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  PANORAMA ŁASKA

A M E R Y K A N I E 
OD 9 LISTOPADA

9 listopada br. oficjalnie rozpocznie 
stacjonowanie w  32 Bazie Lotnictwa Tak-
tycznego w  Łasku  grupa samolotów USA. 
Stanie się tak dzięki porozumieniu rządów 
RP i USA z  czerwca 2011roku. Na naszym 
lotnisku pojawią się F-16 oraz personel Sił 
Powietrznych  Ameryki. Bliżej na ten temat 
informuje „Panoramę” rzecznik prasowy Do-
wództwa Sił Powietrznych ppłk Artur Go-
ławski – patrz str. 6

TRAGICZNY 
WYPADEK

Do tragedii doszło około godz. 4.50 na 
drodze krajowej nr 12 w  Łasku w  rejonie  
ul. Reymonta i Objazdowej. 22-letni miesz-
kaniec Łasku kierujący VW Golfem jadąc 
w  kierunku Pabianic niespodziewanie zje-
chał na przeciwległy pas jezdni i  doprowa-
dził do zderzenia  z ciężarówką marki DAF. 
Niestety pojazd osobowy nie miał żadnych 
szans i  jego kierowca zginął na miejscu. 
Jak wykazały badania, kierujący ciężarówką 
57-letni kierowca z Łodzi był trzeźwy. Ruch 
na tej ważnej arterii odbywał się wahadłowo 
przez prawie 5 godzin. Policjanci z  Łasku 
pod nadzorem prokuratora prowadzą w  tej 
sprawie śledztwo, które powinno wyjaśnić 
przyczyny tragedii.

(PE)

WYPRAWKA 
DLA ŻAKA
Oddział Rejonowy PCK w Łasku w okre-

sie 10-14 września br. z  udziałem wolonta-
riuszy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z  grodu nad Grabią przeprowadził 
akcję WYPRAWKA DLA ŻAKA.  Jej celem 
było pozyskanie artykułów szkolnych i  fun-
duszy na przygotowanie wyprawek szkolnych 
dla dzieci z najbiedniejszych rodzin naszego 
regionu. Mieszkańcy Łasku okazali się życz-
liwi i na potrzeby biednych dzieci udało nam 
się pozyskać artykuły szkolne i środki wyso-
kości 1.018,05 złotych. Oddział Rejonowy 
PCK przygotował 53 wyprawki szkolne, któ-
re trafiły do 6 szkół. 

Zarząd Oddziału  serdecznie dziękuje lu-
dziom dobrej woli za wsparcie naszej akcji.

Odział Rejonowy PCK w Łasku
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20 LAT „PIĄTKI”
Szkoła Podstawowa nr 5 na łaskim „Przy-
lesiu” ma już 20 lat. To niedługi okres, ale 
niezwykle ważny dla mieszkańców i  miasta 
– mówił dyr. placówki Wojciech Nowakow-
ski, który kieruje nią od początku istnienia. 
Szkoła powstawała etapami i  w  trudnych 
czasach, dlatego wymaga teraz kosztownej 
termomodernizacji, do której przymierza się 
już samorząd – potwierdził burmistrz Gabriel 
Szkudlarek, życząc jednocześnie placówce, 
uczniom i pracownikom samych sukcesów. 

- Dwadzieścia lat temu uczniowie chodzili 
do szkoły na godz. 7.10, a  kończyli zajęcia 
po 18, dlatego budowa tej placówki była tak 
ważna. Jej powstanie mieszkańcy zawdzię-
czają głównie ówczesnej kurator oświaty Ja-
dwidze Kałużewskiej. Gdyby nie ta szkoła, 
oddawana do użytku etapami, nie byłoby też 
krytego basenu – mówił podczas uroczysto-
ści jubileuszowej senator Andrzej Owczarek.

Jak przystało na jubileusz, były liczne 
kwiaty i   życzenia, m.in. od łódzkiego ku-
ratora oświaty, radnych z przewodniczącym 
Rady Miejskiej, prezesa ZNP w  Łodzi, pe-
dagogów placówek oświatowych z  miasta 
i  gminy, dyrektorów ŁDK i  Biblioteki Pu-
blicznej, prezesa Banku Spółdzielczego, 
zastępcy dowódcy 32 BLT, a  także prezesa 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w  Ła-
sku. Wielu sponsorom i przyjaciołom szkoła 
odwdzięczyła się tego dnia pamiątkowymi 
odznakami. A  potem całe patio, w  którym 
zwykle odbywają się wszystkie szkolne uro-
czystości, objęli we władanie uczniowie, 
prezentując udany program artystyczny. 
Jednym z  bohaterów tego wielkiego wido-
wiska był patron szkoły – wielki astronom 
Mikołaj Kopernik. 

(RP)
Fotoreportaż – patrz str.28

JEDNA ŁEZKA PAMIĘCI…
We wszystkich zakątkach kuli ziemskiej ludzie pamiętają o zmarłych. Czczą ich na różne sposoby –  
stawiając kamienne pomniki, radując się i ucztując na ich grobach czy roniąc choćby jedną łezkę pa-
mięci.  Nasz kult zmarłych jest szczególnie istotny – bo wiąże się często z naszymi niełatwymi dziejami.

Odwiedzając w tych dniach cmentarze warto pamiętać nie tylko o tych najbliższych naszemu 
sercu, ale i o ludziach spoczywających w bezimiennych mogiłach, których nie brakuje także na cmen-
tarzu w Łasku, Buczku, Grabnie, Marzeninie czy Sędziejowicach…

ZMARŁ WŁODZIMIERZ NICKI
8 pażdziernika zmarł w wieku 90 lat mieszkaniec Kolumny Włodzimierz Nicki, żołnierz AK,  
ps. „Michor”. W ostatnich latach można go było spotkać na wielu imprezach kombatanc-
kich. Mimo podeszłego wieku i kłopotów ze wzrokiem, pan Włodzimierz trzymał się wyjąt-
kowo prosto, jak na żołnierza i mundur przystało.

W okresie okupacji hitlerowskiej W. Nicki był związany z konspiracją, m.in. ze słynnym oddzia-
łem partyzanckim  „Dzik” walczącym bohatersko w rejonie Rawy Mazowieckiej. Wielka wsypa z po-
wodu zdrady jednego z członków oddziału zakończyła się tragicznie dla kilkudziesięciu partyzantów, 
jednak W. Nickiemu udało się uratować życie.

(ER)

POLSKA JEST KRAJEM EGZOTYCZNYM
Ludek Vasta, czeski tłumacz książki Eugeniusza Iwanickiego  
pt. „Wróg towarzysza Stalina. Wspomnienia z Kazachstanu  

1940-1946” rozmawia z reporterem „Panoramy”
REDAKCJA: - Okres stalinowski wciąż bu-
dzi w naszych krajach emocje i zaintereso-
wanie, czy leżały one u źródeł tłumaczenia 
książki E. Iwanickiego?
LUDEK VASTA: - U  źródeł tłumaczenia 
leżała niezmierna chęć podzielenia się tym, 
co przeczytałem. Bo dla mnie to był zupeł-
nie nowy, nieznany świat. Kupiłem książkę 
w sierpniu 2005 roku w antykwariacie na kra-
kowskim dworcu, bo chciałem coś do czytania 
podczas podróży. I wybrałem tę pozycję z tego 
powodu, że u nas nic nie wiemy na temat tego, 

co działo się z tą częścią Polski, która została we 
wrześniu 1939 r. zajęta przez Związek Radziecki. 
Dlaczego na ten temat nie wiemy nic, to chyba 
można łatwo się domyśleć - o niektórych spra-
wach do 1989 r. nie mówiło wcale lub tylko 
w bardzo ograniczony i zmodyfikowany sposób. 
Prawie nic nie wiemy na temat wywózek Pola-
ków do Kazachstanu lub są to informacje bardzo 
szczątkowe, dlatego pragnąłem podzielić tą wie-
dzą z innymi. 
- Jak dziś Czesi odbierają okres stalinowski 
opisany w książce „Wróg towarzysza Stalina”?

- Temat ten nie jest u nas obecny zbyt czę-
sto, wspominamy oczywiście okres stali-
nizmu u  nas, czyli przełom lat 40. i  50., 
polityczne procesy, przymusową kolekty-
wizację rolnictwa itp., ale nie można po-
wiedzieć, żebyśmy jakoś specjalnie intere-
sowali się tym, jak czasy stalinizmu prze-
żywali Polacy, Litwini czy Ukraińcy. U nas 
też jest inny klimat społeczny – w  Polsce 
historia jest tematem bardzo politycznym, 
funkcjonuje pojęcie „polityka historyczna”.  

dokończenie na str. 20
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Zdaniem burmistrza

Przypomnijmy - od 1 lipca br. władze 
powiatu łaskiego nie widząc szans na dalsze 
funkcjonowanie zadłużonego „po uszy” (ok. 
30 mln zł.) SP ZOZ w Łasku, wydzierżawi-
ły obiekt „Dializie”. Dzierżawca na zasadzie 
art. 23 Kodeksu Pracy oraz stosownych za-
pisów umowy przejął z drobnymi wyjątkami 
pracowników dotychczasowego szpitala. Od 
kilku tygodni zaczęły docierać coraz bardziej 

DRAMATYCZNE INFORMACJE

o   złym traktowaniu pracowników przez 
nowego pracodawcę. Najpierw zapropono-
wano części pracowników zatrudnienie na
0,1 etatu za 150 zł brutto, następnie rezy-
gnację z  dodatków stażowych i  nagród ju-
bileuszowych, co sprawiło, że wynagrodze-
nie średniego personelu medycznego czę-
sto z 20 - 30 letnim stażem pracy niewiele 
odbiega od najniższego wynagrodzenia za 
pracę i wreszcie przeniesienie na 3 miesiące 
ok. 20 pielęgniarek na ich koszt do innych 
odległych nawet ponad 100 km miast. Pro-
pozycje często „okraszone” zostały ostrzeże-
niem, iż ich nieprzyjęcie skutkować może 
„dyscyplinarką”.

Działania te i  wytworzona atmosfera 
sprawiły, że znaczna część mieszkańców, 
także nie związanych ze szpitalem, drama-
tycznie pytała, gdzie będziemy się leczyć? 
Pytania padały na ulicy, w  przychodniach, 
w  czasie różnych spotkań. Z  kilkoma pa-
cjentami czekam na badanie USG. Jedna 
z pań: „Panie burmistrzu, co z naszym szpi-
talem, czy jest szansa żeby dalej funkcjono-
wał? Tak doskonała i znana w całym regio-
nie chirurgia dziecięca z nieocenionym dok-
torem Andrzejem Owczarkiem. Pięcioro 
moich dzieci korzystało z leczenia przez ten 
świetny personel”. To tylko jeden przykład.

Ta rozmowa, mająca miejsce dzień przed 
sesją Rady Miejskiej, przekonała mnie, że 
także powinienem podpisać apel Rady do 
organów powiatu łaskiego. Apel stanow-
czy i  zdecydowany, wzywający do podjęcia 
natychmiastowych działań, których celem 
będzie traktowanie pracowników z  należy-
tym szacunkiem, a jednocześnie przypomi-
nający o  obowiązku zapewnienia leczenia 
szpitalnego mieszkańcom powiatu. Podczas 
3-godzinnej dyskusji na sesji Rady Powia-

tu zaskoczeniem mogły być (choć nie dla 
mnie) głosy dwojga radnych z gmin ościen-
nych ignorujące całą tę dramatyczną sytu-
ację pracowników i pacjentów, a skupiające 
się na wyrażeniu tzw. świętego oburzenia, 
że radni miejscy, że burmistrz Łasku ośmie-
lili się wyrazić swoje stanowisko w  tej nie-
zwykle ważnej dla społeczności powiatu, 
a  zwłaszcza Łasku, dramatycznej sprawie. 
Ano ośmielili się, bo nie mogli być bierni 
i głusi na oczekiwania mieszkańców swojej 
gminy. Poza tym uważam, że jak nikt inny 
mam prawo zabrać głos w sprawie szpitala, 
bo to ja wziąłem na siebie odpowiedzial-
ność za decyzje dot. umorzenia należności 
gminy Łask od szpitala na kwotę około 
900 tys. zł. To dzięki moim decyzjom nie eg-
zekwowaliśmy dotychczas kolejnych niemal 
700 tys. zł. Dla tych decyzji radni miejscy 
obecnej i  poprzedniej kadencji nigdy nie 
wyrażali dezaprobaty - z wyjątkiem byłego 
już radnego, który (co ciekawe) w ostatnich 
wyborach kandydował z listy komitetu wy-
borczego pana starosty. O ileż łatwiej byłoby 
kierować gminą, gdybyśmy te ponad półto-
ra miliona złotych mieli w obrocie. Ale to 
nie wszystko. Rada Miejska na mój wniosek 
nie jeden raz przeznaczała po kilkadziesiąt 
tysięcy złotych na zakup wyposażenia dla 
szpitala. Wszystkie te decyzje podejmowane 
były dla ratowania szpitala i w trosce o jego 
istnienie. Wiele razy apelowałem także 
o pomoc od innych gmin powiatu. I dlatego 
Pani Radna i Panie Radny, skierujcie swoje 
„święte oburzenie” tam, gdzie ono skierowa-
ne być powinno. 

Nie miejsce na opisywanie, nawet po-
bieżne, mojego wystąpienia na sesji Rady 
Powiatu. Zauważę jednak, że obserwując 
apatię, tzn. milczenie części radnych z ugru-
powań, dla których podobno człowiek jest 
najważniejszy (dwie różne partie), oceniam, 
że stanowisko organów gminy Łask na pew-
no nie było zbyt ostre. 
Kilka luźnych uwag:

 -  Mieć pretensje, że ktoś skorzystał z  za-
proszenia, to szczyt hipokryzji i zagubie-
nia (po co on przyszedł? Przyszedł, bo 
został zaproszony).

-  To stanowisko organów gminy wy-
wołało bardziej zdecydowaną reakcję 
przynajmniej części radnych powiatu. 

Cała ta ważna dyskusja powinna jednak 
zakończyć się w  mojej ocenie uchwałą 
Rady Powiatu a nie stanowiskiem.

-  Nauczyciele likwidowanych szkół gmin-
nych pracują w swoim zawodzie.

WŚRÓD SERDECZNYCH PRZYJA-
CIÓŁ PSY ZAJĄCA ZJADŁY

Jest to dodatek do pierwotnego tekstu, 
bowiem dzisiaj wraz z  przewodniczącym 
Rady Miejskiej i radnym powiatu spotkali-
śmy się z grupą pracowników szpitala, któ-
rzy o takie spotkanie poprosili.

Otrzymali oni bowiem wczoraj - kolejne 
osoby - propozycje zatrudnienia na 0,1 eta-
tu za 150 zł brutto miesięcznie. Spotkania, 
narady, petycje, sesje, uroczyste zapewnienia 
niektórych ważnych osób w  powiecie, że 
interes pracowników najważniejszy, wizyta 
parlamentarzysty i co? Postępowanie dzier-
żawcy w najmniejszym stopniu się nie zmie-
niło, a przecież radca prawny powiatu jed-
noznacznie stwierdziła, że „Dializa” łamie 
postanowienia umowy. Ja ten pogląd w peł-
ni podzielam. § 1 ust. 2 pkt 8 umowy dzier-
żawy z 25.06.2012 brzmi „Dzierżawca /.../ 
zobowiązuje się do przejęcia w trybie art. 23 
Kodeksu Pracy, pracowników SP ZOZ w Ła-
sku, wg stanu na dzień tego przejęcia i kon-
tynuowania zatrudnienia co najmniej przez 
okres 12 miesięcy oraz realizowanie wszystkich 
zobowiązań jakie wynikają ze stosunku pracy 
za okres od daty przejęcia tych pracowników, 
przez minimum 12 miesięcy”. § 13 umowy 
stanowi: „Strony deklarują wolę realizacji 
umowy w dobrej wierze” i dalej określa spo-
soby rozstrzygania sporów m. in.: „W razie 
powstania sporu dotyczącego realizacji umowy 
strona kwestionująca wykonanie obowiązków 
umownych wzywa pisemnie drugą stronę do 
przestrzegania określonych obowiązków i usu-
nięcia uchybień”. Kolejne etapy to biegły 
i sąd. Czy takie wezwanie wystosowano, czy 
też jak niektórzy twierdzą, jest ciche przy-
zwolenie na działania dzierżawcy. Wtedy 
jednak należałoby jasno powiedzieć, że nie 
ma innej możliwości. Wielu pracowników 
szpitala jest bowiem psychicznie wykończo-
nych, dlatego oczekuje już tylko prawdy.

Gabriel Szkudlarek
12 października 2012 r.

Od lat nie zaistniała w  naszym mieście sprawa, która wywołałaby tyle negatywnych ocen 
i  złych emocji co skutki wydzierżawienia obiektów szpitala i  przejęcia pracowników przez 
dzierżawcę - „Centrum Dializa” sp. z o. o. w Sosnowcu.
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KRÓTKO
PODATKI (m.in. od środków transportu oraz 
nieruchomości) i zmiany w budżecie to najważ-
niejsze tematy najbliższej sesji Rady Miejskiej 
Łasku w dniu 26 bm. (godz. 12, sala konferen-
cyjna Starostwa przy ul. Południowej). Dzień 
wcześniej obradowała Rada Powiatu.
BUDOWA S-8 – w  bardzo dobrym tempie 
realizowana jest przez „Budimex” budowa  
20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej 
S-8 od Rzgowa do rejonu węzła „Róża”. Za-
kończono tu już niemal wszystkie roboty fun-
damentowe i związane z podbudową jezdni, na 
niewielkim odcinku wylano już 29-centyme-
trowej grubości cementową nawierzchnię jezd-
ni, przygotowane są do zalania płyt nośnych 
najważniejsze mosty. Planowane zakończenie 
prac – pierwszy kwartał 2014 r. Gorzej jest 
z postępem robót na innych fragmentach S-8, 
m.in. w rejonie Sędziejowic.
AUTOBUSY miejskie w Łasku (kursują od po-
nad półwiecza) spędzają sen z powiek samorzą-
dowcom i dyrektorowi ZKM. Na skutek bez-
ustannie rosnących kosztów (głównie paliwa, 
ale i części zamiennych) nie ma mowy o rady-
kalnym odmłodzeniu taboru, a także bazy przy 
ul. Lutomierskiej. W tym roku ZKM otrzyma 
1,3 mln zł dotacji, drugie tyle musi sam wy-
pracować. Dziennie autobusy przewożą ok.  
5 tys. pasażerów.
ŚMIERĆ na drodze – prawdopodobnie nad-
mierna prędkość i  utrata kontroli nad pojaz-
dem Renault Laguna były przyczyną tragicz-
nego wypadku drogowego w  miejscowości 
Łopatki Cegielnia. Po godzinie 20 mieszkanka
Buczku (23 lata) straciła panowanie nad po-
jazdem i  uderzyła w  przydrożne drzewo. Na 
skutek obrażeń ciała zmarła na miejscu, zaś 
ranna pasażerka ze Zduńskiej Woli (także 23 
lata) opatrzona została przez lekarza karetki po-
gotowia. Przyczyny i szczegóły tego tragicznego 
zdarzenia ustalają policjanci. 
PRZEMOC – po tragicznej śmierci żołnierza 
mamy kolejny przykład przemocy, tym razem 
wśród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 
w  Łasku. Gimnazjaliści pobili tak dotkliwie 
swojego kolegę 15-latka, że trafił on do szpitala 
w  Łasku, a  potem Łodzi. Sprawą zajmują się 
policjanci i Sąd Rodzinny.
KRADZIEŻ prądu - łascy policjanci z  Ze-
społu do spraw Walki z  Przestępczością Go-
spodarczą stwierdzili, że 58-letni mieszkaniec  
ul. Gdańskiej korzysta nielegalnie z  energii 
elektrycznej, co stało się możliwe dzięki pod-
pięciu się do źródła energii poza licznikiem. 
W  chwili wizyty stróżów prawa łaskowianin 
był nietrzeźwy (2.5 promila alkoholu), trafił do 
aresztu, a potem usłyszał zarzut kradzieży prą-
du, za co grozi nawet 5 lat pobytu za kratkami.
TYTOŃ bez akcyzy (ponad 1500 paczek pa-
pierosów, 4 kg tytoniu w paczkach) znaleziono 
u 54-letniego Gruzina mieszkającego w gminie 
Łask, handlującego papierosami na łaskim tar-
gowisku. Gruzin na poczet przyszłej kary wpła-
cił kaucję. Policjanci oszacowali, że mężczyzna 
uszczuplił budżet państwa na kwotę ponad  
22 tys. zł. Za handel tytoniem bez akcyzy grozi 
mu kara 2 lat więzienia.

M A N E W RY  Z H P
22 września 2012 roku na boisku CSiR w Łasku odbyły się III Manewry Ratowniczo-
-Obronne organizowane przez Hufiec ZHP Łask. Mimo deszczowej pogody uczest-
nicy z  zapałem i  zaangażowaniem wykonywali zadania w  następujących punktach: 
policyjnym, strażackim, medycznym oraz harcerskim.

Wyniki zmagań patroli w  klasyfikacji ogólnej 
przedstawiają się następująco: 

- do lat 15:
I miejsce -  „Ninja Asasyni”- 5 DH z Wielunia i 64 

DH z Widawy
II  miejsce - „Wilki Doris” - 12 DH z Krobanowa
III miejsce - „Robaczki”- 7 DH z Woli Wiązowej
- od lat 15:
I miejsce - „Czajniki”- 64 DH z Widawy
II miejsce - „Człowieki”- ZSO w Ostrowie
III miejsce - „Gumisie” - ZSO w Ostrowie.

Ponadto postanowiliśmy wyróżnić najlepsze pa-
trole w następujących kategoriach:

-  kategoria policyjna - „Drim tim Czestków” - 
Gimnazjum w Buczku

-  kategoria medyczna - „Awruko”- ZSO  
w Ostrowie

-  kategoria harcerska - „Czajniki”- 64 DH  
z Widawy

-  kategoria strażacka- „Dzieci Szałasu”- 5 DH 
z Wielunia.

Nagrodą główną dla wyżej wymienionych pa-
troli jest wyjazd do term w Uniejowie.

Organizowane przez nas manewry to nie tyl-
ko możliwość sprawdzanie swoich umiejętności, 
ale i także dobra zabawa. Na uczestników czekało 

wiele atrakcji, m.in. ścianka wspinaczkowa, mega 
trambambula, trampolina, punkt gier i zabaw dla 
dzieci oraz stoisko promocyjne Wojskowej Komisji 
Uzupełnień w Sieradzu. Podczas imprezy czas umi-
lały nam występy dzieci i młodzieży zaproszonych 
przez MDK w  Łasku w  ramach festynu „Dzień 
krokusa - Dniem Trzeźwości”, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Merku-
ry oraz mieliśmy okazję wysłuchać zespołu harcer-
skiego.

Pragniemy podziękować za owocną współ-
pracę: Państwowej i  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łasku, Komendzie Powiatowej Policji, WORD 
w  Sieradzu oraz pielęgniarce z  łaskiego szpitala 
Alicji Warszewskiej za zorganizowanie i  przepro-
wadzenie działań na poszczególnych punktach, 
32 Bazie Lotnictwa Taktycznego - za ugotowanie 
grochówki wojskowej, miastu Łask - za bezpłatne 
udostępnienie wody oraz sceny wraz z zapleczem 
muzycznym, Starostwu Powiatowemu - za ufundo-
wanie pucharów i medali, MPWiK - za zapewnie-
nie dostępu do wody, firmie EKO-REGION - za 
pomoc w utylizacji odpadów, klasie mundurowej 
z  ZSO w  Ostrowie pod opieką p. Stanisaława 
Banacha oraz harcerzom Hufca ZHP - za pomoc 
w organizacji i przeprowadzeniu imprezy. Na sce-
nie występował również zespół The Source - dzia-
łający przy świetlicy młodzieżowej „Urban House”.

Hufiec ZHP Łask 

REMONT CMENTARNEGO PARKANU
Na początku października br. rozpoczęły się prace remontowo-budowlane muru cmenta-
rza parafialnego w Łasku. Za przebieg robót odpowiedzialna jest firma Kuźniak ZUP, któ-
ra podjęła się tego zadania na polecenie proboszcza Parafii Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku ks. Mariana Ciupińskiego.

O  konieczności remontu przesądził bardzo 
zły stan techniczny XIX-wiecznego parkanu. 
Liczne ubytki, zawilgocone i  zmurszałe cegły 

oraz nadwyrężone fundamenty grożą zawale-
niem parkanu na pobliskie pomniki. Mur cmen-
tarny osłabił czas i liczne prace budowlane reali-
zowane przez lata nieopodal łaskiej nekropolii. 
Różnica w  wysokości poziomu gruntu między 
ul. Przemysłową, a cmentarzem wynosi miejsca-
mi aż 80 cm. Ogromne masy ziemi nieustannie 
napierają na ceglany mur powoli osłabiając jego 
konstrukcję. 

Przez ostatni rok przed zawaleniem muru 
chroniły specjalne drewniane podpory, jednak 
były one jedynie rozwiązaniem doraźnym. Dziś 
już wiadomo, że remont parkanu jest niezbędny. 
Obecnie prace budowlane koncentrują się na 
najbardziej zagrożonych przęsłach znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej bra-
my. Poszczególne odcinki muru są rozbierane, 
a  następnie zabezpieczane, aby ostatecznie od-
tworzyć jego dawny wygląd.

Michał Janiszewski
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W  skład komponentu, którego stacjonowanie w  Łasku zainicjujemy  
9 listopada, wejdzie około 10 żołnierzy USAF pod dowództwem majora 
pilota Matthew Spearsa. Pochodzić oni będą z jednostek lotniczych USAF 
stacjonujących obecnie w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Raz na kwartał przez okres od dwóch tygodni do miesiąca stacjonować 
będzie w 32. BLT w Łasku lub w 31. BLT w Krzesinach do 250 osób per-
sonelu USAF wraz z samolotami F-16 oraz samolotami C-130 w 33. BLT 
w Powidzu. Liczba samolotów może być różna dla każdej rotacji. Zwykle 
powinno to być do 16 samolotów F-16 i do 4 samolotów C-130.

Personel USAF, który stacjonować będzie na stałe (10 osób) otrzyma  
w 32. BLT w Łasku pomieszczenia biurowe do stałej dyspozycji, natomiast 
rotacyjny komponent (do 250 osób) co kwartał rozwijać będzie własne po-
mieszczenia polowe lub mieszkać w wynajętym miejscu poza terenem bazy.

W trakcie pobytu w Polsce komponent USAF będzie realizował szkole-
nie lotnicze wspólnie z polskimi lotnikami oraz elementy własnego progra-
mu. Skorzysta z bazy szkoleniowej (poligonów) Sił Powietrznych i Wojsk 
Lądowych. Użytkowanie infrastruktury oraz urządzeń technicznych lot-
niska odbywać się będzie na koszt USAF. Za zakwaterowanie i  żywienie 
swego personelu Amerykanie też zapłacą.

Przy okazji stacjonowania sojuszników Siły Powietrzne chcą na począ-
tek między innymi: 
W lotnictwie transportowym:
-  szkolić załogi w  lotach na desantowanie spadochroniarzy i  ładunków 

AMERYKANIE NA NASZYM LOTNISKU
Komponent Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (tzw. Av-Det – Aviation Detachment) stacjonować będzie w 32 Bazie Lot-
nictwa Taktycznego na mocy podpisanego 13 czerwca 2011 roku porozumienia MoU (Memorandum of Understanding) między 
rządem RP i Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie rotacyjnego pobytu wydzielonego komponentu USAF na terytorium RP.

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 działki niezabudowanej położonej w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Jodłowej 

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

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

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

Cena wylicytowana działki zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.  
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

 
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 

12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 6 listopada 2012 r. włącznie.
2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę 

prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub 
przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za oka-
zaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na trzy dni przed zawarciem 

umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności uważa się datę wpły-
nięcia środków na konto urzędu.

5. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego. 
7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz.1758).

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul.Warszawska14, pok. nr 40 i 41 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 676-83-41. 
 Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
 Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl
 oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

z małej wysokości
- szkolić załogi w przetrwaniu w izolacji od sił własnych
-  szkolić załogi w startach i lądowaniach z wykorzystaniem granicz-

nych parametrów lotu (czytaj: w  skróconych startach i  lądowa-
niach)

-  doskonalić wykonywanie obsług bieżących C-130 przez personel 
naziemny

- szkolić żołnierzy (loadmasterów) w załadunku C-130 

W lotnictwie taktycznym (bojowym):
-  zgrywać załogi w działaniach koalicyjnych i prowadzić wspólne tre-

ningi w powietrzu
- wykonywać loty doskonalące z instruktorami
-  zgrywać personel służby inżynieryjno-lotniczej oraz naziemnej ob-

sługi statków powietrznych w działaniach koalicyjnych. Tak by nasi 
żołnierze pracujący na ziemi umieli obsłużyć samolot F-16 i C-130 
niezależnie od jego przynależności państwowej.

Wraz ze wzrostem doświadczenia we współpracy polsko-amery-
kańskiej wspólne zajęcia zamierzamy wzbogacać o  nowe elementy. 
Liczymy na to, że do wspólnych ćwiczeń w powietrzu dołączą nasi 
sąsiedzi, należący do NATO.

ppłk Artur Goławski
rzecznik prasowy Dowództwa Sił Powietrznych
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ĆWICZENIA ŁASK-KRYZYS 2012
„Łask-Kryzys 2012” - pod takim kryptonimem odbyły się 9. października ćwiczenia obronno-kryzysowe 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem ćwiczeń była epidemia ptasiej grypy. Ćwicze-
niom przewodniczył starosta łaski Cezary Gabryjączyk. 

W pierwszej części starosta przedstawił in-
formacje związane z występowaniem w naszym 
powiecie niekorzystnych zjawisk meteorolo-
gicznych przed zbliżającą się zimą oraz postawił 
zadania dla poszczególnych służb ukierunko-
wane na przygotowania do okresu zimowego.

W drugiej części ćwiczeń powiatowy lekarz 
weterynarii Sławomir Borkowski przedstawił 
plan działania w przypadku wystąpienia ptasiej 
grypy. Zwalczanie wirusa tej choroby zawiera 
szeroki wachlarz przedsięwzięć organizacyjnych 
i  logistycznych, począwszy od powołania po-
wiatowego zespołu kryzysowego przy powiato-
wym lekarzu weterynarii w Łasku oraz powoła-
nie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego przy staroście łaskim, przy współudziale 
komend powiatowych Policji i  Państwowej 
Straży Pożarnej oraz jednostek OSP. 

Część praktyczna ćwiczenia dotyczącego 
zwalczania ptasiej grypy odbywała się na tere-
nie Fermy Drobiu Joanny i  Bartosza Chinal-
skich w  Okupie Małym, w  której powiatowe 
służby weterynaryjne wraz ze Strażą Pożarną 
i  Policją zaprezentowały podejmowane czyn-

ności w  przypadku 
wykrycia wirusa. 
Czynności te polega-
ły na odizolowaniu 
strefy zakażonej, jej 
oznaczeniu, prowa-
dzeniu zabiegów od-
każania, wyznaczeniu 
stref zapowietrzonych 
jak również pracy 
w  ognisku choroby 
w  celu zapobiegania 
przed rozprzestrze-
nianiem się choroby 
na inne gospodarstwa 
oraz jej likwidacji 
w  miejscu wykrycia. 
Merytoryczny nadzór nad częścią symulacyjną 
ćwiczenia sprawował powiatowy lekarz wetery-
narii. 

Przeprowadzone ćwiczenia wykazały wła-
ściwą współpracę i sprawne działanie pomiędzy 
powiatowymi służbami weterynarii, Straży Po-
żarnej, Policji oraz PCZK.

Na zakończenie kierujący ćwiczeniami 
przewodniczący PZZK starosta łaski Cezary 
Gabryjączyk podsumował oraz złożył podzię-
kowania za przygotowanie, zabezpieczenie 
i bezpieczne przeprowadzenie ćwiczeń.

Henryk Szlawski
koordynator powiatowy

POWIATOWE PRACE NA DROGACH
Powiat łaski zakończył kolejną inwestycję drogową - pierwszy etap budowy drogi Grabia 
- Rojków. Na odcinku 1368 metrów wykonano podbudowę z dwóch warstw kruszywa, 
uformowano pobocza oraz umocniono powierzchnie skarp, rowów i ścieków. Dzięki temu 
mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieli możliwość bezpiecznego przejazdu.

Dotychczasowa droga gruntowa często była 
podmywana i podtapiana przez okoliczny ciek 
wodny. Zadanie wykonała fi rma DROMAK za 
kwotę 267.753,78 zł. Powiat łaski uzyskał dofi -
nansowanie z budżetu województwa łódzkiego 
w wysokości 50% kosztów. 

Ponadto w  ostatnią fazę prac wkracza 
odbudowa mostu w  ciągu drogi powiatowej 
Czestków – Pruszków, uszkodzonego w czerw-

cu 2011r. Po wbiciu nowych pali i  zamonto-
waniu konstrukcji stalowej pozostała do wy-
konania część drogowa. Już niebawem wszyscy 
będziemy mogli się cieszyć z  nowego obiektu 
i  z  przywrócenia połączenia pomiędzy droga-
mi wojewódzkimi DW483 do Częstochowy 
i DW481 do Wielunia. 

Krzysztof Mikołajczyk
Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku PRZEDSIĘBIORCZA 

MŁODZIEŻ
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego w Sędziejowicach realizuje pro-
jekt pt. „Przedsiębiorcza młodzież – amba-
sadorem rozwoju ekonomii społecznej na 
obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich”. 

W programie uczestniczą 4 szkoły z całej 
Polski reprezentujące wybrane województwa. 
Celem projektu realizowanego przez Związek 
Młodzieży Wiejskiej jest aktywizacja uczniów 
szkół rolniczych na rzecz wsparcia i promocji 
przedsiębiorczości społecznej w środowiskach 

dokończenie na str. 8
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NOWY ROK SZKOLNY
W szkołach powiatu łaskiego w roku szkolnym 2012/2013 naukę pobiera łącz-
nie 1606 uczniów, w tym w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 479. 

Największa liczba uczniów uczęsz-
cza do I  LO w  Łasku. W  18 oddzia-
łach uczy się 467 uczniów, z czego w 5 
pierwszych klasach – 154. 336 uczniów 
uczęszcza do 12 oddziałów w  Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Ła-
sku, w  tym do 3 pierwszych klas - 91 
uczniów. Po trzy pierwsze klasy otworzo-

no również w  Zespole Szkół Ogrodni-
czych w Ostrowie i w Zespole Szkół Rol-
niczych w Sędziejowicach. Łącznie do 10 
oddziałów szkoły w  Ostrowie uczęszcza 
236 uczniów, w  tym do pierwszych klas 
- 81. W  szkole w  Sędziejowicach, rów-
nież w  10 oddziałach uczy się łącznie 
222 uczniów, w  tym w  klasach pierw-

szych - 71. W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Łasku do 9 oddziałów 
uczęszcza 229 uczniów, z czego do 2 klas 
pierwszych – 82. 

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w  Łasku uczęszcza 
łącznie 116 uczniów. Warto nadmienić, 
że w placówce tej we wrześniu bieżącego 
roku uruchomione zostało przedszkole 
specjalne, do którego uczęszcza obecnie 
pięcioro dzieci. 

Małgorzata Mysur

WSZYSTKO
O SZPITALU
Starostwo Powiatowe w  Łasku infor-

muje, że na stronie internetowej powiatu 
www.lask.com.pl została utworzona za-
kładka Aktualne wydarzenia – SZPITAL, 
w  której zamieszczane są bieżące informa-
cje dotyczące funkcjonowania szpitala, wy-
dzierżawionego fi rmie Centrum Dializa 
Sp. z o.o. 

Powstała ona z  myślą o  przekazywaniu 
opinii publicznej rzetelnych informacji doty-
czących działań podejmowanych przez władze 
powiatu w zakresie dotyczącym wydzierżawio-
nej placówki.

Zachęcamy mieszkańców powiatu oraz 
zainteresowane osoby do śledzenia zamieszcza-
nych informacji. 

PRZEDSIĘBIORCZA 
MŁODZIEŻ

dokończenie ze str. 7

lokalnych poprzez stworzenie programu nie-
formalnego kształcenia młodych liderów 
łączących edukację obywatelską z  nauką 
przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany jest od 2 lipca do 31 
grudnia 2012 r., a  jego program składa się 
z  czterech modułów szkoleniowo – warszta-
towych, które odbywają się w  Zakopanem. 
Zakończenie projektu odbędzie się 30 listo-
pada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w  Warszawie. Dla grupy 12 uczniów 
szkoły uczestniczącej w  tym projekcie jest to 
zapewne czas zdobywania nowych doświad-
czeń, poznawania otaczającego świata, a także 
połączenia nauki i  integracji młodzieży przy 
wspólnej pracy. 

Karolina Kaniecka

Od sierpnia 2012 r. nasza placówka wspólnie ze szkołami w Walii, Anglii i Turcji realizuje 
projekt partnerski w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, zatytułowany
„LEISURE AND CELEBRATIONS”, na który otrzymaliśmy dofi nansowanie z Narodo-
wej Agencji w wysokości 20 000 euro. Projekt ten realizowany będzie do 31 lipca 2014 r.

COMENIUS 
- SOSW

przygotowuje się do wizyty w Turcji

SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
3 października br. leśniczy Starostwa Powiatowego w Łasku Sławomir Walczak od-
wiedził kolejną grupę łaskich przedszkolaków. Tym razem gościliśmy w Przedszkolu 
Publicznym nr 5 im. Juliana Tuwima. 

Przedszkolaki z grup: Biedronki, Słoneczka, Misiaczki i Żabki spotkanie z leśniczym roz-
poczęły od oglądania bajki pt. „Dziki dzik”. Następnie szczegółowo opowiedziały, co zoba-
czyły i  zapamiętały. Leśniczy opowiedział im o swojej pracy, o  lesie i mieszkających w nim 
zwierzętach. Dowiedziały się także w jaki sposób mogą pomóc zwierzętom przetrwać trudny 
okres, jakim jest zima. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć naturalne okazy pędraków, le-
śnych motyli oraz poroża jeleni i saren. Dzieciaki z zaciekawieniem słuchały wykładu, chętnie 
zadawały i odpowiadały na pytania. Na koniec spotkania ich cierpliwość została nagrodzona 
drobnymi upominkami. 

Agnieszka Stachowiak

W  dniach 15.10. – 19.10. 2012 r. odbył 
się nasz pierwszy wyjazd do szkoły partnerskiej 
Avukat Lutfi  Ergokmen Ilkogretim Okulu 
ve is Okulu położonej w Eskisehir w Turcji. 
Celem wizyty było poznanie wspólnych part-
nerów projektu, rozwijanie umiejętności języ-
kowych, intensywna praca nad poszczególnymi 
segmentami projektu, poznawanie szkolnictwa 
tureckiego, metod i form pracy oraz rodzajów 
terapii stosowanych w  pracy z  dzieckiem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a  tak-
że zapoznanie się z kulturą i obyczajami kraju 
partnerskiego.

Podczas tejże wizyty wyłoniliśmy logo na-
szego projektu. Każda ze szkół przywiozła ze 
sobą wybrane prace uczniów, aby na wspólnym 

spotkaniu partnerów 16-go października wy-
brać wspólne logo projektu.

W  marcu 2013 r. odbędzie się kolejny 
wyjazd uczniów i nauczycieli SOSW do szko-
ły partnerskiej w  Walii (Wielka Brytania), 
a w październiku 2013 r. do partnerów w An-
glii, natomiast w czerwcu 2013 r. to my będzie-
my szkołą goszczącą zagranicznych partnerów 
z Turcji, Walii i Anglii. Mamy nadzieję, że nie 
zabraknie nam zapału i pomysłów do realizacji 
naszych celów.

Magdalena Szajner

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publika-
cji ponosi autor. KE nie ponosi odpowiedzialności 
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną”
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CYFROWA SZKOŁA W CZESTKOWIE
Szkoła Podstawowa w Czestkowie jako jedyna w powiecie łaskim została wyło-
niona do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i na-
uczycieli w  zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Cyfrowa szkoła”. 

19 lipca br. wójt gminy Buczek - jako organ prowadzący - pod-
pisał umowę na udzielenie dotacji do wspomnianego programu rzą-
dowego. Całkowity koszt zadania wynosi 160 580,00 zł, zaś wnio-
skowana i otrzymana kwota wsparcia fi nansowego z programu wynosi 
123 166 zł. 

„Cyfrowa szkoła” jest częścią wieloletniego programu, który ma słu-
żyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szko-
łom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

W ramach programu zakupionych zostanie: 29 przenośnych kom-
puterów dla uczniów klas IV-VI wraz z oprogramowaniem, 3 przenośne 
komputery dla nauczycieli, szafki do przechowywania komputerów, ta-
blice interaktywne itp. Zakupiony sprzęt pozwoli na wyrównanie szans 
wszystkich uczniów w dostępie do nowoczesnych technik informacyj-
no-komunikacyjnych. 

W  ramach projektu stworzona zostanie baza scenariuszy lekcji 
w klasach IV-VI. Scenariusze będą tworzone przez nauczycieli oraz po-
zyskiwane z portali i innych źródeł edukacyjnych i w ramach współpra-
cy międzyszkolnej.

Posiadany sprzęt pozwoli na tworzenie oryginalnych projektów edu-
kacyjnych, rozwijających talenty dzieci, pozwalających na budowanie 
kompetencji twórczych i społecznych.

Przedstawione sposoby wykorzystania pomocy będą realizowane 
zgodnie z tempem i możliwościami zintegrowania pomocy dydaktycz-
nych, zorganizowania szkoleń dla nauczycieli, nabierania przez nich do-
świadczeń oraz dostępności e-podręczników. 

Wójt B. Węglewski ma nadzieję, że e-podręczniki zapoczątkują 
nową erę edukacji w gminie Buczek, dzięki której dzieci zostaną odcią-
żone od noszenia ciężkich tornistrów.

A. Sicińska

dokończenie na str. 10

KANALIZACJA W JÓZEFATOWIE
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w   Józefatowie. Wybudowanych zo-
stało 4257 m kanalizacji sanitarnej tłocznej i  grawitacyjnej, dwie przepompow-
nie, odtworzono nawierzchnię drogi gminnej. Wartość wykonanych prac wynosi 
1 463 700 zł. Poszerzenie drogi o 0,5 m oraz utwardzenie poboczy znacznie zwiększy 
bezpieczeństwo. Warto dodać, iż na wniosek mieszkańców zostały odmulone rowy.

Umowę na realizację inwestycji podpisano 
z wykonawcą w listopadzie 2011r. Zrealizowa-
na inwestycja stanowi II etap projektu „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w  miejscowościach 
Buczek, Bachorzyn i   Józefatów, gm. Buczek, 
wraz z zakupem ciągnika rolniczego z wozem 
asenizacyjnym” Zadanie współfinansowane 
jest ze środków unijnych PROW na lata 
2007-2013 w  ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej”, 
w wysokości ok. 1 631 900 zł. Łącznie w ra-
mach wspomnianego projektu wybudowano 
w Buczku, Bachorzynie, i  Józefatowie 10,7 

km sieci kanalizacji tłocznej i  grawitacyjnej 
i  zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą ase-
nizacyjną.

W ostatnich 3 latach łączna długość wybu-
dowanej sieci kanalizacyjnej to około 18,3 kilo-
metrów, w tym: w Czestkowie B i F zrealizowa-
no 2 etapy budowy kanalizacji o łącznej długo-
ści: sieć grawitacyjna prawie 6 km, sieć tłoczna 
- ponad 1,5 km wraz z oczyszczalnią ścieków, 
w Bachorzynie wybudowano prawie 4,5 km 
sieci grawitacyjnej oraz ponad 2 km sieci 
tłocznej, w  Józefatowie. wybudowano 4257 m 
kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.

POMYSŁOWE PANIE 
Z BACHORZYNA

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w  Ba-
chorzynie pod przewodnictwem przewodni-
czącej – Jadwigi Ratajczyk złożyło w dniu 15 
marca 2012 r. wniosek poprzez Lokalną Gru-
pę Działania „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, 
o przyznanie pomocy w zakresie małych pro-
jektów w  ramach działania 413 „wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju „objętego PROW 
2007-2013 dotyczący operacji :
„Promocja i  organizacja lokalnej twórczości 
kulturalnej poprzez zakup strojów i  lapto-
pa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Bachorzynie”

W  dniu 2 kwietnia 2012 r. projekt został 
oceniony przez Radę Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina rzeki Grabi w  Łasku” bardzo wysoko 
i znalazł się na 2 miejscu listy ocenianych projek-
tów. Następnie przekazany została do Departa-
mentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi, który to 
w dniu 25 lipca 2012 r. poinformował na piśmie 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKU 
informuje, że w  dniach 24.09.2012 r. - 19.10.2012 r. realizowano dla 7 beneficjentek ostatecznych kurs 
pt. „Kucharz z  minimum sanitarnym”. Kurs jest realizowany w  ramach Projektu pt. „Czas na zmiany”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 7.1.1. 
Kurs zawodowy został zorganizowany przy współpracy ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 
W ramach projektu uczestniczkom kursu zagwarantowano pokrycie kosztów: kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne), posiłków, cateringu 
w czasie zajęć, badania lekarskiego, ubezpieczenia w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych, kosztów dojazdów na zajęcia oraz drogi 
powrotnej do miejsca zamieszkania.
Również w  październiku rozpoczną się następujące kursy i  szkolenia zawodowe organizowane dla beneficjentów ostatecznych, 
m.in.: kierowca – operator wózków jezdniowych; pracownik obsługi stacji LPG; operator – konserwator stacji pomp; fryzjerstwo; kasa fi-
skalna. Jednocześnie informujemy, że w latach 2013 – 2014 planowana jest dalsza realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS. 
Informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy od 7.30 do 15.30; tel. 43 677 41 59; 
e-mail: gopsbuczek@pro.onet.pl oraz na stronie internetowej projektu: www.gopsbuczek-czasnazmiany.pl
 Uczestnikom, którzy wzięli do tej pory udział w projekcie systemowym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w pro-
ponowanych formach wsparcia. Dzięki tym osobom potwierdzają się słowa: „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Gmina Buczek przystąpiła do realizacji projektu pt. „Internet w gminie Buczek oknem na 
świat” współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Całkowity koszt projektu, wynosi 1 266 063,60zł, z cze-
go dofi nansowanie wynosi 1 076 154,06 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowanych projektu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domo-
wych z  terenu gminy Buczek zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełnosprawności. Zostaną zakupione również trzy zestawy komputerowe do 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku z możliwością nieodpłatnego korzystania z inter-
netu.

Projekt „Internet w gminie Buczek oknem na świat” skierowany jest do gospodarstw domo-
wych z terenu gminy Buczek, zgodnie z warunkami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka na lata 2007-2013. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

1)  Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych

2)  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniająca 
do uzyskania stypendiów socjalnych 

3)  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym

 Realizacja projektu „Internet w gminie Buczek oknem na świat” przyczyni się do upowszech-
nienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
poprzez zapewnienie trwałego dostępu do internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy. Osoby 
biorące udział w projekcie nabędą umiejętność korzystania z technologii informacyjnych poprzez 
przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dzięki temu zwięk-
szeniu ulegnie świadomość osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z ko-
rzystania z technologii informacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt. „Internet w gminie Buczek oknem na 
świat” powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w Buczku 

lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku.

Internet w gminie Buczek 
oknem na świat

„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
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich o pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku.

W  sierpniu 2012 roku została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy na operację z za-
kresu małych projektów w  ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy 
Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzi-
bą w Łodzi, a Stowarzyszeniem Gospodyń Wiej-
skich w Bachorzynie.

Obecnie wniosek jest w  trakcie realizacji, 
a   wykonawcą (uszyciem strojów) zajmuje się 
KASTOR S.A. w  Łasku.

Działanie poprzez zakup strojów przyczy-
ni się do promowania gminy Buczek nie tylko 
w województwie, ale także w kraju. Stroje będą 
impulsem i inspiracją do prezentowania swoich 
osiągnięć na konkursach czy imprezach orga-
nizowanych w  innych gminach czy wojewódz-
twach.

Natomiast zakupienie laptopa zwiększy po-
ziom zaradności i przedsiębiorczości kobiet. Ce-
lem zakupu jest promowanie na portalach spo-
łecznościowych regionu, aktywnej działalności, 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

Działanie to przyczyni się do stworzenia wa-
runków do rozwijania aktywności twórczej oraz 
przygotowanie kobiet do aktywnego uczestni-
czenia w rozwoju kulturalnym polskiej wsi.

I.R.

POMYSŁOWE PANIE 
Z BACHORZYNA

dokończenie ze str. 9
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DZIĘKI KSIĄŻNICY POZNAJĄ ŚWIAT
Bardzo dużą popularnością wśród naszych czytelników cieszyła się zbiórka makulatury. Wspólnie uzbieraliśmy aż 2,7 tony! 
Za pieniądze uzyskane ze zbiórki zakupiliśmy 50 książek dla dzieci i młodzieży.

Naszym młodszym czytelnikom nie dali-
śmy okazji nudzić się podczas wakacji. Nie 
tylko palcami po mapie, ale również oczami 
wyobraźni wędrowaliśmy po naszej pięknej 
Europie. Dzięki różnym źródłom informacji 
dzieci docierały do zwyczajów i  ciekawostek 
dotyczących kultur europejskich. Miały rów-
nież okazję przygotować pyszną grecką sałat-
kę podczas odkrywania uroków Grecji oraz 
wyśmienite włoskie spaghetti. 

Podsumowaniem naszych wędrówek była 
rozgrywka „W  państwa i  miasta europej-
skie”. Najlepszym obieżyświatem okazała się 
Oliwia Szczepaniak, a  tuż za nią na podium 
miejsca zajęli Aleksandra Pokorska oraz To-
masz Adamiak.

 Nasi czytelnicy mogą za pomocą inter-
netu dowiedzieć się o wszystkim, co dzieje się 
w  naszej bibliotece, a  nawet o  jej dziejach, 
dzięki niedawno powstałej stronie interneto-
wej: www.bibliotekabuczek.pl . Prezentuje-
my tytuły nowych książek do czytania w dłu-
gie i  chłodne jesienne wieczory. Również za 
pomocą internetu w  naszej bibliotece osoby 
dorosłe mogą uczyć się języka angielskiego za 
darmo! Otrzymaliśmy dostęp do bezpłatnego 
kursu, dzięki udziałowi w projekcie „Angiel-
ski123 w bibliotece”. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych! Na platformie dostępne 
są 22 lekcje na 4 poziomach. W skład każdej 
lekcji wchodzi krótki film, fotolekcja, kącik 
gramatyczny, ćwiczenia, dialog oraz lista 
słówek.  

Nasza biblioteka jest obecnie w  trak-
cie realizowania projektu pt. „Pozbierane 
wspomnienia” w  ramach programu „Działaj 

Lokalnie VII”. Tworząc ten projekt mamy 
na celu wydanie publikacji dotyczącej życia 
w naszej gminie w  latach 1939 – 1980. Za-
kończenie projektu przewidujemy na koniec 
października. O przebiegu naszej pracy oraz 
efekcie końcowym szczegółowo poinformuje-
my już po jego zakończeniu.

Alicja Hans

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku 
realizuje od 4 października br. projekt w zakre-
sie małych projektów w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję-
tego PROW 2007 – 2013 pt. „Wyposażenie 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bucz-
ku w stoły i krzesła na Wigilię z tradycją”.

Zakupione zostaną stoły i  krzesła na 
w/w  imprezę artystyczną. Projekt skierowany 
jest do całej społeczności gminy Buczek. Odbę-
dzie się wiele imprez kulturalnych w tym Wigilia 
z tradycją. 

Wieczór wigilijny z tradycjami zaplanowano 
na grudzień 2012 r. Spotkanie ma na celu zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych 
pokoleń poprzez popularyzację kultury ludowej. 
Impreza artystyczna przyczyni się również do 
aktywizacji, zintegrowania społeczności lokalnej 
i  kształtowania świadomości regionalnej. Przy 
organizacji spotkania wigilijnego pomagać bę-
dzie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które 
zaprezentuje regionalne potrawy. 

Poprzez projekt promowany jest dolina rzeki 
Grabi z jej lokalnymi tradycjami.

J.N.

WIGILIA 
Z TRADYCJĄ

Przetarg
                                                                                
 Wójt gminy Buczek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następują-

cych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości 
Buczek, gm. Buczek:

   Oznaczenie       Powierzchnia    Cena wywoławcza        Wysokość
nieruchomości                                                                  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 16.11.2012 r. o godz. 12 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 12.11.2012 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.
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II FESTIWAL MODELI PLASTIKOWYCH – ŁASK 2012
Już po raz drugi w Łasku, tym razem w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Łaskiego, odbył się 
Festiwal Modeli Plastikowych – Łask 2012. Jego organi-
zacji podjęło się czterech modelarzy: Dariusz Jakubczak, 
Ireneusz Balcerzak, Bogdan Rywak oraz Łukasz Farny. 

Na tegoroczny konkurs przyjechało około 
100 modelarzy z całej Polski, wystawiając łącznie 
250 modeli. Udział tak licznej grupy modelarzy 
był okazją do spotkania oraz wymiany doświad-
czeń i zaprezentowania swoich prac. Na wystawie 
można było zobaczyć perfekcyjnie wykonane mo-
dele samolotów, począwszy od czasów pionier-
skich po najnowsze osiągnięcia techniki, a  także 
czołgów, samochodów cywilnych oraz wojsko-
wych, okrętów, figurek, dioramy lądowe i lotnicze 
oraz popiersia znanych postaci. Swoje prace zapre-
zentowali także organizatorzy zawodów, nie brały 
one jednak udziału w konkursie.

Dzięki przychylności dowódcy 32 Bazy Lot-
nictwa Taktycznego modelarze mieli możliwość 
obejrzenia pod bacznym okiem kustosza Piotra 
Polita kolekcję samolotów znajdujących się na te-
renie lotniska oraz samolot wielozadaniowy F-16. 

Drugiego dnia konkursu wystawa była otwar-
ta dla osób zwiedzających. Ku zadowoleniu orga-
nizatorów ekspozycja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców Łasku i okolic. Go-
ściem honorowym konkursu był burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek, który z dużym zainteresowa-
niem obejrzał wystawione modele. Zwieńczeniem 
festiwalu było wręczenie przez burmistrza pamiąt-
kowych statuetek oraz dyplomów wyróżnionym 
w poszczególnych klasach modelarzom. Nie zabra-
kło także nagród specjalnych, których fundatora-
mi byli sponsorzy, firma PAFANA S.A. z Pabianic, 
firma Ontop Polska Sp. z o.o. z Wiewiórczyna oraz 
Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Arche 
Łask”. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był 
fakt, iż dwa największe kluby modelarskie z Ino-
wrocławia i Świdnicy biorące udział w konkursie 
postanowiły przyznać własne wyróżnienia za wy-
brane przez siebie prace.

Organizatorzy konkursu bazując na pozytyw-

nych opiniach i dużym 
zainteresowaniu wy-
stawą, zwłaszcza wśród 
dzieci i  młodzieży, 
zapewniają, że w przy-
szłym roku ponownie 
będzie można podzi-
wiać prace modelarzy 
z  całej Polski na III 
Festiwalu Modeli Pla-
stikowych.

Dariusz Jakubczak

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI SPECJALNYMI
1.    Od dowódcy 32 BLT za najlepszy model 

samolotu odrzutowego - Grzegorz Mądry 
2.   Za najlepszy pojazd kołowy - 
     Janusz Chmielnicki 
3.  Za najlepszy pojazd gąsienicowy - 
     Andrzej Lis-Kujawski 
4.     Za najlepszy model statku/okrętu - 
     Tomasz Augustyński 
5.  Za najlepszy model lotniczy junior -
     Krzysztof Zdybel 
6.  Za najlepszy model lądowy junior - 
     Radosław Kusidek 
7.  Za najciekawszą dioramę lądową -
     Tomasz Augustyński 
8.  Za najlepszą figurkę w polskim malowaniu - 
     Radosław Kusidek 
9.  Za najlepszy model samolotu/śmigłowca  
     w barwach PL - Ireneusz Mikucki 
10. Za najciekawszą dioramę lotniczą -
      Marek Ociepka 
11.  Za najlepszy model samolotu z  okresu II 

wojny światowej - Krzysztof Koza 
12.  Za kolekcję modeli MiG-21 z 10 PLM -

      Arkadiusz Walerowicz
13.   Za najlepszy cywilny model kołowy lub  

 gąsienicowy - Ireneusz Mikucki 
14.  Nagroda specjalna dla Romualda Andrzej-

czuka - za wystawę maszyn budowlanych. 
15.  Za pomoc przy realizacji konkursu - dla  

IPMS Świdnica.
16.  Za pomoc przy realizacji konkursu - dla  

ISMR Inowrocław.
17.  Za pomoc przy realizacji konkursu - dla  

IPMS Silesia.
18.  Puchar im. kom. por. Pawła Kowalskiego 

za najlepszy model lotniczy w  barwach 
morskich - Ireneusz Mikucki

19.  Nagroda od ISMR Inowrocław - dla  
Krzysztofa Bytniewskiego.

20.  Sklep „Hobby” Inowrocław - dla Przemy-
sława Szymczyka.

21.  Od IPMS Świdnica za najlepszy model 
z  okresu I  wojny światowej - Grzegorz 
Mądry

22.  Best of show - dla Ireneusza Mikuckiego 
za model SBLIM-2A
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dokończenie na str. 14

REKULTYWACJA 
SKŁADOWISKA ODPADÓW 

W ORCHOWIE 
ZAKOŃCZONA

Tak jest dziś...

Nieczynne od dziesięciu lat składowisko odpadów w Orchowie zostało zrekultywowa-
ne dzięki dofi nansowaniu z Unii Europejskiej. Po trwających ponad rok pracach góra 
śmieci zniknęła i  powstał teren zieleni. Dzięki inwestycji unieszkodliwiono około 
639 000 m³ odpadów, zebranych przez ponad 40 lat funkcjonowania wysypiska.

Głównym celem podejmowanego 
przedsięwzięcia było przywrócenie rów-
nowagi przyrodniczej i  wyrównanie szkód 
dokonanych w  środowisku. Prace rekulty-
wacyjne umożliwiły uporządkowanie tere-
nu nieczynnego składowiska odpadów, co 
przyczyni się do ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych, powietrza i gleby. 
Tym samym wpłynie na likwidację zagrożeń 
biologicznych oraz przejęcie pełnej kontro-
li nad procesami biochemicznymi zacho-
dzącymi na obszarze składowiska. Będzie 
to miało szczególne znaczenie dla ochrony 
znajdującego się na terenie składowiska 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
Doliny Grabi i  projektowanego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Muszyńsko-
-Dłutowsko-Grabińskiego” a także obszaru 
Natura 2000 usytuowanego w  bezpośred-
nim sąsiedztwie składowiska. Realizacja 
projektu wpłynie również na ograniczenie: 
emisji zanieczyszczeń do środowiska, in-
filtracji wód opadowych do składowiska, 
powstawania odcieków, rozprzestrzeniania 
się pyłów, bakterii i  przykrych zapachów. 
Efekty projektu w równym stopniu odczują 
wszyscy mieszkańcy gminy ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy 
skorzystają z  miejsca czystego pod wzglę-
dem naturalnego środowiska oraz terenu 
rekreacyjnego pozwalającego na wypoczy-
nek i uprawianie sportów.

Osiągnięcie ww. celów było możliwe 
dzięki zastosowanej optymalnej technolo-
gii, polegającej na wykonaniu prac rekulty-
wacyjnych metodą techniczną i  biologicz-
ną. Odpady zgromadzone na składowisku 

zostały poddane specjalistycznym zabiegom, 
które umożliwiły ich naturalne unieszkodli-
wienie. Co istotne, rozwiązania zastosowa-
ne w projekcie są nowatorskie i są związane 
z wykorzystaniem w rekultywacji technicz-
nej geokompozytu jako warstwy drenażo-
wej. Pomimo że technologia wykorzystania 
geokompozytu została opracowana w latach 
90-tych, to jednak stosowana jest od nie-

dawna ze względu na ograniczoną dostęp-
ność tego rodzaju materiału.

W  ramach projektu wykonano niwe-
lację terenu poprzez właściwe przemiesz-
czenie odpadów zdeponowanych na po-
wierzchni składowiska. Po ukształtowaniu 
bryłę składowiska przykryto warstwą wy-
równawczą. Wykonano również warstwę 
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dokończenie ze str. 13

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW 
W ORCHOWIE ZAKOŃCZONA

izolacyjną w  celu zapobieżenia przemy-
wania złoża odpadów. Warstwa drenująca 
położona na warstwie izolującej odpro-
wadzać będzie wody opadowe spływające 
z powierzchni składowiska do rowu opa-
skowego. Warstwa izolacyjna i  drenująca 
przykryta została warstwą mineralno-
-humusową, która jest podstawą rozwoju 
roślinności. Eliminacji bezpośredniego 
zagrożenia dla jakości wód podziemnych 
posłuży wykonany system rowów opasko-
wych i studni drenujących, których zada-
niem będzie zbieranie odcieków do zbior-
nika retencyjnego. Tak przeprowadzona 

rekultywacja daje gwarancję znacznego 
ograniczenia, a  praktycznie wyelimino-
wania wpływu składowiska na środowi-
sko przy stosunkowo niskich nakładach 
finansowych.  

Rekultywacja składowiska w  Orcho-
wie była już kolejnym projektem zre-
alizowanym przez gminę Łask dzięki 
wsparciu Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Całkowity koszt zrealizowanych robót 
budowlanych wyniósł 2 659 522,67 zł 
z czego aż 85% kosztów to środki pocho-
dzące z   dofinansowania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Europejskie dla rozwoju  
regionu łódzkiego

SKATEPARK I INNE ATRAKCJE
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno w tym miejscu znajdowała się góra cuchnących śmieci, 

z którą przez wiele lat nie potrafiono sobie poradzić. Teraz miejsce to jest zalążkiem atrakcyjnego 
terenu rekreacyjnego, na którym nie zabraknie zieleni, a także takich obiektów jak skatepark, plac 
zabaw, ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne.

Te wszystkie atrakcje pojawiać się będą stopniowo. Prawdopodobnie w przyszłym roku powsta-
nie skatepark, na który już z niecierpliwością czekają miłośnicy deskorolki, nasadzone zostaną także 
krzewy i drzewa. Specjalnie wydzielone ścieżki będą doskonałym miejscem do spacerów i wypo-
czynku na rowerze. Z góry dawnego wysypiska będzie można oglądać pobliski las, a także powstały 
niedawno piękny akwen, który w tym miejscu jest dodatkowym atutem. 

...a tak było przed rokiem

Sztuczny akwen w pobliżu wysypiska

Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego
na lata 2007- 2013. 
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SAMI MUSIMY PORADZIĆ SOBIE ZE ŚMIECIAMI
Od 1 lipca przyszłego roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zacznie obowiązywać 
w łaskiej gminie nowy system gospodarowania odpadami. Co to oznacza dla każdego mieszkańca gminy?

dłowe gospodarowanie odpadami na swo-
im terenie

mieszkańcy gminy

umowy z  fi rmą wywozową, wyłonio-
ną w  drodze konkurencyjnego przetar-
gu.  Dotychczasowa, indywidualna umo-
wa powinna być rozwiązana z  dniem 
1 lipca 2013 roku.

mieszkańcy będą ponosić obowiązkową 
opłatę na rzecz gminy

wybranego przez Radę Miejską sposobu 
naliczania opłaty i  od określonej przez 
gminę podstawowej stawki 

kańcy segregujący odpady zapłacą mniej. 
Rada gminy ustali niższą stawkę za odbiór 
odpadów już posegregowanych

selektywnej zbiórki odpadów i  punkt se-
lektywnego zbierania odpadów komunal-
nych, w tym odpadów problemowych

w  gminie deklaracji o  wysokości opłaty z 
uwzględnieniem m.in. stawki ustalonej 
przez Radę Miejską za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zostanie podana 
informacja o  sposobie wypełnienia dekla-
racji oraz o terminie i miejscu jej złożenia.

mistrz określi, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty.

lipca 2013 roku każdy mieszkaniec gmi-
ny będzie uczestniczył w  prostym sys-
temie gospodarki odpadami, zapewnia-
jącym porządek, mniejsze zaśmiecenie, 
większą segregację oraz nowoczesne za-
gospodarowanie odpadów w regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów. Nie 
będzie opłacało się wyrzucanie odpa-
dów do l asu, podrzucanie sąsiadom, czy 
spalanie odpadów w domowych piecach 
oraz ogniskach, co jest niezgodne z pra-
wem i szkodliwe dla zdrowia.

Krzysztof Nowakowski

Edukacja ekologiczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łasku jest obszarem priorytetowym, dla-
tego też istotne jest kształtowanie właściwych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Idąc 
naprzeciw oczekiwaniom wychowanków i ich rodziców, SOSW w Łasku nieustannie czyni starania, by rozwijać zarówno 
kompetencje nauczycieli jak i bazę materialną Ośrodka. Obecnie w placówce tworzona jest pracownia ekologiczna, na 
wyposażenie której pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
W PRACOWNI XXI WIEKU

Nowo powstała ekopracownia wy-
posażona będzie w nowe, funkcjonalne 
meble oraz wiele pomocy dydaktycz-
nych, które ułatwią  uczniom zdoby-
wanie wiedzy zarówno teoretycznej jak 
i praktycznej. Zakupiony zostanie rów-
nież sprzęt komputerowy, audio video 
uatrakcyjniający prowadzone zajęcia 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, szkole-
nia i prelekcje. 

Pracownia zostanie wyposażona 
w  tablicę multimedialną, telewizor 
LCD, odtwarzacz, aparat fotograficz-
ny i  urządzenie wielofunkcyjne. Tak 
bogate i  różnorodne wyposażenie sali 
lekcyjnej w  znacznym stopniu ułatwi 
realizację programu ekologicznego oraz 
treści ekologicznych, realizowanych 
na wszystkich etapach edukacyjnych, 
a  nowoczesny sprzęt i  pomoce dydak-

tyczne uatrakcyjnią zajęcia edukacyjne, 
przyczyniając się jednocześnie do roz-
woju wszystkich wychowanków SOSW. 

Mamy nadzieję, że nowo powsta-
ła pracownia pomoże nam wzboga-
cić i  urozmaicić organizowany przez 
SOSW w  Łasku Turniej Ekologiczny 
o zasięgu wojewódzkim i Turniej Przy-
rodniczy o zasięgu powiatowym.

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

BAŻANT - PAPUGA NASZYCH LASÓW
Bażant to niewielki ptak z rodziny kurowatych. Pochodzi z Azji, lecz znany był także w starożytnym Rzymie, gdzie został 
uznany za jeden z najlepszych przysmaków podczas uczt. W Środkowej Europie znany jest już od średniowiecza. Do Polski 
przybył pod koniec tej epoki, jednak na większe zainteresowanie musiał czekać aż do XVII wieku.

Wtedy dla królów, m.in. Augusta II Moc-
nego czy Augusta Poniatowskiego, z  myślą 
o  tym ptaku  postanowiono stworzyć wa-
runki do polowania. To właśnie wówczas 
pod murami stolicy powstała królikarnia, 
gdzie strzelano do królików, a  nieco dalej, 
na terenie dzisiejszego Natolina, powstała 

bażantarnia, gdzie wytrawni strzelcy polowali 
na bażanty. Największą popularność wśród 
myśliwych bażant zyskał w XIX i XX wieku. 
Podczas II wojny światowej został niemal 
całkowicie wytępiony. Dzięki ciężkiej pracy 
włożonej w  hodowlę tych ptaków udało się 
odbudować populację, która obecnie wynosi 
ok. 369 000 osobników.

Bażanty to największe polne ptaki grze-
biące w  Europie. Waga samców osiąga na-
wet 1,5 kg, zaś  samic - 1 kg. Rozpiętość 
skrzydeł u tych ptaków dochodzi  do 85 cm. 
Nogi są potężne, dłuższe niż u  innych pta-
ków grzebiących. U  samców występują na-
rośla, pozwalające określić ich wiek.  Stopy 
zakończone trzema palcami wieńczą silne 
pazury, doskonale przystosowane do szukania 
pokarmu w ziemi. Ze względu na upierzenie 
samca, bażanta nazywa się  „papugą Europy”. 
Posiada on  żółtobrunatny pręgowany, im-
ponujący ogon, który ma za zadanie zwrócić 
uwagę samic. Błyszczące, jasno zakończone 
pióra na grzbiecie przechodzą w  czarne na 
brzuchu. Na szyi z białą obrożą osadzona jest 
zielonkawa głowa, połyskująca metalicznie. 
Obramowanie oczu tworzą czerwone plamy 
w  kształcie płatków.  Uwagę przyciąga cha-
rakterystyczny dziób bażanta – rosły, z górną 
szczęką zachodzącą na dolną. Samica bażanta 
wygląda znacznie mniej okazale. Jest mniej-
sza, a jej pióra w kolorze szarobeżowym mają 
za zadanie ukrywać ją przed drapieżnikami.

Obecnie znanych jest ponad 30 gatun-

ków bażantów. W Polsce występują głównie 
te, które powstały w  wyniku krzyżowania 
innych. Najliczniej występują w  wojewódz-
twach centralnych, południowych i  połu-
dniowo-wschodnich. Na swe siedliska naj-
chętniej wybierają tereny lekko pofałdowane, 
w pobliżu pól uprawnych i niewielkich lasów. 
Niekiedy zamieszkują w  pobliżu ludzkich 
siedlisk, gdzie nie brakuje im pożywienia. 
Gniazdo bażanta to wgłębienie w ziemi wy-
ścielone trawą i puchem, najczęściej zlokali-
zowane w zaroślach.

Podstawę pożywienia bażantów stanowi 
pokarm roślinny. Zimą oraz wczesną jesie-
nią są to zboża, latem nasiona  i  owoce le-
śne, a także liczne owady, takie jak  mrówki, 
muchy, a także dżdżownice i ślimaki. Zdarza 
się, że do jadłospisu bażanta dołączają żaby, 
jaszczurki i małe gryzonie. Do niedawna ba-
żant znany był jako pogromca stonek ziem-
niaczanych. Dużo mówiono na temat ważnej 
roli tego ptaka w  pozbywaniu się pasożyta. 
Stonka, która nie jest szczególnym rarytasem 
dla bażanta, jest zjadana tak często jak wszel-
kie inne owady. Pisklęta podczas pierwszych 
dwóch miesięcy żywią się wyłącznie pokar-
mem zwierzęcym, szczególnie owadami. Swe-
go pokarmu szukają na ziemi. 

Bażant lata rzadko, podrywając się z do-
nośnym furkotem skrzydeł. Najczęściej poru-
sza się chodząc i  biegając. Prowadzi osiadły 
tryb życia. Donośny głos bażanta, mimo że 
zróżnicowany, jest nieprzyjemny dla ludzkie-
go ucha. Naj-
lepiej słyszalny 
jest podczas 
okresu godo-
wego, gdy jego 
skrzekliwe tony 
można usłyszeć 
z  odległości 
ponad kilome-
tra. Zaalarmo-
wany bażant 
gdaka skrzeczą-
co. Głosy sa-
mic są znacznie 
cichsze i  mniej 
skrzekliwe.

Toki, czyli 
okres godo-
wy bażantów, 
przypada na 
miesiące wio-

senne. W tym czasie samiec gromadzi wokół 
siebie kilka samic, zdarzają się jednak wyjątki, 
gdy kogut tworzy parę z  jedną kurą. Swoim 
parterkom imponuje przenikliwymi okrzy-
kami, trzepotaniem skrzydłami i prezentami 
z pokarmu. Od połowy kwietnia do lipca sa-
mica składa od 10 do 15 oliwkowo-szarych 
jaj, które wysiaduje przez 24-28 dni. Młode, 
którymi opiekuje się tylko samica, narażone 
są na liczne niebezpieczeństwa. Niejedno-
krotnie kura traci gniazdo w  wyniku wy-
kaszania łąk czy niszczenia gniazd. Zakłada 
wtedy kolejne gniazdo, lecz jej zniesienia są 
mniej liczne. Przez pierwsze 3 tygodnie życia 
bażanty są niewyczuwalne dla drapieżników. 
Pomaga im to przetrwać w bardzo trudnych 
warunkach klimatycznych. Są one narażo-
ne na ataki drapieżników, prowokowanych 
kolorowym upierzeniem ptaka. Zimą także 
gruba pokrywa śniegu utrudnia ptakom zdo-
bywanie pokarmu. 

Duży wpływ na życie bażanta mają myśli-
wi. Polują, ale i dbają o te ptaki. Kupują je ze 
specjalnych, półnaturalnych hodowli, które 
przystosowują zwierzęta do późniejszego ży-
cia na wolności. Wypuszczają je na wolność, 
a  zimą dokarmiają ziarnem czy odpadami 
z młyna. W okolicy Łasku także można spo-
tkać bażanty, chętnie zamieszkują w zdzicza-
łych parkach. Żyją one nawet na terenie po-
niemieckiego cmentarza w Rydzynach. 

Natalia Janusz
fot. A. Janusz
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INWESTYCJE DROGOWE 2012
W bieżącym roku gmina Sędziejowice realizuje ze środków własnych oraz przy udziale Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, a także środków wojewody łódzkiego przeznaczonych na odbudowę 
dróg uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r., następujące zadania drogowe:

-  zakończono remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby – Grabica 
o długości 1572 m i wartości 357,6 tys. zł

-  przebudowano drogę wewnętrzną dojazdową - ulicę Krótką w Sędzie-
jowicach o długości 435 m wraz z budową chodnika, wartość zadania 
471 tys. zł

-  wykonano przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej w Marzeninie 
– ulice: Piaskowa, Zielona i Widna o łącznej długości 510 m, w tym 
373 m chodnika. Wartość zadania wynosi 448 tys. zł, 

-  do końca października br. przewiduje się zakończenie remontu, uszko-
dzonej w wyniku powodzi, drogi gminnej nr 103056E w miejscowości 
Dobra, o łącznej długości 920 m i wartości zadania 189,2 tys. zł

Ogółem na terenie gminy przebudowano około 3,4 km dróg 
wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz wybudowa-
no ponad 800 m chodnika. Łączne nakłady na wymienione zda-
nia wynoszą blisko 1,5 mln zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym 
330 tys. zł.

Tak znaczącą skalę przedsięwzięć drogowych udało się zrealizo-
wać pomimo spłat kredytów, związanych z  zadaniami inwestycyj-
nymi z  lat ubiegłych i  przygotowywaniem się gminy do aplikacji 
o  środki zewnętrzne na wsparcie inwestycji w  nowym okresie fi-
nansowania przez Unię Europejską na lata 2014-2020.

Jan Grecki

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dużo zdrowia, 

energii i  wytrwałościoraz wielu sukcesów zawodowych i  poczucia 
satysfakcji z pracy w oświacie.

Dziękuję za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty 
szkolnej. Mam nadzieję, że praca w  oświacie przynosi Państwu poczucie 
spełnienia, dostarcza wielu radości i niezapomnianych chwil.

Życzę, aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi i młodzieżą motywował do podej-
mowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

Jerzy Kotarski
wójt gminy Sędziejowice

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Marzeninie odbyła się 3 września br. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą w kościele parafi alnym w Marzeninie. Dyrektor Krzysztof Jaworski powitał 
zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Później odbyła się krótka akademia na temat 
wakacyjnych wspomnień oraz 73. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Swoje talenty mogli 
zaprezentować uczniowie klas V i VI. 

Daniel Łamek

3 WRZEŚNIA W MARZENINIE

RADNI CZYTALI 
DZIECIOM

W  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Sę-
dziejowicach odbyło się głośne czytanie bajek 
w ramach akcji „Łódzkie czyta” oraz „Masz głos, 
masz wybór”. Do wysłuchania bajek zostały za-
proszone dzieci z Przedszkola Publicznego w Sę-
dziejowicach działającego przy ZSO nr 1 w Sę-
dziejowicach, a do czytania  zaproszono radnych:

dokończenie na str. 18
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NIECH TO SPOTKANIE NIE BĘDZIE SNEM
26 września w sędziejowickiej bibliotece wszystkich chętnych czekała prawdziwa uczta intelektualna... Przybył do nas bowiem 
długo oczekiwany Daniel Odija, lubiany polski pisarz, wielki intelektualista, wrażliwy i wykształcony humanista.

Pierwszym pragnieniem Daniela Odiji 
było zwiedzenie miejsca, do którego przy-
jechał aż ze  Słupska. Po spacerze po Sę-
dziejowicach, uwiecznionym na licznych 
fotkach, przyszła kolej na spotkanie „twa-
rzą w  twarz” z  panem Danielem w biblio-
tece oraz dyskusję o wszystkich napisanych 
książkach. Są to: „Podróże w  miejscu”, 
„Ulica”, „Tartak”, „Szklana huta”, „Niech 
to nie będzie sen” oraz „Kronika umarłych”. 

Dyskusja pisarza z naszymi czytelnika-
mi wypadła znakomicie, bowiem społecz-
ności sędziejowickiej twórczość Daniela 
Odiji nie jest obca. Można było zauważyć 
to podczas bardzo interesującej dyskusji, 
w  której głównie udzielał się mieszkaniec 
Grabi Dariusz Marek. Pan Dariusz wniknął 
głęboko w  intencje pisarskie Odiji, czego 
dowodem były jego spostrzeżenia, refleksje 
i pytania. Wiele szczegółów było istotnych 
dla Małgorzaty Czwartek z  Kozub. Dzięki 
obecności gościa wyjaśniło się trochę intry-
gujących ją zagadnień. 

Technika realizmu magicznego, prze-
platanego miejscami z  naturalistycznymi 
opisami, jak również konstrukcja niektó-
rych bohaterów, konwencja marzenia sen-
nego (oniryzm) oraz interpretacja tytułu 
ostatnich dwóch powieści nie dawały spo-
koju polonistce B. Magdziak, zafascynowa-
nej od początku pisarstwem Odiji. Powieść 

„Niech to nie będzie sen” była bowiem 
pierwszą na liście książek omawianych 
przez Dyskusyjny Klub Książki w  naszej 
książnicy. Spotkanie trwało 2 godziny, choć 
wszyscy mieli ochotę spędzić z  pisarzem 
więcej cennego czasu. Tej samej nocy lite-

rat wracał do rodzinnego domu w Słupsku, 
dlatego dalszy jego pobyt nie był możliwy. 
Z niecierpliwością czekamy więc na kolej-
ne spotkanie autorskie z  Danielem Odiją 
w niedalekiej przyszłości.

Beata Magdziak

dokończenie ze str. 17

Daniela Angermana, Jarosława Bartczaka, Alek-
sandrę Balcerowiak, a także Małgorzatę Czwartek 
- byłą, wieloletnią nauczycielkę w Zespole Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach.

Bajki o trzech świnkach, o źrebaczku, o wilku 
i koźlętach bardzo podobały się przedszkolakom. 
Szczególnie jednak zdobyła ich sympatię historia 
o wyrywaniu rzepki, napisana przed laty przez Ju-
liana Tuwima, zwłaszcza, że dzieci same przedsta-
wiały perypetie dziadka, babci, wnuczka, kruczka, 
kici, boćka i żabki... Śmiechom nie było końca! 

Dla dzieci było to pierwsze spotkanie z rad-
nymi naszej gminy, których bardzo polubiły. Dla 
młodszej grupy 3-, 4-latków była to pierwsza 
wizyta w  bibliotece. Całe spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze, na koniec dzieci zostały ob-
darowane przez radną Aleksandrę Balcerowiak 
słodkim poczęstunkiem i zabawkami. Na koniec 
dzieci obiecały, że już niedługo znów przyjdą po-
słuchać głośnego czytania bajek.

Wioletta Szymańska 

BYLIŚMY NA ŚW. KRZYŻU
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach wraz 
z  opiekunami uczestniczyli w  wycieczce turystyczno – krajoznawczej na 
Św. Krzyż w Górach Świętokrzyskich.

Zwiedzaliśmy tam klasztor misjonarzy ob-
latów Maryi Niepokalanej  (pierwsza wzmianka 
pochodzi z XII w), w którym znajdują się reli-
kwie z  Krzyża Świętego, 
a  także muzeum misjona-
rzy, z pamiątkami przywie-
zionymi z licznych wypraw 
misyjnych. Odwiedziliśmy 
również: średniowiecz-
ną osadę w  Hucie Szkla-
nej i  Muzeum Minerałów 
i  Skamieniałości w  Św. 
Katarzynie. Weszliśmy rów-
nież na taras widokowy na 
Łysej Górze (595 m nad 
poziomem morza), gdzie 
mogliśmy podziwiać goło-
borza, które są wizytówką 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, a  także pięk-

no tamtejszej przyrody. Wycieczka byłą dofi nan-
sowana ze środków PFRON.

K. Chodak

RADNI CZYTALI 
DZIECIOM
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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  

II przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość położoną w Łasku,  
w obrębie 12, przy ul. Objazdowej                                                  

Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to 
tereny usług, handlu, oświaty, administracji, kultury i innych. Zgodnie z wykonaną analizą funkcji oraz 
cech zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.  
Nieruchomość o łącznej powierzchni 3987 m kw. oznaczona jest działkami:
 

- 84/1 o pow. 3432 m kw. zabudowaną trzema budynkami magazynowymi murowanymi  
(łączna pow. zabudowy 911 m kw.) 

- 84/2 o pow. 555 m kw. niezabudowaną z trzema drzewami (wiązy)
 
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12, 14. Projekt rozbudowy drogi krajo-
wej nr 12 uwzględnia zjazd publiczny.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabyt-
ków i alei drzew, które posiadają charakter zabytkowy, a część z nich to pomniki przyrody, oraz budynku 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Działania dotyczące drzew o charakterze zabytkowym wyma-
gają współdziałania z konserwatorem zabytków, konserwatorem przyrody oraz gminą, która jest właścicie-
lem sąsiedniego terenu.
Sposób zagospodarowania nieruchomości nie powinien prowadzić do naruszenia wartości zabytkowych 
tych obiektów, w tym także walorów ekspozycyjnych z zaleceniem podjęcia działań sanacyjnych istnie-
jących dysharmonii i dysfunkcji. Architektura winna nawiązywać do lokalnych wartości historycznych 
i tradycyjnego budownictwa regionalnego. Zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektów kubaturowych 
winna uwzględniać przebieg tzw. alei wiązów. 
Forma ewentualnego ogrodzenia nieruchomości winna uwzględniać walory ekspozycyjne parku i możli-
wość zachowania wglądu na teren parku (z zakazem stosowania betonowych przęseł prefabrykowanych).
W wyprawie elewacji zewnętrznych, pokryciu dachowym i stolarce otworowej należy zastosować tradycyj-
ne, bądź nawiązujące do tradycji, rozwiązania materiałowe i technologie.   
 

cena wywoławcza – 814.500 zł, wadium w wysokości 81.450 zł
 
Do działki niezabudowanej zostanie doliczony należny podatek VAT wynoszący 23% proporcjonalnie do 
wylicytowanej ceny nieruchomości.
  
Dla powyższej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00046088/2.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godz. 11 w siedzbie Urzędu Miejskiego w Łasku,  
ul. Warszawska 14, sala nr 18

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium 
należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie 
do dnia 19 listopada 2012 r. włącznie.

2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, do-
wód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane 
są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu 
osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadają-
cy wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmał-
żonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  

3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu.

4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniej-
szoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, której 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Za termin płatności 
uważa się datę wpłynięcia środków na konto urzędu. 

5. Koszty notarialne oraz ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu nota-

rialnego.
7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 

1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758; 
z 2005r. nr 94, poz. 788, nr 183, poz. 1538; z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i nr 216, poz. 1367; z 2011 r. 
nr 85, poz. 458).

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub 
telefonicznie tel. 43 676-83-40 oraz 676-83-54. 

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.         

                   

ALA MA KOTA

W jesiennych promieniach słońca, gdy dzie-
ciaki założyły swe pierwsze w życiu tornistry 
i  zaczęły swą pierwszą przygodę ze szkolną 
ławą i  elementarzem, nastał odpowiedni 
czas, aby w  bibliotecznych murach, zapre-
zentować niebanalną i  oryginalną wystawę 
elementarzy z całego świata. Naszą wystawę 
zawdzięczamy pani Elżbiecie Bartsch, eme-
rytowanej nauczycielce ze Zduńskiej Woli, 
która z zaangażowaniem i miłością do swych 
uczniów pragnęła przekazywać im piękno 
i  prawdę wychodzącą z  książek. Zbieranie 
elementarzy jest jej pasją, która narodziła się 
w latach 80-tych w momencie czytania swym 
uczniom wiersza o słynnym Murzynku Bam-
bo, który „uczył się pilnie przez całe ranki ze 
swej murzyńskiej pierwszej czytanki”. 

Pani Elżbieta różnymi drogami próbowała 
dotrzeć do źródeł na całym świecie i zgromadzić 
owe nietypowe książki z niemal każdego zakątka 
świata. Do tej chwili zgromadziła ponad 700 pod-
ręczników pochodzących m.in. z Albanii, byłego 
ZSRR, Rumunii czy odległych Chin i  Japonii. 
Wielkie zainteresowanie wzbudzają książki w ję-
zyku hebrajskim, arabskim i japońskim, głównie 
za dziwny i zarazem trudny kształt liter i sposób 
ich czytania, gdyż książki te czyta się od prawej 
do lewej strony. Z wielkim sentymentem i łezką 
w oku spoglądamy natomiast na nasze pierwsze 
elementarze z  dzieciństwa, m. in. Mariana Fal-
skiego, z  którego pobieraliśmy pierwsze nauki 
pisania liter i czytaliśmy swe czytanki o Ali i Oli. 

Nasza wystawa cieszy oczy nie tylko dzieci, 
ale i  dorosłych, i  staje się niezwykłą wycieczką 
poprzez kraje świata, kulturę i naukę jak również 
niezwykłą podróżą w okres dzieciństwa i począt-
ków pisania.

Serdecznie zapraszamy. Wystawę będzie moż-
na oglądać do końca października.

 A. Bartoszczyk
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POLSKA JEST KRAJEM EGZOTYCZNYM
U  nas takiego terminu nie ma i  historia jest 
w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywa-
na jest przez polityków w bieżącej walce poli-
tycznej. Istnieje tylko kilka tematów historycz-
nych, które wzbudzają trochę większe emocje.
- Jakie refleksje i kłopoty towarzyszyły pracy 
nad tłumaczeniem tej książki?
- Książkę przeczytałem jednym tchem, bo 
prawie nic nie wiedziałem na temat wywózek 
Polaków w  głąb ZSRR, życia codziennego 
w  kazachskiej i  rosyjskiej wiosce na terenie 
Kazachstanu. Polacy z pewnością czytali sporo 
wspomnień osób deportowanych, więc są z te-
matem obyci, dla mnie jednak wszystko było 
prawie nowe. Również opisy przyrody, np. nie 
wiedziałem, że w kazachskim stepie nie można 
uprawiać jabłek, bo tam za bardzo wieje. 
Książka ta bardzo różni się od innych polskich 
wspomnień, które czytałem, bo jest napisa-
na lekkim piórem, bez patosu i martyrologii. 
W Czechach nie lubujemy się w patosie i być 
może również dlatego wspomnienia te tak 
mnie wciągnęły. Autor opisuje niesłychany 
głód, mróz i  śmiertelne choroby, ale oczami 
małego chłopca, który takie sprawy odbiera 
inaczej niż osoba dorosła. Opisy wybiera-
nia jajek z ptasich gniazd w  lesie lub w  stud-
niach czyta się jak przygody Tomka Sawyera, 
ale oczywiście czytelnik zdaje sobie sprawę, 
że w  Kazachstanie do tego rodzaju przygód 
zmuszał głód, a nie chłopięca ciekawość świata 
i normalne urwisostwo.
Kłopoty podczas tłumaczenia oczywiście były, 
ale nic nadzwyczajnego. Na przykład - jak po-
prawnie zapisać po czesku rosyjskie wstawki, 
mając do dyspozycji tylko polską transkrypcję. 
Polska transkrypcja „azbuki” różni się od cze-
skiej. Rosyjskie imię zapisane po polsku „Kola” 
zapisujemy w  czeskim „Kolja”. Znalezienie 

rosyjskich oryginałów tekstów piosenek, przy-
śpiewek, nazw własnych było trudne, często 
niemożliwe. Nazwy wiosek najlepiej sprawdzić 
na mapie, ale gdzie zdobyć taką mapę wła-
ściwej części Kazachstanu, która zawierałaby 
również nieduże wioski? W  2006 r. internet 
nie zawierał tyle zasobów, co dziś. W Pradze na 
szczęście jest sklep z  mapami zagranicznymi, 
nawet tak egzotycznych krajów jak Kazach-
stan. W jedynej mapie Kazachstanu, którą tam 
mieli, co nieco znalazłem.
- Wiem że kontaktował się Pan z  Eugeniu-
szem Iwanickim i współpracował nad tłuma-
czeniem, uwzględniając autorskie sugestie 
i poprawki.
- Tak, otrzymałem pewne poprawki i  wyja-
śnienia od Eugeniusza Iwanickiego. W książce 
natrafiłem na kilka rzeczy, których nie znałem, 
nie do końca rozumiałem tło. Oczywiście spra-
wy ogólniejsze poznawałem z  różnych źródeł, 
na przykład książeczek wydawanych przez 
ośrodek Karta lub z  internetowych (w  tym 
z  Wikipedii), czasami o  coś pytałem na pol-
skich internetowych forach dyskusyjnych. 
- Czy przewiduje Pan tłumaczenie innych 
pozycji książkowych Iwanickiego?
- To problem bardzo złożony i  szeroki. Na 
przykład nie mam żyłki do poezji,  więc nie 
odważę się tłumaczyć czegoś, co „zalatuje” po-
ezją. Chętnie poczytałbym (i być może nawet 
przetłumaczył) kontynuację tej opowieści, tzn. 
jak wyglądały pierwsze lata w Polsce, w Łasku. 
Wiem, że taką książkę Iwanicki napisał, ale nie 
udało mi się jej zdobyć – w polskich księgar-
niach internetowych jej nie ma, na aukcjach 
internetowych również nie (ale nie sprawdzam 
codziennie). Drugim, i  to większym, proble-
mem jest publikacja ewentualnego czeskiego 
przekładu. „Wroga” przetłumaczyłem w 2006 
roku i  od tego czasu szukałem wydawcy. Ale 

dokończenie ze str. 3 czeskie wydawnictwa nie były zainteresowa-
ne, nawet kiedy mówiłem, że autor rezygnu-
je z  honorarium. Nas „jakaś tam Polska“ nie 
pociąga. Dla nas Polska jest krajem egzotycz-
nym, my o  Polsce nic nie wiemy. Nie mamy 
praktycznie żadnej styczności z polską kulturą 
i stąd ta ostrożność czeskich wydawców. Moim 
zdaniem przesadna. 
W  Polsce lecą czeskie filmy, seriale i  dobra-
nocki, natomiast my znamy tak naprawdę tyl-
ko Bolka i  Lolka oraz „Seksmisję”. W  Polsce 
wychodzą czeskie książki, znany jest Hašek, 
Hrabal, Kundera, Viewegh, tymczasem u  nas 
nie znamy praktycznie nic z  waszej literatu-
ry - średnie pokolenie może czytało Stanisła-
wa Lema, ciut młodsze Sapkowskiego. Polacy 
jeżdżą do Pragi lub przez Czechy do Chorwa-
cji, Austrii i Włoch, ale przeciętny Czech nie 
ma żadnego powodu jeździć do Polski, przy-
najmniej tak uważa (bo „morze zimne, piwo 
gorsze”). Zresztą jeszcze jakieś 3-4 lata temu 
nie można było kupić żadnego książkowego 
przewodnika po Polsce. W  dodatku niema-
ło Polaków w  Czechach pracuje i  siłą rzeczy 
mają kontakt z  czeską kulturą, mówię o  kul-
turze szeroko rozumianej, tzn. również życie 
codzienne, i za ich pośrednictwem również ich 
rodziny i znajomi w Polsce.
Dlatego Polacy są trochę bardziej obyci z cze-
ską kulturą i  historią, szczególnie, że ją przy-
bliżają też polscy dziennikarze, na przykład 
Mariusz Szczygieł. Dlatego kolejni polscy wy-
dawcy lub dystrybutorzy nie boją się w Polsce 
wydawać czeskich książek i sprowadzać czeskie 
filmy. Natomiast u nas polska kultura, z którą 
byłby w  kontakcie przeciętny czeski mieszka-
niec, jest nieobecna, dlatego u  nas wydawcy 
boją się wydawać polskie książki czy kupować 
polskie filmy. A skoro nic nie wydają, to Czech 
nie ma kontaktu i  koło się zamyka. Dlatego 
też tłumaczenie książki „Wróg towarzysza Sta-
lina” pojawiło się na czeskim rynku dopiero 6 
lat od powstania przekładu. Chciałbym jed-
nak podkreślić, że to nie jest tak, że mamy coś 
przeciwko Polakom. Polska po prostu w naszej 
świadomości jest nieobecna. Dla nas to terra 
incognita.
Być może teraz wreszcie coś zacznie się zmie-
niać, choć pewnie nie szybko. Do EURO 2012 
Polska była w  czeskiej prasie praktycznie nie-
obecna, a  jeżeli już, to w  kontekście bieżącej 
polityki i bieżących wydarzeń. Dopiero po pił-
karskich mistrzostwach zaczynają się pojawiać 
w  czeskich gazetach informacje o  Polsce, co 
warto zwiedzić w  tym kraju, jest też historia 
i współczesność. A jak już się trochę oswoimy, 
to może przyjdzie czas również na polską kul-
turę. Przygotujcie dla nas coś ciekawego. Mam 
na myśli coś dla przeciętnego Czecha, bo Cho-
pin nie jest dla wszystkich.

(RP)

Luděk Vašta - tłumacz czeski, od lat odkry-
wający uroki Polski na rowerze.

Podczas prac mających na celu podłączenie instalacji wód opadowych z łaskiej kolegiaty  do 
miejskiej kanalizacji deszczowej na Pl. Dąbrowskiego wykopano ludzkie kości. Odkrycia dokonano 
w 2,5-metrowym wykopie nieopodal dzwonnicy. Blisko dziesięć czaszek i innych kości znajdowało 
się w niewielkiej warstwie wapna, która wskazuje, iż pochowane w tym miejscu osoby były praw-
dopodobnie ofiarami epidemii cholery, która dwukrotnie nawiedziła Łask w połowie XIX wieku.

Michał Janiszewski

NIECODZIENNE ZNALEZISKO
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ŁASK WE WSPOMNIENIACH 
PROFESORA B. ŁASZKIEWICZA

Profesora Bogumiła Łaszkiewicza, mającego swoje korzenie na ziemi łaskiej, mieszkańcy grodu nad Grabią, a szczególnie Czytelnicy 
„Panoramy”, zdążyli już poznać. Ten znakomity uczony i wychowawca wielu pokoleń studentów Politechniki Łódzkiej, dzieciństwo 
i młodość spędził w podłaskiej osadzie młyńskiej. W Łasku ukończył szkołę średnią, którą do dziś wspomina z wielkim sentymentem, 
gdyż w jej murach kształtowały się charaktery wielu młodych utalentowanych ludzi, tu rodziły się też wielkie pasje.
Właśnie do tych łaskich wspomnień wraca Profesor w swojej najnowszej książce noszącej tytuł „Moja Alma Mater – Politechnika 
Łódzka przez sześćdziesiąt lat”, ukazującej nie lukrowany obraz życia człowieka, którego celem jest prawdziwa nauka, rozwój kraju 
i macierzystej uczelni. W podobny sposób B. Łaszkiewicz powraca do lat swojej młodości i atmosfery panującej wówczas w Łasku.
Wspomniana książka wydrukowana została w łaskim wydawnictwie „Intrograf”. Oto fragmenty tej książki dotyczące młodości au-
tora i Łasku lat powojennych.                                              (PO) 

Matura
Szkołę średnią w Łasku kończyłem zgodnie 

z  programem ustanowionym jeszcze w  1932r., 
gdzie po czterech latach nauki otrzymywało się 
małą maturę i  po następnych dwóch maturę 
dużą. Uczniowie w gimnazjum nosili tarcze gra-
natowe w otoku niebieskim, a w liceum w otoku 
czerwonym. Zawsze patrzyliśmy na starszych ko-
legów z szacunkiem, a oni na nas z pewną dozą 
akceptującej pobłażliwości. Gimnazjum ze świa-
dectwem małej matury ukończyłem w  czerwcu 
1948 r., jako jeden z  licznej grupy trzydziestu 
sześcioro koleżanek i kolegów. 

Była to jedna z najliczniejszych klas w szko-
le, rozbrykana i rozpolitykowana. Jedni wyrażali 
ostro swoje poglądy lewicowe, bądź to wynie-
sione z domów rodzinnych, bądź to z inspiracji 
prasy, radia lub marksistowskiej literatury, czy 
krótkiej historii WKP(b) lub zasad ekonomii po-
litycznej socjalizmu opracowanych przez Adama 
Schaffa, czołowego wówczas komunistycznego 
ideologa. Ta grupa, mniej liczna, dowodzona 
przez Bogdana Maciejewskiego i Jana Sobczaka, 
założyła koło ZMP i często bardzo ostro wyrażała 
swoje rewolucyjne poglądy. Druga grupa, do któ-
rej i ja należałem, to zaangażowani harcerze i har-
cerki, tworzący trzon drużyny męskiej i żeńskiej, 
na czele których stali koledzy ze starszych klas, 
Włodek Solecki czy Brygida Fiszerówna. Dysku-
sje polityczne były często bardzo ostre, zwłaszcza 
w czasie przerwy, trwającej całe piętnaście minut. 
Mimo zasadniczych różnic politycznych nie od-
czuwaliśmy wrogości pomiędzy sobą i  stosunki 
koleżeńskie w klasie układały się poprawnie. 

Część kolegów i  koleżanek już po małej 
maturze zmieniła szkołę, obierając inny profil 
nauczania. Marek Drozdowski wyróżniający się 
teoretyczną wiedzą historyczno-komunistyczną 
przeniósł się do szkoły handlowej w Pabianicach 
a  kilka innych osób rozproszyło się gdzieś. Tak 
więc naukę w  liceum rozpoczęliśmy w  mniej-
szym gronie, ale nadal ze zróżnicowanymi poglą-
dami politycznymi, z tym, że te różnice politycz-
ne bardziej się wyostrzyły.

Ponieważ obiektem mojego zamiłowania 
było lotnictwo, to w pierwszej klasie licealnej zor-
ganizowałem w naszej drużynie harcerskiej zastęp 
lotniczy, który wszelkimi sposobami starałem się 

zaktywizować ucząc członków zastępu budowy 
modeli popularnych samolotów. Pewnego razu 
wybraliśmy się na wycieczkę do Łodzi, aby ska-
kać z wieży spadochronowej należącej do Aero-
klubu Łódzkiego a znajdującej się w parku obok 
Dworca Łódź-Kaliska. Moja aktywność w  tym 
zakresie poszła dalej i postanowiłem w szkole zor-
ganizować koło Ligi Lotniczej. W czasie jednego 
z zebrań pogadankę wygłosił mój daleki krewny 
Jerzy Dulik, który był pilotem szybowcowym 
jeszcze przed wojną, a  po wojnie instruktorem 
etatowym w Aeroklubie Łódzkim. Do koła Ligi 
Lotniczej w szkole należała liczna grupa uczniów, 
a moje kontakty rodzinne z Aeroklubem Łódz-
kim bardzo dobrze wpływały na pracę i  rozwój 
tego koła. Pobyt na zebraniu koła instruktora 
Aeroklubu odbił się w  szkole szerokim echem 
i jednocześnie wzbudził pewne podejrzenia gru-
py ZMP-owców o wrogą działalność polityczną. 
Efektem końcowym był zakaz działalności tego 
koła, które istniało nieco ponad rok. Teraz swoje 
zainteresowania zwróciłem w kierunku drużyny 
harcerskiej, a starsi druhowie, widząc moje zaan-
gażowanie, powierzyli mi funkcję przybocznego, 
drużynowym wówczas był Janek Solecki a  jego 
brat Włodek - hufcowym, który przyjął tę funk-
cję po Zbyszku Pawlaczyku, gdyż ten ostatni wy-
jechał z Łasku na studia.

Rok 1948 charakteryzował się widoczną 
presją polityczną. Nasza szanowana pani dyrek-
tor Maria Doroszewska została przeniesiona do 
Skierniewic, gdyż zarzucono jej zbyt duży wpływ 
na młodzież i  stosowanie niewłaściwych metod 
wychowawczych. Przeniesienie pani Doroszew-
skiej odbyło się w czasie wakacji tak, że gdy przy-
szliśmy do szkoły we wrześniu, to już funkcję 
dyrektora pełnił Zenon Łodyński. W tym okresie 
w szkole czuło się napięcie polityczne i w pewnej 
chwili Janek Solecki zaproponował mi przynależ-
ność do tajnej organizacji. Odbyliśmy długą roz-
mowę o celach, działalności i zadaniach. Byłem 
ciekawy, kto stoi na czele tej organizacji, ale mi 
tego nie wyjawił, dając do zrozumienia, że w tej 
organizacji jest również nasza łacinniczka. Moje 
zadania konspiracyjne sprowadziły się do robie-
nia szkiców, gdzie są posterunki milicji i jakie są 
możliwości zdobycia broni. Od chwili zakończe-
nia wojny na poddaszu naszego domu przecho-
wywałem parabellum, o  którym wcześniej nie 

pamiętałem a  teraz odnalazłem, wyciągnąłem 
ze schowka, wyczyściłem i poszedłem do pobli-
skiego lasu oddać strzał, sprawdzając, czy broń 
jest sprawna. Dobrze leżał w  dłoni ten pistolet 
i  strzelał bardzo celnie. W  pewnej chwili nasze 
drogi z Jankiem stawały się coraz bardziej kręte, 
wyciągał ode mnie drobne pieniądze, niby to na 
cele organizacyjne, a na moje pytania dawał co-
raz bardziej mętne odpowiedzi. Doszło do tego, 
że zażądałem zwrotu tych bardzo drobnych kwot 
i poprosiłem go o stawienie się w parku miejskim 
o  godzinie siedemnastej. Na to spotkanie poje-
chałem rowerem z moim parabellum za pasem, 
ale Janek się nie pojawił. Zrozumiałem, że cały 
czas oszukiwał mnie wyimaginowaną tajną orga-
nizacją. W szkole dochodziły do mnie informa-
cje, że istnieje na terenie miasta WiN jako tajna 
organizacja podziemna. Moim marzeniem było 

c.d. w następnym numerze

włączyć się w jej działalność. Pewnej niedzieli, tuż 
po mszy świętej, poszedłem do domu starszego 
kolegi szkolnego i  zapytałem wprost, czy mogę 
być przyjęty do WiN. Ten stwierdził, że nie wie 
nic o  tej organizacji i  nie bardzo rozumie o  co 
mi chodzi. Natychmiast wyszedłem z jego domu 
i zrezygnowałem z dalszych poszukiwań kontak-
tu z WiN-em. 
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MOJE PRYWATNE ZADUSZKI
Drukowany nie tak dawno temu tekst „Moje prywatne zaduszki” wymaga uzupełnienia. Przyczyna tego znajduje się nie tylko w moich 
kontaktach z tak zwanymi ludźmi z pierwszych stron gazet, ale pamięć winien jestem także tym, którzy odcisnęli wyraźni ślad w moim życiu.

Po odwołaniu stanu wojennego ówczesna 
ekipa polityczna zaczęła kokietować społeczeń-
stwo tworem, który miał być panaceum na całe 
zło. Powołano Patriotyczny Ruch Odrodzenia 
Narodowego, na czele którego stanął Jan Dobra-
czyński, katolik z paksowskiej stajni Piaseckiego, 
który dał się uwieść generałowi 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 
stanie się spoiwem frustrowanego narodu.

Pamiętam obiad, na którym był m.in. ów-
czesny wicepremier Zenon Komender. Jan Do-
braczyński żywo gestykulując opowiadał o swo-
jej kawaleryjskiej służbie demonstrując nożem 
i  widelcem pchnięcia 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 niemiec-
kie 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 
rozmowę dla mojego macierzystego tygodnika 
„Odgłosy”. Kiedy pojechałem do Warszawy do 
siedziby PRON, Dobraczyński już nie był takim 
entuzjastą tego ruchu, choć jak mówił, idą na 
to ogromne pieniądze. „Panie - mówił zrezygno-
wany - ludzie w nic już nie wierzą. A co ja, jako 
uosobienie tego społecznego ruchu, mogę? Kie-
dy 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 ge-
nerał Jaruzelski przed swoim odejściem z  wiel-
kiej polityki dokonał czegoś, co nie tylko zdzi-
wiło obserwatorów życia schyłkowej PRL, ale 
rozbawiło ludzi stojących blisko władzy. Oto 
nadał stopnie generalskie: politrukowi I Dywi-
zji Kościuszkowskiej (tej spod Lenino) znanemu 
erotomanowi, Włodzimierzowi Sokorskiemu 
i kawalerzyście Janowi Dobraczyńskiemu. 

Od listopada 1953 do września 1956 od-
byłem służę wojskową w  6 Dywizji Lotnictwa 
Myśliwskiego (JW. 3115), jako sanitariusz 
w stopniu starszego szeregowca. Udało mi się nie 
awansować, bowiem większość podoficerów po 
wyjściu do cywila, co roku było powoływanych, 
na miesięczne szkolenia. A ja wojska miałem po 
dziurki w nosie, chciałem sam układać swoje ży-
cie. Przez dwa lata mieszkałem we Wrocławiu, 
gdzie tak naprawdę rozpoczęła się moja droga 
do literatury. Wspomniałem już o  Urszuli Ko-
zioł („Poglądy”), o  Tymoteuszu Karpowiczu 
(„Odra”), o imprezach na Stadionie Olimpijskim 
i w Hali Ludowej, o wytwórni filmowej. Jednak 
pragnę powrócić do człowieka, którego wówczas 
podziwiałem, nie przypuszczając, iż nasze drogi 

w odległej przyszłości, zejdą się na krótko i będę 
musiał na idola mojej młodości spojrzeć oczami 
bezstronnego obserwatora. Mówię o  Witoldzie 
Grucy, genialnym tancerzu, który wraz z Barba-
rą Bittnerówną zaczarowywał widownię, by po 
występie, przyjmować nie milknące oklaski na 
stojąco. Otóż w  końcowych latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku, spotkałem go w teatrze 
„Syrena” na Litewskiej. Przyjął mnie w  swojej 
garderobie: uszminkowany, z kolczykami, upier-
ścieniony, z krwistymi paznokciami, z obleśnym 
uśmiechem. Zamiast rozmowy (chciałem prze-
prowadzić z  nim 
wywiad do „Odgło-
sów”) od razu zaczął 
adorować naszego 
fotoreportera Grze-
sia Gałasińskiego, 
blondynka, o twarzy 
cherubina. Były to 
przykre chwile, że-
nujące, budzące we 
mnie niesmak. 

Po latach Wi-
told Gruca znalazł 
się w  Skolimowie, 
w  Domu Aktora 
Weterana. Porusza 
się na wózku inwa-
lidzkim lub prze-
mieszcza się przy 
pomocy tzw. balkoni-
ku. W tymże domu przebywa także Barbara Bit-
tnerówna, ale tych dwoje, niegdyś stanowiących 
najdoskonalszy duet, teraz nienawidzi się, udają 
że się nie znają, są wrogami. A ja pamiętam ich 
pięknych, płynących z  muzyką, niemal bezcie-
lesnych… 

Jakiś czas jeździłem do Teatru „Syrena” na 
Litewską 3 w Warszawie, w okresie gdy dyrek-
torem był Witold Filler. Filler drukował mnie 
w  „Szpilkach”, a  potem zaprosił na premierę 
„Piczomiry” Aleksandra Fredry. To obsceniczne 
dziełko skrzętnie jest pomijane przez krytyków 
i  znawców starego hrabiego, dlatego przeleża-
ło w zapomnieniu 180 lat. Obsada znakomita, 
m.in. Łazuka, Pluciński, Kłosowski, Bielicka, za-
wsze komplety (jeśli wierzyć Hance Bielickiej, na 
widowni bywali zarówno członkowie Biura Poli-
tycznego PZPR jak i przedstawiciele Episkopatu 
po cywilnemu). 

Właśnie na Litewskiej spędziłem kilka wie-
czorów z  aktorami, Grucą, członkami baletu. 
Ale najtrwalej zapamiętałem Hankę Bielicką, 
ona naprawdę była gadatliwa, właściwie nie 
przestawała mówić, zasypywała słuchacza sło-
wami. W kawiarence czy też bufecie teatralnym, 
powiedziała mi, jak to się stało, że została żoną 
najprzystojniejszego po wojnie amanta, jakim 
był Jeży Duszyński. Mówiła: „Nigdy nie czułam 

potrzeby by wyjść za mąż, ale po szkole teatralnej 
dostałam angagement do Wilna z Danutą Sza-
flarską, Jerzym Duszyńskim i  innymi kolegami 
i  tu w  moje życie wtrąciło się przeznaczenie. 
Małżeństwa otrzymywały mieszkania, a  ja i  Je-
rzy byliśmy ludźmi wolnymi. Okazało się, że 
jest jeszcze jeden komplet, ale dla małżeństwa. 
Co było robić? Zamieszkaliśmy więc z Jurkiem 
razem i tak już zostało. Ale żył krótko i znów je-
stem sama, ale nie do wzięcia.

Z Janem Marią Gisgesem poznałem się, gdy 
był członkiem Zarządu Głównego Związku Li-

teratów Polskich. Był to spokojny dystyngowany 
pan, starszy ode mnie jakieś trzydzieści lat, ale 
o młodzieńczym usposobieniu i wielkiej życzli-
wości dla młodych kolegów związkowych. Nie 
stronił od towarzystwa, dobrego jedzenia i moc-
nych trunków. W czasie obiadu w którejś z łódz-
kich restauracji opowiadał mi o swoim pobycie 
w Mongolii. Wyglądało to mniej więcej tak: 

- W Ułan-Bator miałem spotkanie autorskie, 
na które przybyło całe ich Biuro Polityczne z Ce-
denbałem na czele. Pikanterii temu zdarzeniu 
dodaje to, że ja nie znam mongolskiego. Ktoś mi 
mówi, że mogę mówić po rosyjsku. Rosyjskie-
go też nie znam na tyle, by opowiadać o swojej 
twórczości, do tego czytać teksty bez przekładu. 
W końcu podejmuję decyzję ryzykowną, ale jak 
się potem okazało - zbawienną. Przecież spędzi-
łem parę semestrów na teologii zanim zrezygno-
wałem z  życia duchownego. Zacząłem śpiewać 
nasze kolędy. Po chwili dołączyli do mnie tam-
tejsi muzycy, na swoich egzotycznych instru-
mentach. Sukces! Wielkie brawa na stojąco. Sam 
Cedenbał uścisnął mi rękę i  powiedział po ro-
syjsku, że polska poezja jest wspomniała, a kraj, 
gdzie wiersze się śpiewa, jest wielki! 

dokończenie w następnym numerze

Eugeniusz Iwanicki

Eugeniusz Iwanicki z Janem Dobraczyńskim (z prawej)
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To trzeba wykonać...
Każde roboty drogowe wzbudzają dziś licz-
ne emocje. Powód jest prosty: codziennie 
korzystamy z  pojazdów i  dróg, a  że tych 
pierwszych przybywa lawinowo, a z droga-
mi jest gorzej niż źle – psioczymy na wyko-

py pod kanalizację czy układanie nowego 
asfaltu. W każdym przypadku bowiem do-
tykają nas liczne kłopoty.

 Tak jest również w sercu starego Łasku, 
gdzie wykonywane są roboty kanalizacyjne, 
a  także te związane z  modernizacją płyty 
rynku. Nie zamierzamy bronić wykonawców 
robót kanalizacyjnych na Placu 11 Listopa-
da, bo argumentem na ich korzyść musi być 
przede wszystkim rzetelna praca. Choć chcie-
libyśmy wszyscy, by te trudne roboty nie 
stwarzały żadnych perturbacji, to jednak nie 
można ich wykonać bez zamykania czy choć-
by ograniczenia ruchu kołowego i  pewnych 
utrudnień dla pieszych. W Łasku i tak ogra-
niczenia te – przyznajmy - są stosunkowo 
niewielkie. Rotacyjne zamykanie poszczegól-
nych fragmentów rynku powoduje, że ruch 
tu trwa bez większych perturbacji, bo ograni-
czenia obejmują poszczególne pierzeje, a nie 
cały plac, jak to niejednokrotnie czyniono 
przy podobnych robotach w innych miastach 
naszego regionu. W  takim Piotrkowie Try-
bunalskim, gdzie Starówka jest kilkakrotnie 
większa, kilka lat temu zamknięto ruch na jej 
całym obszarze, czyli zarówno w  Rynku jak 
i na wielu przyległych uliczkach, i taka sytu-
acja trwała przez kilkanaście miesięcy!

Aktualnie roboty kanalizacyjne w  cen-
trum grodu nad Grabią prowadzone są w pie-
rzei wschodniej, znacznie krótszej niż pół-
nocna. Układanie rur kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w wykopie o głębokości prawie 3 
metrów zbliża się ku końcowi, ale pozostanie 
jeszcze wykonanie nowej nawierzchni jezd-
ni i  chodników, co będzie musiało potrwać. 

Oby tylko łagodna dotąd jesień nie pokrzy-
żowała planów wykonawcom i  gospodarzom 
Łasku.

Ładna pogoda sprzyja robotom ziemnym, 
ale w  listopadzie czy grudniu może być zu-
pełnie inaczej. Gospodarze grodu nad Grabią 

cały czas monitorują sytuację w  rynku, bo-
wiem zdają sobie doskonale sprawę z tego, że 
to wielkie przeobrażanie serca miasta odbywa 
się „pod ruchem”, co podyktowane jest po-
trzebami mieszkańców. Tu przecież znajduje 
się sporo placówek handlowych, z  których 

korzystają łaskowianie i  przybysze, tu także 
żyje wiele rodzin, którym nie można ograni-
czyć wjazdu  czy wejścia do ich domów.

Na koniec jeszcze jedna wiadomość. 
Łyżka koparki zagłębiająca się na głębokość 
prawie 3 metrów w  wielu miejscach dociera 
do gruntu dotąd nie naruszonego przez czło-
wieka. Niestety nie trafiła dotychczas na ja-
kiekolwiek relikty przeszłości. Odwiedzając 
rynek od miesięcy daremnie wypatrywałem 
np. kanalizacji sprzed wieków, bo w  takim 
Opocznie czy Piotrkowie podczas podobnych 
robót odkryto wielkie drewniane rury, które 
w  znakomitym stanie przetrwały do dziś, co 
było zasługą bagiennego środowiska, czyli po-
dobnego do łaskiego. W Opocznie wcześniej 
nikt nie wiedział o  istnieniu XVI-wiecznej 
instalacji…

Stanisław Barcz

BOMBA W RYNKU!
Chwile grozy przeżyli robotnicy pracujący przy modernizacji Placu 11 Listopa-
da w naszym mieście. 19 bm. podczas robót ziemnych natrafi li na sowiecką bombę 
lotniczą pochodzącą ze stycznia 1945 roku. Na szczęście nie doszło do wybuchu.

Kilka godzin później saperski patrol z  Toma-
szowa Mazowieckiego wywiózł groźne znalezisko 
na poligon. Cała akcja z udziałem saperów i policji 
przebiagała bardzo sprawnie, choć trzeba było do-
konać ewakuacji mieszkańców części rynku. Bom-
ba o długości około 80 cm miała, według saperów, 
siłę rażenia około 200 m. Roboty ziemne w rynku 
można było wznowić dopiero po wyjeździe saperów. 
Jak nas poinformowali najstarsi mieszkańcy, podczas 
ucieczki hitlerowców radzieckie samoloty zbombar-
dowały kolumny Niemców. Wtedy też od bomby 
zginęły Wera Ostapowicz z córką, zniszczonych rów-
nież zostało kilka domów zachodniej pierzei.

Michał Janiszewski
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CZYTANIE DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

W  ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośne-
go Czytania ogłoszonego przez Polską Izbę 
Książki odbyło się w murach łaskiej Biblio-
teki Publicznej spotkanie, które stało się ko-
lejną okazją do podkreślenia licznych zalet 
głośnego czytania, choćby takich jak stymu-
lowanie rozwoju i wzbogacania słownictwa, 
jak również, co najważniejsze wspierania 
współpracy z samorządem lokalnym.

Do głośnego czytania w nasze mury zapro-
siliśmy tym razem panią z  Wydziału Oświa-
ty Kultury i  Spraw Społecznych - Izabellę 
Smażek. Uczestnikami spotkania a  zarazem 
wspaniałymi słuchaczami były przedszkolaki 
z  Przedszkola nr 5 w  Łasku z  grupy: „Bie-
dronek” i „Żabek”. Milusińscy z dużym zain-
teresowaniem wysłuchali znanej i lubianej bajki 
pt: „Kopciuszek”. Nasz utwór był wyjątkowy, 
gdyż połączono go z elementami dźwiękowymi 
i  muzycznymi, co sprawiło, że dzieci słuchały 
go w  skupieniu i  z  uwagą dały się przenieść 
w bajkowy świat. Uwieńczeniem naszego spo-
tkania był słodki poczęstunek, który osłodził 
spotkanie.

Spotykanie odbyło się w ramach kampanii 
„Łódzkie czyta”.

A.B.

UNIWERSYTET DLA KAŻDEGO
Jak co roku z początkiem października wznowił swoją działalność Łaski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Trudno uwierzyć, ale jest to już czwarty rok akademicki. I trudno już sobie wyobrazić 
bez Uniwersytetu Łaski Dom Kultury, który teraz tętni życiem od świtu do zmroku.

Uczelnia proponuje swoim słuchaczom udział w sekcjach zainteresowań, warsztatach, wyciecz-
kach, koncertach i wykładach. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się sekcja malarska, gdzie zajęcia 
prowadzi Donata Lesińska. Uczestnicy zajęć prezentowali już swoje prace malarskie na kilku wysta-
wach zbiorowych i  indywidualnych. Równie popularna jest sekcja turystyczna, taneczna i  sporto-
wa. Odbywają się także warsztaty kulturoznawcze, lektoraty językowe oraz zajęcia informatyczne. 
Nowością w  tym roku akademickim będą warsztaty literackie pn. „Kreatywne pisanie”, warsztaty 
psychologiczne i teatralne oraz pracownia decoupage’u.

A oto program wykładów zaplanowanych na pierwszy semestr:
- „Wietnam inaczej” - mgr Elżbieta Olszewska – Schelling (23.10.2012 r.)
- „Po co komu poezja” - mgr Zdzisław Wegenko (6.11.2012 r.)
- „Diagnoza choroby Alzheimera” - dr Tadeusz Pietras (20.11.2012 r.)
- „Jedni świat widzą, inni słyszą, jeszcze inni czują” - dr Sylwia Rydz (27.11.2012 r.)
- „Schorzenia urologiczne” - dr Marek Rożniecki (11.12.2012 r.)
- „Wprowadzenie do fi lozofi i renesansu na przykładzie H. Korneliusza Agrippy” - 
  dr Tomasz Cieślik (8.01.2013 r.)
- „Muzyka fi lmowa lat 60 –tych” - mgr Michał Wieczorek (22.01.2013 r.).
Wykłady rozpoczynają się o godz. 10.45.
Oferta Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest na tyle zróżnicowana aby każdy chętny zna-

lazł coś interesującego dla siebie - jakąś formę aktywności, która pozwoli miło spędzić czas, odkrywać 
i rozwijać talenty, a może nawet realizować ukryte marzenia sprzed lat. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w zajęciach Uniwersytetu, zapisy przyjmowane są w dniach wykładów od godziny 10.

PS Oczywiście zapowiadany przez „Panoramę” wykład Stanisława Szweycera nie odbył się, 
o  czym dowiedzieliśmy się zbyt późno, dlatego za podanie błędnej informacji przepraszamy. 
W zastępstwie interesujący wykład o łaskim getcie wygłosił Albin Gajda. 

ĆWICZENIA W ALEKSANDRÓWKU
26 września br. na terenie zakładu „STEC” w  Aleksandrówku, gm. Łask, odbyły się powiatowe ćwiczenia jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i  współdziałających. 
Ćwiczenia poprzedzone były posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w  sali konferencyjnej 
Komendy Powiatowej PSP. Przedstawiono zagrożenia pożarowe występujące na terenie zakładu oraz zaprezentowano założenia do ćwiczeń.

Następnie członkowie Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego, w  tym przedstawiciele 
powiatowych służb i  inspekcji, pojechali do 
Aleksandrówka, gdzie obserwowali ćwiczenia, 
w których wzięło udział 18 zastępów z: Jednost-

ki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej 
PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych z powia-
tu łaskiego oraz Policja, Zespół Ratownictwa 
Medycznego „Falck” oraz karetka z  32 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego z  Łasku. Ćwiczenia 

były okazją do sprawdzenia stanu gotowości 
bojowej JRG PSP oraz jednostek OSP włączo-
nych do KSRG i doskonalenia współdziałania 
pomiędzy służbami.

(PC)
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Specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów     
    

www.rybinski.prv.pl

SMACZNA WSPÓŁPRACA
Z końcem ubiegłego roku szkolnego narodził się pomysł współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łasku, dotyczący dowo-
żenia obiadów z tamtejszej stołówki do podstawówki w Okupie. W sprawę zaangażowali się przewodniczący Rady Rodziców – 
Grzegorz Miłosz oraz dyrektor szkoły Tomasz Tkaczuk. Rada Rodziców SP w Okupie zakupiła 70 kompletów talerzy i sztućców.

Dzieci zachwycone są smacznymi obiadami, a rodzice atrakcyjną ceną. 
Dwudaniowy posiłek z kompotem kosztuje 3 zł. Codziennie szkolna kuch-
nia wydaje ponad 90 obiadów. 

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Oku-
pie dziękuje za pomoc i wsparcie w realizacji niniejszego przedsięwzięcia 
burmistrzowi Gabrielowi Szkudlarkowi, Tamarze Szymko - kierowniczce 
MOPS w Łasku oraz Jadwidze Kurkowskiej – dyrektor PG 1 w Łasku. 

Bardzo serdecznie dziękujemy paniom Bożenie Marciniak, An-
nie Dzieciątkowskiej oraz Elżbiecie Jęch za przygotowywanie zdrowych 
i  smacznych dań, które spełniają oczekiwania nawet najwybredniejszego 
podniebienia. 

AS

PATENT OFICERSKI

Dziś prezentujemy nietypową fotografie, bo przedstawiającą patent oficer-
ski przyznany przez ministra spraw wojskowych w grudniu 1934 roku Józefowi 
Swiąteckiemu. Takich oryginalnych dokumentów jest jeszcze sporo w  rodzin-
nych szufladach i róbmy wszystko, by nie zaginęły i nie zostały zniszczone. Ich 
miejsce jest w rodzinnych zbiorach lub łaskim muzeum...

(Saw)

SZPITALNI 
ZŁODZIEJE
Gdy zaczęło się pojawiać coraz więcej sy-
gnałów o  kradzieżach w  szpitalnych salach, 
sprawie postanowili się przyjrzeć funkcjo-
nariusze Wydziału Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w  Łasku. Wkrótce za-
trzymali 44-letniego łodzianina, a  ten do-
prowadził do wspólnika, którym okazał się 
37-latek bez stałego miejsca zamieszkania. 
Obydwaj z  okradania pacjentów szpitala 
w Łasku, a także podobnych placówek w ca-
łym województwie, a nawet w kraju, uczynili 
źródło dochodu. Kradli portfele z pieniędz-
mi i dokumentami, a także telefony komór-
kowe, odzież, biżuterię, kosmetyki i  torby. 
Już udowodniono im 30 kradzieży, a  wiele 
wskazuje na to, że mogą mieć na koncie jesz-
cze więcej takich czynów.

Szpitalni złodzieje zostali zatrzymani i przy-
znali się do zarzucanych im czynów. Część łu-
pów odzyskano. 37-latek dokonywał przestęp-
stwa w warunkach recydywy, więc zatrzymany 
został w areszcie na 3 miesiące. Grozi mu wyrok 
7,5 roku pozbawienia wolności. Z kolei 44-lat-
kowi grozi 5-letni pobyt za kratkami.

Policjanci za naszym pośrednictwem ape-
lują o  zgłaszanie wszystkich przypadków kra-
dzieży, by złodziei spotkała zasłużona kara. 
Przy okazji apelujemy do pacjentów szpitala, 
by lepiej pilnowali pieniędzy czy telefonów ko-
mórkowych, bo na portierów raczej liczyć nie 
mogą.

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

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

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

Kulturalne

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.

Wystawa pokonkursowa prac  na logo 
partnerskiego projektu realizowanego 
przez SOSW  w Łasku w ramach  
programu Comenius Partnerskie Pro-
jekty Szkół  

listopad BP w Łasku filia dla 
dzieci 

SOSW w 
Łasku, 

BP w Łasku 
filia dla dzieci 

2. Wystawa „Józef Ignacy Kraszewski –  
zapomniany pisarz” 5-30 BP w Sieradzu filia         

w Łasku
BP w Sieradzu 
filia w Łasku

3.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Po co komu poezja” wygłosi  
Zdzisław Wegenko

6 ŁDK ŁDK

4. Otwarcie wystawy malarstwa Dawida 
Bugajskiego 7 ŁDK ŁDK

5. Wystawa prac Leonarda Grabowskiego 9.11- 6.12
Biblioteka Publiczna 

w Łasku, Galeria 
pod Korabiem

Biblioteka  
Publiczna w 

Łasku

6. Obchody Święta Niepodległości 11 Kolegiata,
Plac 11 Listopada  

burmistrz, 
starosta, 

d-ca 32. BLT 

7.

Spektakl teatralny z okazji rocznicy  
odzyskania niepodległości pt. „Miłość 
pod presją, czyli śluby pod bomba-
mi”, wyk. grupy teatralnej „Pospolite 
Ruszenie”

11 ŁDK ŁDK 

8.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Diagnoza choroby Alzheimera” 
wygłosi dr Tadeusz Pietras

20 ŁDK ŁDK

9. Spektakl pt. „Małgorzata” w wykonaniu 
Teatru „Futryna” 25 ŁDK ŁDK

10.
Wykład Uniwersytetu III Wieku
pt. „Jedni świat widzą, inni słyszą, jesz-
cze inni czują” wygłosi dr Sylwia Rydz

27 ŁDK ŁDK

Lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – AZS Poli-
technika Warszawa  

3 hala sportowa PG  
nr 2 w Łasku ŁMLKS

2. Zawody wędkarskie z okazji Święta 
Niepodległości 11 Łopatki Koło PZW 

Grabia Łask

3.
Mecz II ligi piłki siatkowej kobiet 
ŁMLKS Łaskovia Łask – UKS AZS 
Jedynka PWSIiP Łomża

17 hala sportowa PG  
nr 2 w Łasku ŁMLKS 

4. III Halowy turniej piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży  25 sala gimnastyczna 

ZSO w Kolumnie
LUKS Grabia 

Kolumna

Sportowe

GŁUPOTA ZA KIEROWNICĄ
57-latek z Łasku wykazał się wyjątkowym brakiem wyobraźni, prowadząc Nissana Primerę, ma-

jąc we krwi prawie 3 promile alkoholu. Taka jazda granicząca z głupotą zakończyła się na szczęście 
wjechaniem do rowu w Pruszkowie, a nie np. tragicznym zderzeniem z innym pojazdem. Kierowcy 
grozi teraz nie tylko utrata prawa jazdy, ale i kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(EP)

Na sesji Rady Powiatu w  dniu 30 
sierpnia br. radny Wojciech Fraszka 
stwierdził jednoznacznie, że za sytuację 
szpitala w Łasku jesteśmy winni jako Rada 
Powiatu w  całości. Otóż pragnę oświad-
czyć, że nie zgadzam się z taką konstatacją 
i przypominam, że odkąd jestem radnym, 
tj. od 12 maja 2011 r., konsekwentnie, 
jako jedyny, głosowałem przeciwko dzier-
żawie szpitala. 

Już właśnie 12 maja ub. roku ogarnęły 
mnie wielkie wątpliwości, co do tej for-
my rozwiązania trudnej sytuacji SPZOZ 
w Łasku. Presja, a wręcz parcie na ten je-
den sposób wyjścia z problemu, były tak 
podejrzane, że czułem iż należy się do nie-
go zdystansować. I to nie dlatego, że nego-
wałem wydzierżawienie jako zły pomysł, 
ale dlatego że pomimo usilnie zgłaszanych 
próśb, uwag o  podjęciu dyskusji nad in-
nymi rozwiązaniami starosta Gabryjączyk 
z  Zarządem i  koalicjantami nie zgodzili 
się na to. Przyjęli wariant wydzierżawienia 
szpitala w  Łasku bez analizy jakiegokol-
wiek innego rozwiązania. Wielokrotnie 
mówiłem na sesjach, a na ostatniej stwier-
dził to również radny Fraszka, że jest to 
niewątpliwie wariant najwygodniejszy dla 
rządzących w powiecie. Ale czego można 
było spodziewać się po zespole zajmują-
cym się sprawą wydzierżawienia  /…./  
wydaje mi się, że jest to dopiero początek 
działań dzierżawcy, które dla Rady są tylko 
„niepokojące”, a dla mnie barbarzyńskie. 

Głosowałem za takim stanowiskiem, 
bo nie było innego, ale oświadczam, że 
to co się dzieje w  szpitalu jest oburzają-
ce i zatrważające, co było widać w oczach 
i  zachowaniu pracowników szpitala przy-
byłych do starosty w  dniu 29 sierpnia 
i  o  czym można dowiedzieć się pocztą 
pantoflową prawie każdego dnia. A dzieją 
się takie rzeczy że sam S. Bareja, wyśmie-
wający komunizm w Polsce, miałby wspa-
niałe przykłady do swoich filmów. Mam 
tu na myśli oddelegowanie pielęgniarek 
do pracy w Kluczborku, Turku, Pszczynie, 
Tomaszowie. Tak, to co się dzieje w szpi-
talu w  Łasku przerosło tamte śmieszne 
i straszne czasy tzw. komunizmu /…/. 

Od pewnego czasu jestem także za-
czepiany coraz częściej przez łaskowian 
i  indagowany pytaniem: co uczyniliście 
ze szpitalem?! Oświadczam im wtedy, 
podobnie jak tutaj, że jest to pytanie do 
starosty Gabryjączyka, Zarządu Powiatu 
/…/ Stąd moje oświadczenie i odcięcie się 
od odpowiedzialności za sytuację SP ZOZ 
w Łasku./…/

radny powiatowy Sylwester Gawron

Łask, 27.09.2012 r.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OŚWIADCZENIE
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WSZYSTKIE BARWY ZIEMI
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku już po raz szósty zorganizował konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych 
z województwa łódzkiego, które na co dzień są uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zaję-
ciowej i mieszkańcami domów pomocy społecznej. Tegoroczny konkurs nosił nazwę „Wszystkie barwy ziemi”, a honorowy 
patronat nad imprezą objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i  wrę-
czenie dyplomów, nagród i  wyróżnień laure-
atom odbyło się 5 października br. w  Łaskim 
Domu Kultury. Jury w  składzie: Ewa Kantor-
czyk - przewodnicząca, Ewa Pielucha i  Bożena  
Trocka-Dąbrowa oceniło nadesłane prace i przy-
znało nagrody oraz wyróżnienia w następujących 
kategoriach: 

kategoria malarstwo

I miejsce - Benedykt Stępień, ŚDS Justynów, 
II miejsce - Władysław Grzyb, WTZ Urzecze, 
III miejsce - Emilia Jaskólska, ŚDS Justynów,
wyróżnienie - Józef Juszczak ŚDS Osiek
 
kategoria rysunek

I  miejsce - Tomasz Wróblewski, ŚDS Łódź,  
ul. Karolewska 
II miejsce - Piotr Ciekański, WTZ Poddębice  
III miejsce - Anna Podsiadła, WTZ Sieradz  
wyróżnienie - Maria Buda, ŚDS Sędziejowice 
wyróżnienie - Ewa Lodzińska, WTZ Urzecze

kategoria tkanina i aplikacja

I  miejsce - Monika Pietrzak, WTZ Urzecze  
II miejsce - Zofia Cygielman, ŚDS Łask  

III miejsce - Magdalena So-
kolnicka, WTZ Pabianice,  
wyróżnienie - Grażyna 
Szewczyk, WTZ Łask

Na wystawie zaprezen-
towano blisko 130 prac 
plastycznych. Do konkur-
su nadesłano łącznie 270 
prac z dwudziestu czterech 
placówek zajmujących 
się osobami niepełno-
sprawnymi (z  16 domów 
środowiskowych, 6 warsz-
tatów terapii zajęciowej 
i  2 domów pomocy spo-
łecznej). Wernisaż uświet-
nił występ zespołu ŁDK 
„Wejście Ewakuacyjne”, 
który zaprezentował spek-
takl „Cube Garden”, pod 
kierunkiem Kamila Kuli-
gowskiego. Po konkursie 
wydano folder z  zamiesz-
czonymi nagrodzonymi 
i  wyróżnionymi pracami. 
Wystawę będzie można 
oglądać do końca paź-
dziernika w Galerii z For-
tepianem Łaskiego Domu 
Kultury. Konkurs współfi-
nansowany był ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Janina Owczarek 




