniem rolników – poszukując po-
żywienia przekopuje  wydłużonym ryjem pola 
uprawne, czyniąc ogromne szkody. W ziemi po-
szukuje owadów, dżdżownic i gryzoni. Nie po-
gardzi także żołędziami, roślinami bulwiastymi, 
grzybami czy brukwią.

Dużym zagrożeniem dla dzika pozostają lu-
dzie. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożo-

nych  dzik zyskał status niskiego ryzyka zagroże-
nia wyginięciem. Wciąż jednak zagrożeniem dla 
niego są ludzie. W Polsce jest on objęty ochroną 
sezonową, co oznacza, że polowania na dziki 
mogą odbywać się tylko w określonych porach 
roku.

Poza licznymi szkodami wyrządzanymi przez 
dziki, takimi jak niszczenie łąk i pól uprawnych 
czy dewastacja leśnych mrowisk, zwierzęta te 
odgrywają istotną rolę w ekosystemach leśnych. 
Zjadają larwy i poczwary szkodników, przez co 
korzystnie wpływają na utrzymanie równowagi 
ekologicznej. Żywiąc się  chorymi zwierzętami, 
ograniczają rozprzestrzenianie się chorób. 

Natalia Janusz
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W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ
Obchody 94. rocznicy powrotu Polski do rodziny suwerennych narodów Europy rozpoczął w  Sędzie-
jowicach  barwny korowód z  udziałem pocztów sztandarowych, przy oprawie muzycznej Strażackiej 
Orkiestry Dętej „Druh”, który przemaszerował spod Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła parafi alnego. 
tu odbyła się msza święta i oddano hołd Polakom poległym za  ojczyznę.

W  uroczystości oprócz licznych miesz-
kańców gminy wzięli udział także przedsta-
wiciele  władz, samorządowcy, nauczyciele 
i  uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w  Sędziejowicach oraz  Zespołu 
Szkół  w Marzeninie, kierownicy jednostek 
gminnych, zespoły ludowe działające przy 

GOK, Ochotnicze Straże Pożarne  oraz 
przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty i  za-
paliły znicze pod tablicą pamiątkową  przy 
sędziejowickiej świątyni. Mszę  celebrował 
ksiądz kanonik Grzegorz Kaźmierczak, któ-

ry jednocześnie zaprezentował  wielką lekcję 
patriotyzmu, recytując wiersze poetów pol-
skich, poświęcone naszej ojczyźnie. Bezpo-
średnio po jej zakończeniu odbył się koncert 
pieśni patriotycznych w  wykonaniu zespo-
łów  z GOK, który urzekł zgromadzonych. 

Beata Magdziak                                                            

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. JACKA KOPYtOWSKIEGO

wieloletniego Radnego Gminy Sędziejowice 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

składają

Rada Gminy Sędziejowice oraz Wójt Gminy

wraz z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych

NAGRODZENI 
NAUCZYCIELE
Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szcze-
gólnym dla wszystkich pedagogów i  osób 
związanych ze szkołą. to dzień, w  którym 
wielu nauczycieli dokonuje bilansu swojej 
pracy wychowawczej i  dydaktycznej. Po-
dobnie jest w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Sędziejowicach.

Od kilku lat, dzięki współpracy dyrektor 
szkoły Barbary Gawor z  organem prowadzą-
cym placówkę, szkoła pięknieje i  poszerza 
ofertę  edukacyjną. Nauczyciele wdrażają i re-
alizują własne programy i innowacje, które po-
zwalają uczniom spędzać czas na dodatkowych 
zajęciach, poszerzać wiedzę i umiejętności oraz 
rozwijać zainteresowania. Dzięki nowatorskiej 
pracy pedagogów, uczniowie zdobywają wyso-
kie wyniki, a  ich osiągnięcia mają wpływ na 
rozwój szkoły i są jej wizytówką. Dlatego cie-
szy fakt, kiedy dorobek nauczycieli jest zauwa-
żony i doceniony.

15 października br. na uroczystej akade-
mii sekretarz gminy  Mirosław Potasiak wrę-
czył dyrektor szkoły Barbarze Gawor nagrodę 
wójta gminy Sędziejowice, dziękując za pracę 

dokończenie na str. 18
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dokończenie ze str. 17

NAGRODZENI NAUCZYCIELE
wychowawczą i dydaktyczną, a przede wszyst-
kim za codzienny trud i  wysiłek wkładany 
w  budowanie właściwego wizerunku ZSO 
nr 1. Nagrodę wójta otrzymali także: wicedy-
rektorzy: Maria Krawczyk i Anna Szymańska 
oraz nauczyciele: Magdalena Pasowska, Wio-
letta Szymańska i  Artur Białek.

17 października na uroczystości zorgani-
zowanej przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, 
w  imieniu prezydenta RP i ministra edukacji 
odznaczenia wręczyli wicewojewoda łódzki 
Paweł Bejda oraz kurator łódzki Jan Kamiński. 
Aż czworo pedagogów uhonorowanych zosta-
ło wysokimi odznaczeniami:. Srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymał Artur Białek, natomiast 
Brązowy - Magdalena Wawrzyniak. Medale 

Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Ewa 
Dionizy i Małgorzata Pięta. 

Dostrzeżono i  doceniono również wkład 
w  rozwój placówek oświatowych wójta gmi-
ny Sędziejowice Jerzego Kotarskiego, którego 
odznaczono Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej.

25 października Medalem KEN uhonoro-
wany został także długoletni, od kilkudziesię-
ciu lat związany ze szkołą w  Sędziejowicach, 
emerytowany już pracownik Stefan Świstek.

Nagrodami dyrektora ZSO nr 1 w Sędzie-
jowicach zostało wyróżnionych 35 nauczycieli 
przedszkola, szkoły podstawowej i  gimna-
zjum.

Ewa Dionizy

Ks. Andrzej Susło mówił:

NIEMOŻLIWE – MOŻLIWYM…
to chyba jeden z najlepszych pomników dla nieżyjącego już kapłana. Niedawno w Zespole Szkół w Marzeninie (14 września br.) 
odbyła się uroczystość nadania boisku szkolnemu imienia  ks. kanonika Andrzeja Susło.

Patron tego pięknego obiektu sportowego 
był proboszczem Parafi i Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w  Marzeninie w  latach 
1991- 2007. Swoim życiem i  działaniami spo-
łecznymi odcisnął w sferze materialnej i ducho-
wej trwałe piętno w  lokalnym środowisku. Był 
inicjatorem i  sprzymierzeńcem wielu działań, 
w  tym również budowy boiska przy Zespole 
Szkół w Marzeninie.  Jako gospodarz parafi i do-
prowadził do remontu tutejszej świątyni, kaplic, 
cmentarza i  plebanii. Nie zapominał o  wypo-
czynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez or-
ganizację wyjazdów (również zagranicznych) czy 
wakacyjnych cyklów oazowych. Był przewod-
niczącym Rady Szkoły – organu wspierającego 
działalność wychowawczą i  dydaktyczną naszej 
placówki. Mając świadomość ogromnej roli 
szkoły i nauczycieli w życiu ogólnospołecznym, 
integrował środowisko pedagogiczne, przygo-

towując spotkania opłatkowe i wyjazdy eduka-
cyjne. Organizował pomoc materialną dla dzie-
ci i  dorosłych, którzy wymagali tego wsparcia. 
Był obecny niemal w każdym  elemencie życia 
społecznego parafi i i gminy. Czynił to wszystko 
bezinteresownie, z  charakterystyczną dla siebie 
życzliwością, w  pełnym zaufaniu do celu swej 
posługi  i  spraw, które były dla niego ważne.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą, uzupełnioną prezentacją multimedial-
ną, przedstawiającą sylwetkę patrona. Po jej 
zakończeniu  procesja udała się na boisko 
szkolne, gdzie odbyła się ceremonia nadania 
imienia patrona. Udział w  niej wzięli: prze-
wodniczący Rady Gminy Sędziejowice – Wa-
cław Ułański, wójt gminy Sędziejowice – Je-
rzy Kotarski, ksiądz infułat Józef Fijałkowski 
oraz Krystyna Barańska – siostra ks. Andrzeja 
Susło.

Kolejną częścią uroczystości były występy 
artystyczne dzieci i  młodzieży z  Zespołu Szkół 
w Marzeninie. Nawiązywały one do idei olimpi-
zmu, eksponowały wartości  patriotyczne. Dzięki 
swej ekspresji przygotowały uczestników uroczy-
stości do obserwacji meczu między zespołami: 
„Duchownych” i „Władz samorządowych”.  Mecz 
miał rangę symbolu. Jego uczestnicy wystąpili 
w swoich strojach „służbowych”, czyli sutannach 
i  garniturach. Rozpoczął się od symbolicznego 
kopnięcia piłki podarowanej szkole przed 10 laty, 
przez księdza Andrzeja Susło. Choć rezultat me-
czu nie był najważniejszy, należy odnotować, że 
zakończył się wynikiem 2:1 dla „Duchownych”. 
Okolicznościowe przemówienia  K. Barańskiej, 
wójta J. Kotarskiego i  dyrektora Zespołu Szkół 
w Marzeninie Krzysztofa Jaworskiego zakończyły 
uroczystość, którą obejrzało ok. 500 widzów.

K.J.

WARSZtAtY 
CERAMICZNE

W końcu października w sędziejowic-
kim GOK odbywały się niecodzienne 
zajęcia - cykl warsztatów ceramicznych, 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 
Projekt realizowano  wspólnie z Łódz-
kim Domem Kultury, w ramach woje-
wódzkich projektów kulturalnych.

Wygrany grant pozwolił młodym uczestni-
kom na  rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, 
poznanie technik i  technologii ceramicznych 
oraz doskonalenie sprawności manualnych.

Przez pierwsze cztery dni warsztatów dzieci 
i młodzież zapoznały się z techniką kształtowa-
nia ceramiki z  bryły oraz metodami: wałecz-
kową, metodą formowania z  plastra i  metodą 
wykonania ceramik za pomocą form gipsowych. 
Ostatniego dnia warsztatów przygotowano piec 
do wypału prac, zapoznano uczestników z  za-
sadami wypału raku, następnie odbył się pokaz 
plenerowego wypału raku. Na koniec wykła-
dowcy podsumowali warsztaty wysoko ocenia-
jąc wykonane prace. 

Honorowym gościem był wójt gminy Jerzy 
Kotarski,  który wręczył wszystkim uczestnikom 
nagrody w tej oryginalnej imprezie edukacyjnej. 
W warsztatach wzięło udział 70 uczniów z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących z  Sędziejowic 
i Marzenina.

Grzegorz Brożyński
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B U R M I S t R Z  Ł A S K U
O G Ł A S Z A

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku, w obrębie 9, przy ul. Żeromskiego,  

przewidzianej pod zabudowę produkcyjną, magazynową i produkcyjno-usługową oznaczoną działką:

        nr 10 o powierzchni 2494 m kw.  
        cena wywoławcza -125.000 zł. 

        wadium w wysokości – 12.500 zł - Kw nr SR1L/00056735/6        

Cena wylicytowana działki zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz. 10  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.
 

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

PRACA - ZAWÓD CZY KOMPEtENCJE?
W związku z odbywającym się w dniach 15-21.10.2012 r. Ogólnopolskim tygodniem 
Kariery pod hasłem: „Praca - zawód czy kompetencje?” Powiatowy Urząd Pracy w Ła-
sku we  współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy w Łasku zorganizowali serię spotkań  
zawodoznawczych „Oko w oko z pracodawcą”.  W ramach tego przedsięwzięcia zapozna-
no młodzież ze specyfiką pracy w różnych zawodach, a także z funkcjonowaniem jedno-
stek zajmujących się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy na terenie Łasku.

Na ofertę skierowaną szczególnie do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy już wkrótce 
staną przed niełatwym wyborem dalszej ścieżki 
edukacyjnej i  zawodowej, odpowiedziały nastę-
pujące szkoły z powiatu łaskiego: I Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza Kościuszki w  Łasku, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku 
im. generała Władysława Andersa oraz Zespół 
Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.  

W ramach OTK odbyły się interesujące spo-
tkania i  prelekcje z  przedstawicielami wielu za-
wodów, zaprezentowano filmy zawodoznawcze. 
Uczniowie mieli również możliwość skorzystania 
z indywidualnych konsultacji z doradcami zawo-
dowymi. 

Specyfikę pracy w poszczególnych zawodach 
zaprezentowali: Waldemar Grzesiak - zakład 
fryzjerski, Kamil Rabenda - „Kolumna Park”, 
Marcin Koziara – komornik sądowy, Katarzyna 
Staśkowska – rzecznik KPP w Łasku, Aleksandra 
Owczarek - psycholog, pedagog szkolny, Mał-
gorzata Paczka – biuro rachunkowe, Agnieszka 
Kasprzak – redaktor naczelna laskonline.pl i dy-
rektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

,,Ptyś”, Łukasz Szymczak – przedstawiciel firmy 
BK Business, Krzysztof Jewgiejuk – przedstawi-
ciel 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

Powiatowy Urząd Pracy w  Łasku oraz 
Ochotnicze Hufce Pracy w  Łasku składają ser-
deczne  podziękowania  młodzieży i  zaproszo-
nym gościom.

Karolina Szymczak
doradca zawodowy I stopnia

ROZBÓJ NOCĄ
Nocą do jednego z mieszkań w Łasku wtar-

gnęło dwóch mężczyzn. Bandyci w  wieku 24 
i 26 lat pobili i  skrępowali mężczyznę - swoją 
ofiarę, a także odcięli jej fragment ucha, a na-
stępnie po splądrowaniu mieszkania skradli 
m.in. 1200 euro, telefon komórkowy, aparat 
fotograficzny, laptopa i inne cenne przedmioty. 
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy 
Powiatowej w  Łasku doprowadzili do zatrzy-
mania w  Łodzi sprawców rozboju, u  których 
znaleziono łupy. U 24-latka odkryto nie tylko 
skradziony telefon komórkowy, ale i… ponad 
kilogram marihuany. Z  kolei 26-latek, który 

PODZIĘKOWANIE
Słuchacze Uniwersytetu trzeciego Wieku 
(Sekcja turystyczna) w  Łasku pragną ser-
decznie podziękować za wspaniałe przyjęcie 
w  Nadleśnictwie Kolumna w  czasie wycie-
czek – czerwcowej oraz październikowej. 

Serdecznie dziękujemy byłemu nadleśni-
czemu mgr inż. Edwardowi Januszowi (gra-
tulujemy awansu), który zapoznał nas z  hi-
storią i teraźniejszością gospodarki leśnej oraz 
funkcjami, jakie spełnia las w życiu człowieka. 
Dziękujemy również nadleśniczemu mgr inż. 
Adamowi Pewniakowi (gratulujemy awansu) 
za umożliwienie nam zorganizowania tej pięk-
nej, jesiennej wycieczki w dniu 4 październi-
ka br., mgr inż. Jackowi Wójtowiczowi, który 
przygotował obie wycieczki i  troskliwie opie-

w chwili zatrzymania był pod wpływem alko-
holu (2,8 promila) przyznał się już do zarzuca-
nego czynu. Obydwaj  mężczyźni wylądowali 
już za kratkami i teraz przyjdzie im odpowiadać 
przed sądem za rozbój z użyciem niebezpiecz-
nego narzędzia, a  jeden z nich – także za po-
siadanie znacznej ilości narkotyku. Obu spraw-
com rozboju grozi nawet 12-letni pobyt za 
kratkami. Dodajmy jeszcze, ze w związku z  tą 
sprawą policjanci zatrzymali 43-letnią paserkę 
z pow. bełchatowskiego, która otrzymała część 
pieniędzy pochodzących z  rozboju, a  także 2 
20-latków z  pow. łaskiego i  bełchatowskiego, 
którym zarzucono posiadanie środków odurza-
jących.

(PE)

kował się nami w  czasie wędrówki i  ognisk, 
leśniczemu Aleksandrowi Powaliszowi i  jego 
małżonce Grażynie, którzy gościli nas u siebie 

w  Leśnictwie Rydzyny. Dziękujemy bardzo 
za serdeczne przyjęcie w  Ośrodku Hodowli 
Zwierzyny w Rydzynach.
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100 LAt „JEDYNKI”
Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. tadeusza Kościuszki w Łasku to wydarzenie, jakiego jeszcze w tym mieście nie 
było, bo też drugiej takiej placówki tutaj nie ma. 20 października w murach stulatki było nie tylko odświętnie, ale i  refleksyjnie. 
W uroczystościach wzięli bowiem udział absolwenci szkoły z okresu miedzywojennego.

Zanim wszyscy zasiedli w pięknej sali gimnastycznej, na którą szkoła 
czekała kilkadziesiąt lat, w miejscowej kolegiacie odbyła się msza, pod-
czas której poświęcono odnowiony sztandar z 1974 r.  Uroczystości prze-
wodniczył archidiecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców ks. dr 
Jarosław Pater. Potem, już na dziedzińcu szkoły zasadzono platana klo-
nolistnego „Tadeusza”, którego sprezentował szkole bełchatowski EKO 
REGION. To dobry znak dla placówki, bo – jak poinformował Sylwester 
Legiedź ze wspomnianej firmy - tego typu drzewo rosnąć może nawet 
300 lat...

Gdy już wszyscy znaleźli się we wspomnianej sali gimnastycznej, dy-
rektorce szkoły, a niegdyś jej uczennicy Jolancie Wilczyńskiej, wzruszenie 
niemal odbierało głos. Oprócz uczniów przybyli bowiem najstarsi absol-
wenci, byli nauczyciele i dyrektorzy, a także rodzice aktualnych i dawnych 
uczniów, sponsorzy i przyjaciele. Nie zabrakło też gości: kuratora oświaty 
Jana Kamińskiego, burmistrza Gabriela Szkudlarka, wicestarosty Wojcie-
cha Sikory, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Madeja 
i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Banaszczyka, a także byłych 
dyrektorów tej placówki – Czesława Sukiennika i Piotra Kijańskiego.

Czym w życiu każdego człowieka jest podstawówka, jaką rolę w kształ-
towaniu każdego z nas spełniają nauczyciele – odpowiedzi na te pytania 
szukała dyr. J. Wilczyńska, dzieląc się swoimi doświadczeniami i  reflek-
sjami. Z kolei nauczycielka szkoły Alicja Milcz, która przygotowała książ-

kę o  stu minionych latach placówki, mówiła o pracy nad tym ważnym 
wydawnictwem, zaś zastępca dyr. Ewa Kowalińska – o wielomiesięcznych 
przygotowaniach do jubileuszu. A był to okres niezwykle pracowity, bo 
oprócz bogatej części artystycznej powstawał także hymn szkoły, który 
wykonano właśnie podczas jubileuszowych obchodów. Słowa napisała 
Urszula Żaboklicka, zaś muzykę – Piotr Jedlina. Hymn szkolny wykonał 
zespół „Attende”.

W części artystycznej wystąpiła m.in. laureatka Konkursu Poezji Pa-
triotycznej Aleksandra Dąbrowska, praprawnuczka słynnego, uwielbiane-
go przez dzieci woźnego szkoły Władysława Olenderkiewicza. Uczniowie 
zaprezentowali scenki z autentycznego życia szkoły, był też hit wokalny na 
wzór popularnej piosenki „Koko, koko...” kilkakrotnie bisowany.

Nie zabrakło licznych gratulacji i prezentów, m.in. listu od samej pani 
minister edukacji, a  także pięknie wyhaftowanego godła w postaci orła, 
wiszącego już w dyrektorskim gabinecie, ofiarowanego przez absolwentkę 
szkoły Kazimierę Kosecką-Szczepańską. Na finał obchodów w niebo po-
szybowało 100 kolorowych balonów.

Jubileusz zasłużonej dla miasta i naszej oświaty „Jedynki” przeszedł już 
do historii. Jubilatce, a szczególnie jej uczniom i wychowawcom, życzymy 
dalszych sukcesów i kolejnego takiego święta!

(P)  
Fotoreportaż z jubileuszu 100-lecia SP nr 1 – na str. 27  

ZIMA NAS NIE OMINIE
Przed zbliżającą się zimą przypominamy, kto jest odpowiedzialny za stan technicz-
ny i przejezdność dróg w naszym regionie. Zarządcą dróg krajowych jest Generalna  
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu (Sieradz,  
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 43 827 17 91),  wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódz-
kich w Bełchatowie (Bełchatów, ul. Lipowa 67, tel. 44 632 11 40) oraz Rejon Dróg  
Wojewódzkich w Sieradzu (Sieradz, ul. targowa 9, tel. 43 822 72 23), drogami powia-
towymi administruje Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku (Łask, ul. Konopnickiej 21, 
tel. 43 676 19 90), a gminnymi – burmistrz Łasku.

Gmina już w ubiegłym roku wyłoniła firmy 
odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg, 
rozpisując przetarg na dwa kolejne sezony  
zimowe. W  granicach administracyjnych  
Łasku usługi te świadczy ZAKŁAD USŁU-
GOWY DREWZEL z  siedzibą w Wojsławi-
cach 107b, natomiast na terenach wiejskich 
gminy - firma USŁUGI W  ZAKRESIE 
BUDOWNICTWA MARIUSZ PISAREK, 
Wola Bałucka 48.

Podobnie jak w  roku ubiegłym, podczas 
prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta, 
starania służb  skoncentrowane będą w pierw-
szej kolejności na zapewnieniu przejezdno-
ści dróg, po których poruszają się autobusy  
komunikacji miejskiej oraz tych, które 
stanowią połączenie ważniejszych ciągów 
komunikacyjnych. Są to: Plac 11 Listopa-
da, Plac Dąbrowskiego, ulice: Narutowicza, 
Kolejowa, Wiejska, Utrata, Karpińskiego, 

Kononowicza, Rodziny Bujnowskich, Rey-
monta, Kościelna, Kościuszki, Sobieskiego, 
Polna, Skłodowskiej – Curie, Wróblewskie-
go, Kosynierów, Berlinga, Spółdzielcza, Jo-
dłowa, Dębowa, Jesionowa, Jarzębinowa,  
Cisowa, Orzechowa, Szkolna, Bohaterów Wrze-
śnia, Podleśna, Przemysłowa, a w Kolumnie: To-
ruńska, Sadowa, Śląska, Krakowska, Harcerska, 
Piaskowa, Piękna, Łączna i Dolna. Utrzymanie 
na tych ulicach płynnej komunikacji w każdych 
warunkach atmosferycznych – to zadanie firmy 
odpowiedzialnej za akcję zimową. Pozostałe  
ulice w Łasku i w Kolumnie odśnieżane będą 
przy intensywnych bądź długotrwałych opa-
dach, przy czym zakres usług i szczegółowa lo-
kalizacja robót uzgadniana będzie na bieżąco  
z  pracownikami Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, 
w zależności od potrzeb. Tam też należy zgła-
szać ewentualne potrzeby i  uwagi dotyczące 

zimowego utrzymania dróg na terenie Łasku  
(tel. 43 676 83 53).  

Akcja zimowa na drogach wiejskich pro-
wadzona będzie równolegle. Teren gminy 
został podzielony na dwie strefy, a  linią roz-
graniczającą te strefy jest droga krajowa nr 
14 przebiegająca przez naszą gminę. Pierwsza 
strefa obejmuje sołectwa położone na północ 
od drogi krajowej, druga – sołectwa leżące 
w  części południowej. Wykonawca zobo-
wiązany jest do podjęcia działań na drogach 
wiejskich w  przypadku wystąpienia złych 
warunków na drogach, uniemożliwiających 
płynną komunikację samochodową. Akcję 
zimową na drogach wiejskich koordynuje 
Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi  
(tel. 43 676 83 49). Przy trudnych warun-
kach zimowych mogą zdarzać się sytuacje, że 
drogi nie są odśnieżone od razu, należy jed-
nak pamiętać, iż na terenie naszej gminy jest 
ponad 200 km dróg gminnych, toteż w sytu-
acjach wyjątkowych liczymy na wyrozumia-
łość mieszkańców. 

Jednocześnie przypominamy, że obowiąz-
kiem właścicieli nieruchomości jest uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i  innych zanie-
czyszczeń z  chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości. Należy pamiętać również 
o  konieczności  usuwania śniegu, lodu oraz 
nawisów śnieżnych i sopli lodowych z obiek-
tów budowlanych - zadanie to spoczywa na-
właścicielach lub zarządcach obiektów bu-
dowlanych.

A. Olejniczak
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Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

NAJWAŻNIEJSZA JESt ROZMOWA
Punkt Konsultacyjny dla Rodzin istnieje od 2004 r. Działająca w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łasku jednostka specjalizuje się w terapii rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem 
alkoholowym. Pracownicy tej placówki zajmują się również poradnictwem psychologiczno-terapeutycznym  w sytuacjach, 
gdy pojawia się kryzys małżeński czy rodzinny lub gdy dotkną nas szczególne kłopoty osobiste. Wkraczają także wówczas, 
gdy pojawia się przemoc dotykająca zarówno dorosłych jak i dzieci.

- Kiedyś problemami tymi w  naszym 
mieście zajmowała się Poradnia Młodych, ale 
gdy pojawiła się potrzeba większego i skutecz-
niejszego działania, sprawami tymi zajęła się 
pomoc społeczna – mówi pracownica Punktu 
Konsultacyjnego dla Rodzin w  Łasku Iwo-
na Słobodzian. – Do punktu trafia młodzież 
kierowana przez pedagogów szkolnych. Po 
pomoc przychodzą także ci, w których rodzi-
nach pojawia się przemoc lub inne trudności 
rodzinne.

Jakie sprawy dominują w łaskiej placówce? 
– To trudno jednoznacznie określić – wyjaśnia 
I. Słobodzian. – Trafiają do nas ludzie, którzy 
stracili pracę i nie mogą się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości, czasami nakłada się na to alko-
holizm. Bywa, że w takiej sytuacji ludzie wy-
chodzą z nałogu. Trafiają do nas także ludzie 
z  zaburzeniami w relacjach z najbliższymi, są 
też problemy związane z  nadużywaniem al-
koholu w  rodzinie, zaburzenia emocjonalne, 
lęki, depresje, zachowania autodestrukcyjne, 
przejawy różnorodnej agresji, postawy buntu, 
brak szacunku, negatywizm w  stosunku za-
równo do rówieśników jak i  dorosłych. Były 
również kłopoty z  wadami wymowy u  dzieci 
będące źródłem problemów szkolnych, samot-
ność i  brak wsparcia ze strony najbliższych, 
a także przemoc domowa.

Gdy pojawiają się takie problemy, przede 
wszystkim potrzebna jest ludziom rozmowa. 
Oczywiście w  ostrej formie depresji pomóc 
może tylko lekarz, a nie psychoterapeuta czy 
psycholog. Pracownicy Punktu natomiast 
starają się najpierw  rozbudzić nadzieję i po-
czucie bezpieczeństwa, w drugiej fazie trzeba 
uświadomić poczucie własnej wartości, a  na 
końcu poszukać drogi do rozwiązania proble-
mu. To wszystko dzieje się małymi kroczka-
mi.

Jakie są efekty takiej rozmowy? - Każdy 
człowiek jest inny, ale podstawą jest owo 
odbudowanie nadziei i poczucia bezpieczeń-
stwa. Nie dajemy gotowych rad, najczęściej 
razem z klientem odkrywamy jego wewnętrz-
ną mądrość i  siłę, co pozwala mu zmieniać 
rzeczywistość lub się do niej dostosować. 

- Gdy uda nam się odbudować poczucie 
własnej wartości i  poczucie bezpieczeństwa, 
jesteśmy na dobrej drodze. Co prawda nie 
jesteśmy aniołami stróżami i  cudotwórca-
mi, ale niejednokrotnie już pomogliśmy 
ludziom, którzy znaleźli się „na zakręcie”. 
Niestety bezrobocie daje o sobie znać, liczba  
problemów z  nim związanych rośnie wręcz 
lawinowo i trzeba spieszyć ludziom z pomo-

cą. Pomagają nie tylko pracownicy socjalni, 
ale i pedagodzy czy policjanci. 

Zdarzają się też przypadki dotyczące 
uczniów podstawówek. Wówczas trzeba pra-
cować z  rodziną. Niedawno do Punktu trafiła 
kobieta, w której rodzinie istnieje przemoc do-
mowa. Musiała przemóc się, by wreszcie szukać 
pomocy na zewnątrz. I na szczęście ja znalazła.

Myli się jednak ten, co sądzi, że klientami 
Punktu są wyłącznie ludzie będący pod kuratelą 
pomocy społecznej. Niestety, przemoc dotyka 
często rodziny dobrze sytuowane, o  wysokim 
statusie społecznym. Inną sprawą jest rozstrzy-
gnięcie, co jest przemocą, a co konfliktem. Dla-
tego często nad takimi najtrudniejszymi spra-
wami pracuje kilku specjalistów.

Dziś trudno sobie wyobrazić brak w mie-
ście Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin. – Za-
pewne ci najbardziej zaradni i zamożni znaleź-
liby pomoc np. w  Łodzi, ale większość pozo-
stałaby bez pomocy – mówi szefowa MGOPS 
– Tamara Szymko.

(PO)

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w Łasku, 
ul. Żeromskiego 14, czynny praktycznie co-
dziennie w  różnych godzinach (do godz. 19). 
Iwona Słobodzian jest związana z Punktem od 
ponad 10 lat. Jest również działaczką społecz-
ną, długoletnią harcerką, a od niedawna bab-
cią 5-miesięcznej Zosi. Twórczyniami „Porad-
ni Młodych”, przekształconej w Punkt Konsul-
tacyjny dla Rodzin były: Bronisława Karolczyk 
i pracująca do dziś Irena Gawron.

Pani Ania jest pogodna, nie narzeka i nie skarży 
się. Wśród najważniejszych potrzeb wymienia 
żywność i środki czystości. Pytanie o marzenia ją 
zawstydza. Ze łzami i szeptem mówi wolontariu-
szom, że szczególnym upominkiem byłby dla niej 
krem „Nivea”.

W Polsce tysiące rodzin żyje w biedzie – SZLA-
CHETNA PACZKA dociera do tych, których bieda 
jest niezawiniona, osób starszych, samotnych, schoro-
wanych, rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i osób, 
które dotknęło nieszczęście.

Od 17 listopada na www.szlachetnapaczka.pl 
możesz wybrać jedną z takich i przygotować dla niej 
konkretną pomoc. Teraz Ty możesz zostać bohaterem 
i zmieniać świat na lepsze!

Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.
pl uruchomiona została baza z informacjami o rodzi-
nach w potrzebie. Przez trzy tygodnie każdy może wy-
brać jedną z nich i specjalnie dla jej członków przygo-
tować wyjątkową paczkę. Projekt można też wesprzeć 
finansowo poprzez wpłaty na konto  lub wysłanie 
charytatywnego sms o treści PACZKA pod nr 75465 
(5 PLN + VAT).

Hasło Szlachetnej Paczki 2012, „Zostań bohate-
rem i zmieniaj świat na lepsze” – to zachęta do wyjścia 

SZLACHEtNA PACZKA - tAKŻE W ŁASKU
z tłumu, by wreszcie zmienić otaczający nas świat. 

SZLACHETNA PACZKA organizowana jest 
po raz dwunasty. Tylko w ubiegłym roku wartość po-
mocy przekazanej w paczkach przekroczyła 18 mln 
zł. W akcję zaangażowało się prawie 150 tys. darczyń-
ców, w  tym wiele znanych osób: para prezydencka 
Bronisław i Anna Komorowscy, Jerzy Dudek, siostry 
Radwańskie, polscy mistrzowie olimpijscy i  liczne 
kluby piłkarskie. Akcji pobłogosławił także Ojciec 
Święty, Benedykt XVI. 
Jak możesz pomóc? 
•	wybierz	 na	 www.szlachetnapaczka.pl	 jedną	 z  po-
trzebujących rodzin i  przygotuj dla niej wyjątkową 
pomoc – paczkę można zrobić wspólnie z  rodziną, 
przyjaciółmi, znajomymi z pracy
•	wpłać	dowolną	darowiznę	na	konto	
21 1750 0012 0000 0000 2060 1264 lub online na 
www.szlachetnapaczka.pl/wplac i  dołącz do grona 
osób, które obywatelsko finansują organizację pro-
jektu
•	wyślij	sms	o treści	PACZKA	pod	nr	75465	(5	PLN	
+ VAT),
•	przekaż	1%	na	Paczkę	–	nr	KRS	00	00	05	09	05.	

Więcej informacji: www.szlachetnapaczka.pl
www.Facebook.com/szlachetnapaczka
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MOJE PRYWAtNE ZADUSZKI (2)
Po odwołaniu stanu wojennego ówczesna ekipa 

polityczna zaczęła kokietować społeczeństwo two-
rem, który miał być panaceum na całe zło. Powoła-
no Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, na 
czele którego stanął Jan Dobraczyński, katolik z pak-
sowskiej stajni Piaseckiego, który dał się uwieść ge-
nerałowi Jaruzelskiemu. Dobraczyński, niezły pisarz, 
uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, żołnierz AK 
w czasie okupacji, mierny polityk uznający dekalog 
za jedyny wyznacznik moralny, sądził, że PRON sta-
nie się spoiwem frustrowanego narodu.

Pamiętam obiad, na którym był m.in. ówczesny 
wicepremier Zenon Komender. Jan Dobraczyński 
żywo gestykulując opowiadał o swojej kawaleryjskiej 

służbie demonstrując nożem i  widelcem pchnię-
cia i cięcia podczas konnej szarży na nieprzyjaciela. 
Co prawda obecni przy stole pamiętali film Wajdy 
„Lotna”, w którym to filmie aktor Pawlikowski po 
szarży na niemieckie czołgi ociera szablę z krwi, co na 
widowni wywoływało gromki śmiech, ale nikt z nas 
przy stole nie śmiał przerywać ułańskich wspomnień 
przewodniczącego Rady Krajowej PRON. 

Skorzystałem z okazji i przeprowadziłem rozmo-
wę dla mojego macierzystego tygodnika „Odgłosy”. 
Kiedy pojechałem do Warszawy do siedziby PRON, 
Dobraczyński już nie był takim entuzjastą tego ru-
chu, choć jak mówił, idą na to ogromne pieniądze. 
„Panie - mówił zrezygnowany - ludzie w nic już nie 

wierzą. A co ja, jako uosobienie tego społecznego ru-
chu, mogę? Kiedy staję przed ludźmi, to zaraz ktoś 
pyta, kiedy w  sklepach zapełnią się półki. Ludzie 
chcą jeść, a nie delektować się ideologią”. 

Jako ciekawostkę chcę przypomnieć, że generał 
Jaruzelski przed swoim odejściem z  wielkiej polityki 
dokonał czegoś, co nie tylko zdziwiło obserwatorów 
życia schyłkowej PRL, ale rozbawiło ludzi stojących 
blisko władzy. Oto nadał stopnie generalskie: politru-
kowi I Dywizji Kościuszkowskiej (tej spod Lenino) 
znanemu erotomanowi, Włodzimierzowi Sokorskie-
mu i kawalerzyście Janowi Dobraczyńskiemu. 

Eugeniusz Iwanicki
c.d. w następnym numerze

ŁASK WE WSPOMNIENIACH PROF. B. ŁASZKIEWICZA (2)
W  tym okresie w  szkole byłem zajęty 

przeróżnymi sprawami, najczęściej zbiórka-
mi harcerskimi, przygotowaniem programów 
zbiórek odbywających się każdego tygodnia 
lub struganiem modeli szybowców z  lipowego 
drewna, tylko nie nauką, więc efekty w szkole 
były raczej niskiego lotu. Moja aktywność or-
ganizacyjna i chyba inteligencja zwróciła uwagę 
księdza prefekta, który zaprosił mnie do sie-
bie na rozmowę i zapytał, czy chcę należeć do 
katolickiej organizacji dyskusyjnej. Ponieważ 
wyraziłem zgodę, to dostałem zaproszenie na 

zebranie do Łodzi, które odbyło się w prywat-
nym mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej. W tym 
zebraniu udział brało kilku młodych chłopców, 
mniej więcej w  moim wieku, a  prowadzącym 
dyskusję był pan znacznie starszy od nas. Po 
dyskusji umówiliśmy się na następne zebranie, 
na którym byli ci sami uczestnicy co poprzed-
nio, i  jeszcze jeden ksiądz. Pamiętam, że pod 
koniec burzliwej dyskusji ksiądz stwierdził, że 
nasz młodzieńczy zapał nic dobrego nie wróży 
i pachnie konspiracją, więc dalszych spotkań na 
razie nie będzie i  już ich nigdy nie było. Tak 

więc moje działania konspiracyjne po wojnie się 
skończyły, a broń zakopałem w ogrodzie po jej 
zakonserwowaniu smarem, owinięciu w szmaty 
i  oblaniu smołą. Parę lat później próbowałem 
tę broń odnaleźć ale bez skutku, pewno gdzieś 
w ziemi spoczywa.

W  pierwszych latach po wojnie systema-
tycznie dawało się odczuć jak władze komu-
nistyczne starają się za wszelką cenę wywierać 
coraz większy wpływ na młodzież i  całą spo-
łeczność.

c.d. w następnym numerze

100-LAtEK Z ŁASKU
16 listopada br. piękny jubileusz  
100-lecia urodzin obchodził mieszkaniec 
Łasku - Feliks Binkiewicz.

Jubilat urodził się we wsi Okół k. Ostrow-
ca Świętokrzyskiego. Tam spędził dzieciństwo 
wraz z dwoma braćmi i pięcioma siostrami, tam  
ukończył szkołę podstawową. W  latach 1934-

1936 odbył służbę wojskową w II Pułku Piecho-
ty Legionów w Sandomierzu. Jako członek kom-
panii honorowej uczestniczył w pogrzebie mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Brał udział w wojnie 
obronnej, jednakże już 8 września 1939 r. został 
wzięty do niewoli i wywieziony do obozu jeniec-
kiego w okolice Drezna. Do domu rodzinnego 
powrócił w 1940 r. W lutym 1941 r. ożenił się 

z Heleną Skowron i zamieszkał w jej rodzinnym 
domu. W  1956 r. przeniósł się z  rodziną do 
Kolumny. Podjął pracę w Zakładach Przemysłu 
Wełnianego „Polmerino” w  Łodzi i  pracował 
tam do emerytury.  W  1987 r. uchwałą Rady 
Państwa otrzymał Medal „Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939 r.”, w  2010 r. prezydent RP 
mianował Feliksa Binkiewicza podporucznikiem 
Wojska Polskiego.

 Jubilat jest żonaty. Z żoną Heleną w zgod-
nym małżeństwie żyją już siedemdziesiąty drugi 
rok. Mają córkę, dwóch wnuków  i prawnuka. 

Zapytany o receptę na długowieczność, od-
powiedział krótko: „To nie ode mnie zależy, a od 
Boga”.

Z  okazji jubileuszu 100-latka odwiedzili 
m.in.: burmistrz Łasku, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego, przedstawiciele zduńskowolskie-
go Oddziału ZUS i najbliższa rodzina. Nie mo-
gło zabraknąć gratulacji, życzeń oraz prezentów. 
Pan Feliks  otrzymał również list gratulacyjny 
od prezesa Rady Ministrów oraz prezesa ZUS. 
„Dwieście lat” zaśpiewali przybyli na tę uroczy-
stość goście, wznosząc toast za dalszą pomyśl-
ność i  zdrowie Jubilata. Uroczystość przebiegła 
w  wyjątkowej atmosferze, była pełna wzruszeń 
i radości.

Lilia Ślusarczyk-Grącka
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Na Starówce drgnęło

Kamieniczka pod nr 7 w rynku od strony 
podwórza, w niej za kilka lat mieścić się będzie 

łaskie muzeum

Na kamieniczce pod nr 6 pojawił się wreszcie nowy dach

Modernizacja płyty laskiego rynku stała się zaczynem do działania dla kilku właścicieli kamieniczek. Powstał wreszcie nowy dach 
na niewielkiej kamieniczce nr 6 we wschodniej pierzei, która przez kilka ostatnich lat szpeciła centrum miasta. Elegancka nowa 
brama pojawiła się też w północnej pierzei, zastępując stary obskurny wjazd do dwóch kamieniczek. Solidny remont czeka też 
kamieniczkę oznaczoną nr 7, w której w przyszłości znajdzie się  Muzeum Historii Łasku.

Na pożółkłej fotografi i

PARKAN WOKÓŁ KOLEGIATY

Po usunięciu starych drzew z dawnego przykościelnego cmentarza, ukazała się cała bryła 
łaskiej kolegiaty. To rzadki widok, bo przez wieki świątynia raczej tonęła w zieleni, a ponadto 
otaczał ją solidny parkan. Widać go na fotografi i m.in. z początków XX wieku, a także 
na reprodukowanym wyżej zdjęciu ze zbiorów Mariusza Niewiadomskiego. Dodajmy, 
iż jeszcze podczas ostatniej wojny od strony wschodniej, gdzie dziś znajduje się zieleń, 
istniały zabudowania gospodarcze, które rozebrano na polecenie okupanta hitlerowskiego.

(Saw)

A przy okazji modernizacji zaczynają nastę-
pować inne korzystne zmiany, te bardziej zależ-
ne nie od władz miasta, a raczej od właścicieli 
kamieniczek. Przypuszczam, że ten remont 
płyty rynku stał się zaczynem do działania dla 
kilku zawstydzonych zapewne właścicieli ka-
mieniczek. 

Z moich informacji wynika, że w najbliż-
szych miesiącach ruszy remont jeszcze kilku 
elewacji rynkowych kamieniczek. Z pewno-
ścią zmiany na lepsze zajdą także w domu we 
wschodniej pierzei, w którym do końca paź-
dziernika czynny był salonik prasowy.

Jeśli już jesteśmy przy remontach i  po-
rządkowaniu Starówki, odnotujmy powstanie 
kolejnej budowlanej plomby, tym razem przy 
ul. Kościelnej. Idąc z rynku w kierunku kole-
giaty, po lewej stronie zobaczyć możemy nową 
obszerną kamieniczkę. Jak wynika z  tabliczki 

informacyjnej, jest to budynek handlowo-
-usługowy. Stan surowy pozwala przypuszczać, 
że niedługo pojawią się okna, a parter przejmą 
handlowcy. Przy tejże uliczce na zabudowę cze-
kają kolejne plomby. Oby przyszli właściciele 
zadbali o  oryginalny kształt elewacji. A  może 
przydałyby się jakieś podcienia, niebanalne 
okna, jakich kiedyś było sporo na Starówce.

Przydałoby się, żeby o  inne stare zanie-
dbane kamieniczki w  rynku zadbali kolejni 
właściciele, by w przyszłym roku cały   rynek 
prezentował się lepiej niż dotychczas. Lubimy 
narzekać, bo chcielibyśmy mieszkać w  pięk-
niejszym i bardziej zadbanym mieście, ale nie 
wszystko przecież zależy od gospodarzy Łasku, 
a niemal cała zabudowa Starówki jest w rękach 
prywatnych...

Stanisław Barcz
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tADEUSZKI W I LO 
Jak co roku, społeczność naszego Liceum uczciła patrona szkoły – tadeusza Kościuszkę. Przypadające 26 października 
Tadeuszki są okazją z  jednej strony do refleksji nad dziejami naszego miasta, regionu i kraju, bo przecież historia vitae 
magistra est, z drugiej do podejmowania inicjatyw służących zarówno naszemu Liceum, jak i zwyczajnie ludziom, wśród 
których żyjemy. tak staramy się, pamiętając o przeszłości, tworzyć teraźniejszość.

Tradycyjnie nasze Tadeuszki rozpoczęliśmy 
w  pełnej gali – ze sztandarem  uczestnictwem 
we mszy, którą w  łaskiej kolegiacie odprawił ks. 
Gabriel Kołodziej, a oprawę muzyczną zapewniły 
licealistki (Justyna Gała, Maria Obrębska, Anna 
Romanowska i  Zuzanna Ziarnowska). Imię na-
szego patrona odmieniane było tego dnia przez 
wszystkie przypadki: o  Tadeuszu, dla Tadeusza, 
dzięki Tadeuszowi… zatem i homilia poświęcona 
była słynnemu Kościuszce. 

Gdy na powrót znaleźliśmy się w szkole, wy-
brańcom losu - tegorocznym maturzystom dane 
było posłuchać wykładu Albina Gajdy (wielolet-
niego nauczyciela i  dyrektora naszego Liceum). 
Profesor zabrał młodzież na wyprawę w czasy daw-
ne i dawniejsze, przybliżając historię Łasku w spo-
sób przystępny i  pochłaniający bez reszty uwagę 
słuchaczy.

Znaczącą częścią Tadeuszek był koncert „Jeste-
śmy razem” połączony z akcją propagowania daw-
stwa szpiku kostnego. Przybyłych na uroczystość 
gości powitała dyrektor Małgorzata Ziarnowska, 
a  koncert poprowadzili uczniowie klas drugich: 
Maria Styczyńska, Katarzyna Bordowicz i Marcin 
Pierzchalski.

Na początku głos oddano dr Annie Piłat repre-
zentującej Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku przy 
Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; pani doktor wyjaśniła war-
tość daru, jakim może być szpik kostny, i przybliży-
ła ideę banku dawców. Chętni mieli od razu moż-
liwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy.

Koncert był też okazją do ofi cjalnej inaugura-
cji działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łasku. Podczas aukcji wyjątkowych przedmio-
tów, m.in. albumu z autografem naszej olimpijki 
Justyny Kowalczyk, pozyskiwaliśmy fundusze, za 
które wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuje-
my. Zebrane środki Szkolne Koło Caritas rozdy-
sponuje na pomoc rzeczową dla uczniów naszego 
LO.

Gorącą atmosferę zapewniały zarówno otwarte 
serca zebranych, jak i występy tancerzy, wokalistów 
i młodych wirtuozów.

Jako pierwsi zaprezentowali się członkowie 
Studia Tańca „Duet”, łączący hip-hop ze street dan-
cem. W „krainę łagodności” przeniosła słuchaczy 

Aleksandra Dąbek, wykonując na pianinie kom-
pozycję Yirumy River Flows in You. Inny żywioł 
zagościł na scenie wraz z Mateuszem Sobczakiem, 
który zatańczył w  stylu modern jazz. Wokalnym 
talentem zabłysnęła Ewelina Łaguniak wykonująca 
utwór Whitney Houston I Will Allways Love You. 
Kolejni wykonawcy, tegoroczni maturzyści: Justy-
na Gała, Maria Obrębska, Anna Romanowska, 
Zuzanna Ziarnowska, Kuba Urbański oraz pierw-
szoklasistka Sylwia Olczyk – to zgrany zespół. Pod-
czas koncertu wsparli ich siłą brzmienia i sercem: 
Maria Styczyńska (skrzypce), Hubert Buczkowski 
(gitara) i Damian Krysiak (perkusja). Wspólnie po-
rwali publiczność, prezentując Mamma Mia Abby 
i Th e Show Lenki. Kolejnym numerem programu 
było solo na perkusji Damiana Krysiaka; wykonał 
mix różnych utworów – mocne uderzenie! Daria 
Pielucha wykonała piosenkę Palomy Fith Black 
and Blue. Kinga Bębnowska, miłośniczka ballad, 
uraczyła słuchaczy nostalgiczną piosenką Natalii 
Kukulskiej Dłoń. Równie nastrojowo zabrzmiał 
Skinny Love Bon Ivera w  wykonaniu Anny Ro-
manowskiej i  Kuby Urbańskiego w  jego własnej 
aranżacji. No i  nie da się zapomnieć tanecznego 
występu Michała Wiktorowskiego.

Tego wieczoru na pewno byliśmy razem.
Nad przygotowaniem i  przebiegiem uroczy-

stości czuwały: Małgorzata Lebioda i   Radosław 
Faber oraz dyrekcja szkoły: Małgorzata Ziarnowska 
i Dorota Kmiecik. Darczyńcami byli: Andrzej Wi-
śniewski (Marwis), Krzysztof Białkowski (B&K), 
Teresa Kopias i Włodzimierz Kopka.
Do zobaczenia za rok na kolejnych Tadeuszkach!

Ewa Ignaczewska
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OBWIESZCZENIE  BURMIStRZA  ŁASKU
W związku z § 10 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest 
(Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),

informuję
iż wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spi-
su z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w  „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządze-
nia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia  
burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Powyższą informację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14.
Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi  
tut. urzędu.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

AŻ 12 MEDALI
21 października zawodnicy Łaskiego Klubu Sztuk Walki rywalizowali  
w Pucharze Polski OYAMA PFK w kata i kobudo, który odbył się w turku. Nasz 
klub reprezentowało 12 zawodników, którzy udowodnili, że są najlepsi w Polsce 
w tych formułach, zdobywając 12 medali, w tym 9 Pucharów Polski. Zawody te 
były ostatnimi w  tym sezonie (ranga ogólnopolska). W  zawodach konkurowali 
ze sobą najlepsi zawodnicy z  klubów z  całej Polski specjalizujących się w  tych  
konkurencjach: prawie 150 zawodników w kata i 40 w kobudo.

Najlepiej spisali się: Karolina Kubiak, 
zdobywając dwa Puchary Polski w najbardziej 
prestiżowych kategoriach seniorek. Klaudia 
Malinowska pokazała swoją doskonałą techni-
kę również zdobywając dwa pierwsze miejsca. 
Po długiej przerwie po kontuzji dzięki pracy 
trenerskiej Karolina Lipowska mogła wrócić 
do swojej dobrej formy i zdobyła dwa pierwsze 
miejsca, została  również najlepszą zawodnicz-
ką turnieju. Kolejny dublet medali wywalczył 
Szymon Furmańczyk, który zdobył  Puchar 
Polski w  konkurencji kobudo oraz 3 miejsce 
w kata. Pierwsze miejsca zdobyły również Do-
minika Michalska i  Kaja Kowalska. Domini-
ka potwierdziła swoją dobrą formę, bo w tym 
roku zdobyła wicemistrzostwo Polski. Dla Kai 
jest to pierwszy tak duży sukces. Kolejną me-
dalistką jest Paulina Michalska, która zdobyła 

drugie miejsce. Brązowy medal wywalczyła na-
sza najmłodsza reprezentantka Dominika Gro-
blewska. Udany występ w nowych kategoriach 
odnotował Mateusz Harciarek, który jako de-
biutant w kategorii seniorów zdobył 4 miejsca 
w kata i kobudo. Nasz klub godnie reprezento-
wali również: Natasza Nowak, Hubert Kudra 
oraz Mateusz Szczerba.

Z tak udanego występu trener łaskich kara-
teków Stanisław Kołodziejski nie kryje zadowo-
lenia. Wysoki poziom wyszkolenia dobrze ro-
kuje na przyszły sezon, w którym zawodników 
czekają Mistrzostwa Polski w  kata i  kobudo 
w Łasku (25 marca 2013 r.) Zarząd OYAMA 
PFK powierzył organizację tej prestiżowej im-
prezy naszemu klubowi, doceniając rewelacyjne 
osiągnięcia w ostatnich latach. 

DK

Klaudia Malinowska Mateusz Marciarek Szymon Furmańczyk

Karolina Kubiak

Karolina Lipowska



26

  PANORAMA ŁASKA  PANORAMA ŁASKA

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

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

Redakcja: Ryszard Poradowski 
Druk: Drukarnia „Intrograf”,

Publikujemy ogłoszenia płatne. Bliższych informacji o warunkach druku ogłoszeń i reklam
udziela Urząd Miejski, Łask, ul. Warszawska 14, tel. 676-83-00

Nakład: 2600 egzemplarzy

WAŻNIEJSZE IMPREZY W GRUDNIU
Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Wystawa fotografii Krzysztofa  
Koryckiego 3-31 ŁDK ŁDK

2. Wystawa prac grupy plastycznej ŁDK  
„Kolec” 

7.12.2012-
4.01.2013 

Biblioteka  
Publiczna w Łasku

Biblioteka  
Publiczna 
w Łasku

3. Spotkanie ze świętym Mikołajem, 
wystawa świąteczna

3.12.2012- 
6.01.2013

BP w Sieradzu filia                 
w Łasku

BP w Sieradzu 
filia w Łasku

4.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
nt. schorzeń urologicznych wygłosi 
dr. Marek Różniecki

11 ŁDK ŁDK

5. Widowisko bożonarodzeniowe 21 ŁDK ŁDK

6. Koncert orkiestry dętej ŁDK
 w kolegiacie łaskiej 26 Kolegiata w Łasku ŁDK

7. Popis uczniów SOM 4 ŁDK ŁDK 

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1. Mikołajkowy miting pływacki 1 CSiR – pływalnia MUKS  
Wodnik, CSiR

2.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – UKS  
Ozorków

8 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS

3.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – ŁKS  
Commercecon Łodź 

15 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku ŁMLKS 

4. Mistrzostwa modeli halowych 23 sala sportowa  
SP nr 1 w Łasku

KMLiK ŁDK
SP nr 1  
w Łasku

5.
VIII Świąteczny Turniej                            
w Halowej Piłce Nożnej 
„IV Memoriał Czesława Mirosa” 

16 hala sportowa  
PG nr 2 w Łasku

Stowarzyszenie 
„Akcja dla 
Kolarstwa”,  
Powiatowa 

Rada Sportu

Sportowe

Wszystkim Państwu, którzy  
okazali mi wsparcie w mojej  

ciężkiej chorobie, oddając swój 1% 
podatku, w imieniu własnym 
 i mojej córki Oli serdecznie  

dziękuję. Jest do dla mnie duża 
pomoc finansowa, a zebrane  

pieniądze umożliwią mi  
kontynuację niezbędnego  

dla mnie leczenia.

Z podziękowaniem,
Wioleta Grącka  

Prawie pół roku trzeba było czekać na wyja-
śnienie jednej ze szpitalnych zagadek. W czerwcu 
br. pod nieobecność personelu do jednej z szafek 
gabinetu zabiegowego w  łaskim szpitalu włamał 
się nieznany sprawca i skradł leki psychotropowe. 
Policjanci dopiero po kilku miesiącach ustalili, że 
złodziejem był 28-letni mieszkaniec pow. żuro-
mińskiego, który ma na koncie sporo tego typu 
kradzieży w szpitalach woj. łódzkiego i mazowiec-
kiego. W mieszkaniu złodzieja stróże prawa od-
kryli sporo skradzionych leków. Za tego typu czyn 
grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(P) 

SZPItALNY ZŁODZIEJ

BEZROBOCIE CORAZ DOtKLIWSZE
13-procentowa stopa bezrobocia w naszym województwie nie napawa optymizmem. 
Niestety, prawie 142 tysiące mieszkańców województwa poszukuje pracy, w tym więk-
szość z nich stanowią kobiety. Prawie 47 tys. bezrobotnych zarejestrowanych jest na 
wsi. Z prawa do zasiłku korzysta tylko 22 tys. bezrobotnych. Ponad połowa zareje-
strowanych zaliczanych jest do długotrwale  poszukujących pracy. Z przykrością trze-
ba stwierdzić, że 46 tys. osób nie posiada żadnych kwalifikacji.

Gdzie w woj. mamy najwyższą stopę bezro-
bocia? W pow. kutnowskim (17,3 proc.), zgier-
skim (17,1), łaskim (17) i tomaszowskim (16,5), 
najlepiej pod tym względem jest w  rawskim 
(8,9), łowickim (10,0), skierniewickim (10,6), 
wieruszowskim (10,7) i  łódzkim wschodnim 
(11,7).  Wielka Łódź też na razie (dane z końca 
września) legitymuje się stopą na poziomie 11,3, 
ale wiele wskazuje na to, że i tu sytuacja znacznie 
się pogorszy.

Zatrzymajmy się na moment przy powie-
cie łaskim od dawna borykającym się z  pro-
blemami bezrobocia. Niestety, nie powstają tu 
nowe firmy, a  te istniejące w  niejednym przy-
padku ledwo sobie radzą z kryzysem. W ostat-
nich miesiącach sytuacja komplikuje się m.in. 
w  łaskim szpitalu, gdzie prywatna firma zarzą-
dzająca tnie wszelkie koszty, także te kadrowe. 
W okresie styczeń-wrzesień br. w ramach prze-
ciwdziałania bezrobociu szkolenia rozpoczęło 
tu ponad 60 osób, ponad 20 skorzystało z prac 
interwencyjnych, zas 10 – z robót publicznych,  
26 osób podjęło działalnośc gospodarczą, zaś 

w 4 przypadkach zrefundowano koszty zatrud-
nienia bezrobotnego, prawie 300 bezrobotnych 
podjęło pracę na stażu.

(er)

Wokaliści filii ŁDK w Kolumnie zdobyli kolejne 
nagrody i wyróżnienia na dwóch festiwalach. Grand 
Prix na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Złote Łabędzie” w Rzeczycy zdobyła Jagoda Juźwin, 
a trzecie miejsce zajął Jakub Wolski.

Maria Maślanka podczas Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu „Nasze Piosenki” w Wieluniu zajęła drugie 
miejsce, zaś trzecie - Paulina Jurecka. Na tym festi-
walu Jakub Wolski otrzymał wyróżnienie. 

Z sukcesów laureatów zadowoleni są: kierownik 
filii ŁDK Grzegorz Rosiak, a także opiekun młodych 
kolumnian Marian Strzelczyk.

LAURY DLA WOKALIStÓW
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KOSZtOWNA 
NIEOStROŻNOŚĆ

Kierowca (56 lat) z pow. włocławskiego kierują-
cy ciężarowym MAN-em, w Łasku wyjechał z drogi 
podporządkowanej i spowodował zderzenie z inną 
ciężarówka marki VOLVO jadącą drogą krajową 
nr 12 w kierunku Zduńskiej Woli. MAN przewró-
cił się na bok, obrażenia ciała odniósł pochodzący 
z pow. miechowskiego kierowca VOLVO, którego 
przewieziono do pabianickiego szpitala. Obaj kie-
rujący byli trzeźwi, ale nieostrożność jednego z nich 
spowodowała spore straty materialne i perturbacje 
na tej ruchliwej trasie.

 Kilka dni wcześniej także do zderzenia pojaz-
dów, ale tym razem osobowych, doszło w Brzyko-
wie, gm. Widawa. W tym przypadku sprawczynią 
zderzenia była 37-letnia kierująca samochodem 
marki  Chrysler Voyager, która włączając się do ru-
chu zajechała drogę vw passatowi. W wypadku ran-
ni zostali kierujący i jeszcze 7 innych osób, w tym 2 
dzieci w wieku 2 i 5 lat. 

(ER)

JUBILEUSZ „JEDYNKI”




