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Dożynki

w Okupie



Zanim dożynkowi goście pojawili się na te-
renie przyszkolnym, gdzie znajdowała się estra-
da i stoiska z tym, co wyrosło na tutejszej ziemi, 
w miejscowym kościele odbyła się msza dzięk-
czynna. A potem rozpoczęła się tradycyjna część 
dożynkowa połączona z wręczeniem gospodarzo-
wi tej ziemi dorodnego bochna chleba z tegorocz-
nego ziarna, a także zabawą.

Z rąk starostów dożynek: Bartosza Chinalskie-
go i Małgorzaty Piotrowskiej gospodarze gminy: 
burmistrz Gabriel Szkudlarek oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Robert Bartosik przyjęli do-
rodny bochen chleba. Obiecali go dzielić mądrze 
i sprawiedliwie. Piękne chleby trafiły także do wie-
lu gości dożynek, m.in. parlamentarzystów: sena-
tora Andrzeja Owczarka i posła Marka Matuszew-
skiego. Sołectwo Orchów przekazało swój wieniec 

Dożynki w Okupie
Chleba nie zabraknie
Święto plonów w podłaskim Okupie stanowiło symboliczne zakończenie żniw. W tym roku pogoda sprzyjała żniwiarzom 
i plony były nienajgorsze, ale sytuacja rolników od lat jest trudna, bo kryzys gospodarczy nie ominął wsi, także tych 
podłaskich. Mówiono o tym wielokrotnie podczas uroczystości dożynkowych w Okupie, które odbywały się przy pięknej 
pogodzie i w znakomitej dożynkowej atmosferze towarzyszące zwykle świętu plonów.

Markowi Kuchcińskiemu - wicemarszałkowi sej-
mu. Wśród przybyłych gości dostrzegliśmy rów-
nież przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja 
Banaszczyka, a także starostę Cezarego Gabryją-
czyka i jego zastępcę Wojciecha Sikorę, zastępcę 
burmistrza Łasku Janinę Kosman i wielu radnych 
Rady Miejskiej oraz powiatu, wójtów: Buczku - 
Bronisława Węglewskiego, Sędziejowic - Jerzego 
Kotarskiego i Widawy - Sylwestra Woźniaka, nie 
zabrakło również przedstawicieli instytucji, orga-
nizacji i firm wspierających naszą wieś, m.in. poli-
cji straży pożarnej, Izby Rolniczej czy Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej.

Tradycyjne wieńce dożynkowe wręczane 
przedstawicielom władz i instytucji nawiązywały 
do najlepszych zwyczajów polskiej wsi i łączy-
ły się z wyrażaniem życzeń, a niekiedy i krytyki 

w dowcipnej formie. Podczas święta plonów rol-
nicy zwykle w taki sposób dziękowali za pomoc, 
ale też mówili o swoich codziennych problemach 
i kłopotach.

Tradycyjnie podczas dożynek gminnych wy-
łoniono i nagrodzono najpiękniejszy wieniec. Tym 
razem jury pod przewodnictwem przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Roberta Bartosika najwyżej 
oceniło wieniec z Okupa.

Dożynki symbolizują dostatek na naszym sto-
le, więc z okazji święta plonów nie mogło zabrak-
nąć znakomitych potraw przygotowanych m.in. 
przez gospodynie z sołectw i panie z KGW. Nie 
zabrakło też występów artystycznych na estradzie 
i zabawy ludowej.<

(PO)
Fotoreportaż z dożynek w Okupie - na str. 2 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu Dyrektorom 
oraz wszystkim Nauczycielom szkół i przedszkoli z gminy Łask najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu życzymy, aby Wasza codzienna praca, życie sprawami szkoły, 
twórcze działania znalazły akceptację oraz trwałą wdzięczność wychowanków 

i ich rodziców. Życzymy również wiele radości płynącej z poszukiwania 
mądrych rozwiązań oraz docierania do źródeł wiedzy. 

Wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli składamy podziękowania za trud, 
wysiłek i zaangażowanie. Życzymy zdrowia, pogody ducha, dalszych sukcesów, 

wszelkiej pomyślności i samych dobrych dni w całym roku szkolnym 2013/2014. 
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

Dobrzy ludzie zawsze będą pomagali innym, źli zaś będą szkodzić 
i krzywdzić - mawiała Irena Sendlerowa. To proste słowa, ale 
prawdziwe, choć niejeden człowiek zapyta: to na świecie są tylko 
ludzie dobrzy i źli?

Lata tragicznej wojny i okupacji hitlerowskiej dla milionów ludzi 
były sprawdzianem z człowieczeństwa. Okazało się, że nawet w najtra-
giczniejszym momencie - za drutami obozu zagłady czy po obu stro-
nach okopów - można było być człowiekiem. Tak - człowiekiem, a nie 
tylko maszyną do zabijania drugiego człowieka, bezmyślnym wyko-
nawcą zbrodniczych rozkazów.

Tylko w okupowanej przez hitlerowców Polsce za ratowanie Żyda 
groziła najsurowsza kara - śmierć. A jednak wiele osób oddawało życie, 
by ratować drugiego człowieka. I choć zdarzali się ludzie mali, zagu-
bieni i zastraszeni - to jednak wielu Polaków ratowało innych, naraża-
jąc siebie i bliskich na utratę życia. 

Uratowali uciekiniera z łaskiego getta
Takie czyny poprawiają świat

Josek Piotrkowski, zdjęcie z 1947 roku 6

Pani

A N E C I E  S A D Z I Ń S K I E J 

Inspektorowi Wydziału Budżetowego
Urzędu Miejskiego w Łasku                                 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

O J C A
  

składają
Burmistrz Łasku wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczący 
i Radni Rady Miejskiej w Łasku 



WySyPISKO ZrEKulTyWOWANE

W sobotę 24 sierpnia oficjalnie odda-
liśmy do eksploatacji skatepark, będący II 
etapem rekultywacji wysypiska. Przypo-
mnijmy - od września 2002 r. wysypisko 
czekało na jakąś decyzję, bowiem zawarta 
wcześniej umowa z „EkoRegionem” na re-
kultywację w wyniku protestu mieszkańców 
stała się niewykonalna. 

Od początku 2007 r. rozpoczęliśmy 
przygotowania „do skoku”  na pieniądze 
unijne, bowiem - powtórzę to jeszcze raz - 
z uwagi na inne pilne potrzeby, bezmyślno-
ścią byłoby szastanie gminnymi pieniędzmi 
na ten cel. Ileż to interpelacji niektórzy zło-
żyli, ile zarzutów postawili, że nie realizu-
ję programu wyborczego, inni grozili kata-
strofą ekologiczną domagając się segregacji 
i wywiezienia śmieci, które gromadzono 
na łaskim wysypisku od  około 1968 roku 
i których ilość określono na ponad 600.000 
m3 na obszarze 5,5 ha. Kiedy tłumaczyłem 
specjaliście od środków unijnych, że to nie-
realne (ja niespecjalista) domagano się spo-
rządzenia „inżynierii finansowej” zapewne 
za kilkanaście (może więcej) tysięcy zło-
tych, aby zbadać czy finanse gminy udźwi-
gną ten wydatek.  

Oczywiście na żadne kosztowne opra-
cowania się nie zgodziłem. Zmiana prawa, 
obciążenie gmin nowymi obowiązkami bez 
odpowiedniego wsparcia finansowego spra-
wiły, że takie opracowanie nawet nie do 
końca  przydałoby się na cel, o którym nie 
wypada pisać. I co się okazało? W konkur-
sie  na gospodarkę odpadami przeznaczono 
czterdzieści kilka mln zł, a suma złożonych 
wniosków była dziesięciokrotnie większa. 
Nasz wniosek sklasyfikowano na II miejscu 
w województwie i to właśnie dzięki nowa-
torskiemu pomysłowi umieszczenia skate-
parku, placu zabaw, ścieżek na odzyskanym  
terenie. Na samą rekultywację uzyskaliśmy 
85 % dofinansowania pieniędzmi unijnymi 
oraz 500.000 zł na II etap. 

Przypomnę - rozpoczęcie rekultywacji 
wywołało kłamliwe doniesienia do orga-
nów ścigania złożone przez człowieka, któ-
ry przez co najmniej 10 lat rzekomo wal-
czył o jego rekultywację. Złożyliśmy tak-
że wniosek o dofinansowanie z funduszy 
ochrony środowiska jako zabezpieczenie, 
ale uzyskaliśmy zdecydowanie korzystniej-
sze unijne środki.

Po otwarciu skateparku czytam wpis 
„kornika”: „SUPER impreza dziękujemy 
Burmistrzowi i organizatorom wielki szacu-
nek wiele młodych ludzi marzyło by coś ta-

7 września odbyło się narodowe czytanie utworów A. Fredry. Prezydent B. Komorowski 
przypomniał wiersz pt. Trzeba by, opowiadający jak w noc mroźną i ciemną „czterech 
podróżnych zabłądziło w lesie”.  „Ogień więc rozłożyli” i zaczęli radzić co „trzeba by”. 
Kolejno każdy z nich „I myśląc jeszcze o lepszym sposobie, / Zasnął sobie, /.../  ogień zgasł, a 
nieostrożni / Pomarli podróżni. - Gdzie bez czynu sama rada, / Biada radźcom, dziełu biada!”

kiego powstało w naszym miasteczku jeszcze 
raz dzięki. DZIĘKI” - Laskonline (pisownia 
oryginalna). A Jędrzej z Pabianic stwierdził 
„To bardzo ciekawy obiekt, który może słu-
żyć początkującym, ale bardziej zaawanso-
wani riderzy też mogą być usatysfakcjono-
wani” - „DŁ” z 27.08. str. 5. Wśród mal-
kontentów niezawodny Czesio, Janusz tym 
razem kolo i ciągle IP232.130 (wiem kto to) 
„szkoda że skate powstał na terenie gdzie 
nawet diabeł nie fatyguje się aby powiedzieć 
dobranoc”.

Kiedy po uroczystości sędziejowickiej 
zajrzałem powtórnie (było wtedy co naj-
mniej 250 osób), młody człowiek z Siera-
dza, znakomity zresztą zawodnik, mówi mi: 
„jeżeli panowie są z władz to chcę powie-
dzieć, że ten skatepark jest doskonale poło-
żony, bo nie będzie nikomu przeszkadzał”.  
Czesiu wie jednak lepiej. Proszę Państwa, 
ja się bardzo cieszę, co tam cieszę - jestem 
dumny, że dzięki naszej pracy, odważnym 
decyzjom i konsekwentnym działaniom ten 
najgorszy fragment gminy (pogranicze mia-
sta i Orchowa) staje się w coraz większym 
stopniu terenem rekreacyjnym. W „Dzienni-
ku Łódzkim” czytam, że nieodległe miasto 
zamierza sprzedać swoje wysypisko śmieci 
za symboliczną złotówkę, aby nabywca do-
konał jego zamknięcia. Jest to zatem kon-
cepcja, która Łask zamierzał wdrożyć 11 lat 
temu. My te wszystkie problemy mamy już 
za sobą.

Pamiętajmy także, iż to gmina kosztem 
ponad 1,3 mln  wybudowała jezdnię ul. Ki-
lińskiego, która jest drogą powiatową. Miło 
było słyszeć, gdy reprezentant marszałka 
województwa, na prośbę pana marszałka 
podkreślił podczas dożynek skuteczność 
gminy Łask w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych. A czesiopodobnym przypomnę mi-
strza Aleksandra: „Gdzie bez czynu sama 
rada,/ biada radźcą, dziełu biada”.

TruDNy PrOBlEM

W wydanym oświadczeniu pokazałem 
działania urzędu, których celem było trwałe 
usunięcie bezdomnego z przystanku autobu-
sowego na ul. Jana Pawła II. Nie tylko ja, 
ale już G. Ciebiada około 2000 roku temu 
człowiekowi, który ma niezłe świadczenie 
emerytalne i który został wyeksmitowany 
z mieszkania spółdzielczego, przydzielił 
mieszkanie socjalne. Wtedy także odmówił 
jego przyjęcia. Wśród niemal samych po-
zytywnych dla mnie komentarzy „Lucksm” 
napisał: „Ciekawe co na to MÓJ ŁASK. MŁ 
- zajmijcie się pozytywną pracą dla miesz-

kańców, bo jak na razie przypominacie 
„działo” wycelowane w Burmistrza. Nie 
będę gołosłowny! Przeczytałem ostatni nu-
mer i w większości (90 %) artykułów tylko 
krytyka Szkudlarka. To już staje się żenują-
ce... Sami nakręcacie tę obłudę jaka panuje 
w tym mieście”. 

„Lucksm” - wielkie dzięki, ale po co ty to 
czytasz i po drugie - „obłuda /.../ w tym mie-
ście” (pamiętaj NASZYM MIEŚCIE) wcale 
nie jest większa niż w Pabianicach - siedzi-
bie ich Łasku, gdzie ten zespół działa nie jak 
u nas 2 lata ale lat 10. Kochany, ja mam dużą 
wiedzę dotyczącą samorządów w wojewódz-
twie, ja pamiętam te awantury w Pabianicach, 
które zapewne w dużym stopniu spowodowa-
ły, że dzisiaj Pabianice należą do najbiedniej-
szych miast w Polsce. Są 3 razy większe od 
gm. Łask, a to my np. w tym roku prowadzi-
my 3 kosztowne i ważne inwestycje przy 75 
-  85 % udziale pieniędzy unijnych, Pabiani-
ce chyba żadnej. I to boli. Chcę podkreślić 
swój wielki szacunek dla Prezydenta Pabianic  
Z. Dychto, który aby ratować Pabianice mu-
siał podjąć wiele radykalnych i trudnych de-
cyzji. Zgadnij kto najbardziej go atakował? 
Apelować o pozytywną pracę dla mieszkań-
ców można do ludzi, którym nieobce jest poję-
cie honoru, szacunku dla drugiego. „Lucksm” 
-  pamiętaj, zawsze się znajdą fałszywi świad-
kowie, którzy nienawidzą uczciwego, prawe-
go postępowania, którzy za własne lenistwo 
czy nieudacznictwo obciążać będą innych. 
Dlatego opluwanie przez „autorytety” skupio-
ne wokół ich Łasku traktuję jako potwierdze-
nie wyboru właściwej drogi. Niech pokażą, co 
oni zrobili dobrego dla Łasku czy Pabianic.

PODZIęKOWANIA

Dziękuję Opatrzności za wspania-
łą pogodę w czasie tegorocznych dożynek 
w Okupie, dzięki czemu było to kolejne, bar-
dzo udane święto plonów w naszej gminie. 
Dziękuję rolnikom za ich  trud i wysiłek, 
wylany pot aby nie brakło chleba. Dziękuję 
tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
spowodowali, że było to święto pełne rado-
ści, dowcipu, święto integrujące w wielkim 
stopniu naszą społeczność lokalną.

Dziękuję Wszystkim za życzliwość - 
muszę kończyć - wobec czego podziękuję 
jeszcze tylko Panu, który podczas spotkania 
działkowców w Gorczynie (gratuluję udanej 
jubileuszowej imprezy) bardzo pozytywnie 
ocenił „Panoramę” i moje w niej teksty.<

13 września 2013 r.
Gabriel Szkudlarek



SESJA Rady Miejskiej w Łasku w dniu 
18 września br. - radni przyjęli informa-
cję o wykonaniu budżetu i planów finan-
sowych instytucji w 1 półroczu 2013 r., 
zajmowali się też m.in. obligacjami ko-
munalnymi gminy (w tym roku wyemito-
wanych zostanie  w wysokości 6300000 
zł, wykup od czerwca 2019 r. do grudnia 
2022 r.) oraz zmianami planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru Ła-
sku między Grabią, drogą krajową nr 14 
i bocznicą kolejową.
EuGENIuSZ IWANICKI - benefis 
z okazji 80-lecia urodzin tego znanego 
pisarza i publicysty związanego z Ła-
skiem, odbędzie się 11 października br. 
(godz. 18) w Bibliotece Publicznej. Z tej 
okazji otwarta zostanie wystawa poświę-
cona Jubilatowi. Na uroczyste spotkanie 
z E. Iwanickim zapraszamy.
lOTNISKO w Łodzi - Port Lotniczy im. 
Władysława Reymonta  było niedawno 
celem wizyty dowódcy 32 BLT w Łasku 
płk. pil. Krystiana Zięcia. Dowódcy 32 
BLT chodziło głównie o poznanie infra-
struktury łódzkiego lotniska i współpra-
cę służb obu lotnisk w zakresie utrzyma-
nia bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
TrADyCyJNIE żegnający się ze służ-
bą w 32 BLT spotykają się z kierownic-
twem w sali tradycji. Tak było niedawno 
w przypadku  sierżanta Artura Kłosow-
skiego, który po 15 latach służby prze-
szedł do rezerwy. Żegnał go i dziękował 
za wspólną służbę m.in. zastępca dowód-
cy ppłk. Zbigniew Rosiak, a także kole-
dzy i współpracownicy.
ryNEK coraz bardziej nabiera docelo-
wego kształtu. Gotowa jest płyta głów-
na z fontannami i oryginalnym oświe-
tleniem, powstają parkingi w zachodniej 
pierzei, instalowane są podłączenia ga-
zowe, także kamieniczka będąca siedzi-
bą przyszłego muzeum (nr 7) posiada już 
okna, a we wnętrzu montowane są pod-
łogi. Wszystko wskazuje na to, że rocz-
nicowe uroczystości z okazji 11 listopa-
da odbędą się już na zmodernizowanym 
rynku.
MODElArZE z całej Polski uczestni-
czyli w III Festiwalu Modeli Plastiko-
wych. W hali Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 zaprezentowało się ok. 
100 modelarzy (ok. 450 modeli).
PArSZyWA WrAK rACE - to już dru-
ga edycja tej imprezy zaplanowana na 5 
października. Zaplanowano udział ok. 40 
załóg samochodów o wartości rynkowej 
nie przekraczającej 1000 zł. 
GrZyBy wreszcie pojawiły się w na-
szych lasach. Po okresie letnich upałów 
i suszy wysypowi kurek i podgrzybków 
towarzyszy typowo jesienna aura.<

- Narodowe Czytanie przypomina o tym, że 
formują nas te same lektury. Tak więc wspólne 
czytanie wybitnych autorów piszących fanta-
stycznie o Polakach i Polsce wzmacnia nasze 
poczucie jedności. Niech zatem 7 września 2013 
roku będzie radosnym spotkaniem z komediami 
Fredry, z jego piękną polszczyzną i ponadczaso-
wym dowcipem. Wszystkich Państwa zachęcam 
do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu dzieł 
Aleksandra Fredry! - zwrócił się do Polaków 
Bronisław Komorowski.

7 września, w sobotnie przedpołudnie, 
dziewczynki przebrane w stroje z epoki ro-
mantyzmu, rozdając cukierki z fredrowskimi 
cytatami, zapraszały mieszkańców Kolumny 
do udziału w ogólnopolskiej kampanii w 220. 
rocznicę urodzin autora Zemsty. Akcję zorgani-
zowała Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego w Łasku oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Kolumnie.

Na zaproszenie do udziału w Narodowym 
Czytaniu odpowiedzieli: senator RP - Andrzej 
Owczarek, zastępczyni burmistrza Łasku - Jani-

NARODOWE CZYTANIE  
FREDRY

na Kosman, wiceprzewodniczący Rady Miasta - 
Grzegorz Rosiak, radna powiatowa i nauczyciel 
ZSO w Kolumnie - Ewa Żyła-Wiewiórska, pre-
zes UTW i członkini Rady Dzielnicy Kolumna - 
Aleksandra Tarnowska, nauczyciel -bibliotekarz 
ZSO w Kolumnie - Anna Ozga, nauczyciel ZSO 
w Kolumnie i członkini Rady Dzielnicy Kolum-
na - Marta Pluta, wikariusz parafii w Kolumnie 
- ks. Piotr Mieloszyński oraz stała czytelniczka 
Biblioteki Publicznej - Grażyna Król. Recytują-
cy w ciekawy sposób przedstawili swoje inter-
pretacje bajek Aleksandra Fredry. Do czytania 
włączyli się również goście, zachęceni dekla-
macją Julii, Marysi i Jowity - uczennic Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Łasku. Recytacje urozma-
icił występ uczniów z Gimnazjum Publicznego 
w Buczku - Eweliny Niciak oraz Rafała Jutrz-
ni, którzy odegrali fragmenty Zemsty i Ślubów 
panieńskich. Dopełnienie spotkania stanowiło 
przedstawienie biogramu Aleksandra Fredry 
w postaci niewielkiej wystawy oraz malowanie 
buziek (nie tylko w barwach narodowych) naj-
młodszym uczestnikom akcji.<

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie 
zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. 

To był kolejny alarm w związku 
z niewybuchem, na jaki natrafiono w rynku 
podczas robót ziemnych. I tym razem, 
podobnie jak wcześniej, gdy na pociski 
z ostatniej wojny natrafiono w rejonie 
północnej pierzei, wezwano saperów, bo 
każde takie znalezisko grozi tragedią.

Podczas robót ziemnych w centrum mia-
sta jeszcze nie raz odkryte zostaną pamiątki 
ostatniej wojny. Jak relacjonują świadkowie 

b O M b a  W  r Y n k U
wyzwalania miasta spod hitlerowskiej okupa-
cji w styczniu 1945 roku, radzieckie lotnictwo 
zrzucało bomby na wycofujące się przez cen-
trum Łasku oddziały wojsk niemieckich. Wte-
dy też jedna z bomb uszkodziła poważnie ka-
mieniczki w pierzei zachodniej. W rejonie uli-
cy Warszawskiej w tych dniach, u progu wol-
ności, zginęła farmaceutka, która wraz z dzieć-
mi znalazła schronienie w Łasku. <

(Er)

W dniu 17 września br. odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 74. rocznicę napaści Związku Ra-
dzieckiego na Polskę. Pomimo zimna i rzęsistego 
deszczu, uczestnicy licznie zebrali się na cmenta-
rzu parafialnym w Łasku, aby złożyć hołd pole-
głym Polakom. Wspomniano dramatyczne chwile 
pierwszych tygodni wojny i zabójczy cios w plecy, 
jakim było wkroczenie sowieckich wojsk na tery-
torium Polski we wrześniu 1939 roku. W geście 
pamięci i szacunku burmistrz Łasku Gabriel Szku-
dlarek, przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich, wojska, władz powiatu, partii politycznych, 
policji, straży pożarnej oraz przedstawiciele orga-
nizacji i szkół z Łasku, złożyli wieńce oraz kwiaty 
pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich.<

Michał Janiszewski

Pamiętamy o 17 września 1939 r.



*      *      *
Josek Piotrkowski mieszkał w Łasku. 

Gdy latem 1942 roku nadszedł najgorszy czas 
dla Żydów żyjących w naszym mieście i roz-
poczęła się likwidacja getta, niektórzy całko-
wicie potracili głowy. W pamięci mieli prze-
cież okrutne wyczyny hitlerowców i mordy 
wielu ludzi na ulicach i w ich domach. Za-
pewne dlatego w jakimś niewyobrażalnym 
odrętwieniu szli do kolegiaty, gdzie kazano 
im czekać na śmierć. Gdy któryś z Żydów 
usiłował uciec, najczęściej padał strzał i koń-
czyło się marzenie o wolności. Łaskie ulice 
spływały krwią takich marzycieli…

Josek kochał życie i nie chciał ginąć tak 
jak inni w obozie zagłady. Nie chciał też zgi-
nąć od kuli karabinu czy zatłuczony kolbą pi-
stoletu znienawidzonych żadnarmów. Takich 
jak on było więcej, ale większość szła na 
śmierć bez oporu. Wywieziono ich do obozu 
śmierci w Chełmnie nad Nerem.

Wielu mieszkańców getta postanowiło 
uciekać. Udało się tylko nielicznym, m.in. 
Joskowi. Pomógł mu Niemiec Adolf Schulc. 
Ten przedstawiciel rasy panów wbrew okrut-
nej tyranii i presji zachował w sobie odrobinę 
człowieczeństwa. Pomógł Joskowi jak inny 
Niemiec, który podczas egzekucji pod Piotr-
kowem postanowił odmówić strzelania do 
niewinnych Polaków. Ów żołnierz niemiec-
ki za swoje człowieczeństwo i ludzki odruch 
zapłacił najwyższą cenę - został zastrzelony 
wraz z polskimi ofiarami. Jaki był los Adolfa 
Schulca? - nie wiemy…

Josek przez dwa miesiące błąkał się po 
okolicy, poszukując bezpiecznego schro-
nienia. Niestety, nikt mu nie chciał pomóc. 
Wówczas zdesperowany ponownie zwró-
cił się do owego Niemca. Ten polecił mu, 
by udał się do Kolonii Bilew, do gospodar-

URATOWAlI UCIEkINIERA Z łAskIEgO gETTA...

Edward Szubański (1913-1983), 
zdjęcie wykonano w 1934 r.

Marianna Szubańska z domu Łężak 
(1913-1992), zdjęcie z 1940 roku

Antonina Łężak (1886-1972), 
zdjęcie pochodzi z 1940 roku

stwa Marianny u Edwarda Szubańskich oraz 
Antoniny Łężak. Wiedział, że są to uczciwi 
i pobożni ludzie, którzy nie odmówią mu po-
mocy.

Uciekinier z łaskiego getta udał się więc 
do Kolonii Bilew i zapukał do wskazanych 
przez Niemca mieszkańców. Przez ponad 
dwa lata uktrywał się w ich gospodarstwie. 
Podczas dnia przebywał w stercie siana, nocą 
wychodził z ukrycia, by rozprostować kości 
i zaczerpnąć świeżego powietrza. Gospoda-
rze przynosili mu jedzenie i lekarstwa, do-
starczali ubrania. Robili to z dobroci serca, 
nie oczekując żadnej rekompensaty. Zdawali 
sobie doskonale sprawę z tego, że za udzie-
lanie pomocy zbiegłemu Żydowi grozi im 
śmierć. Także dzieciom - Janowi, Eugeniu-
szowi i Honoracie.

Gdy skończyła się wojna, Josek Piotr-
kowski wyjechał do Ameryki. Do śmierci 
utrzymywał serdeczne stosunki ze swoimi 
wybawcami. Pamiętał o bezinteresownej po-
mocy i uratowaniu mu życia.

*      *      *
29 sierpnia br. Gmina Wyznaniowa Ży-

dowska w Łodzi jest gospodarzem nieco-
dziennej uroczystości. Tego dnia honorują 
pośmiertnie medalami i dyplomami „Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata” Mariannę 
i Edwarda Szubańskich oraz Antoninę Łężak. 
Odznaczenia odbiera córka i wnuczka Boha-
terów - jak nazywają wybawców uciekiniera 
z łaskiego getta - pani Honorata Zawlik.

Wśród świadków tej niecodziennej uro-
czystości są gospodarze Łodzi, przewod-
niczący gminy żydowskiej Symcha Keller, 
który niedawno modlił się na cmentarzu ży-
dowskim w Łasku za ofiary zbrodni lat woj-
ny, jest też ambasador Izraela w Polsce Zvi 
Rav-Ner, a także burmistrz Łasku i starosta 
łaski. Zabierając głos burmistrz G. Szku-

dlarek podkreślił poczucie dumy z faktu, że 
mieszkańcy gminy Łask okazali się bohate-
rami. Padają wzruszające słowa podziękowa-
nia kierowane na ręce H. Zawlik, córki Ma-
rianny i Edwarda Szubańskich oraz wnuczki 
Antoniny Łężak.

Powtarza się wzruszający moment nada-
nia medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata. Przyznawany jest od pięćdziesięciu 
lat przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie 
osobom, które podczas holokaustui z nara-
żeniem życia i bezinteresownie niosły po-
moc prześladowanym Żydom. Do dziś tym 
zaszczytnym medalem uhonorowano prawie 
25 tysięcy obywateli 47 krajów, w tym blisko 
6,6 tys. Polaków. Najwięcej w tym gronie!

W sprawie Joska Piotrkowskiego Insty-
tut Yad Vashem wypowiedział się w czerwcu 
2012 roku. Postanowił nadać pośmiertnie ty-
tuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świa-
ta” właśnie mieszkańcom Kolonii Bilew: 
Mariannie i Edwardowi Szubańskim oraz 

Antoninie Łężak. Jak stwierdzono, jest to 
symboliczne podziękowanie za ich bohater-
stwo i ocalenie od zagłady Joska Piotrkow-
skiego.

*      *      *
- Sprawiedliwi udzielili nam dostatecznie 

wielu lekcji o tym - jak żyli oni sami i jak 
my powinniśmy żyć - mówi naczelny rabin 
Polski Michael Schudrich. - Każdy z nas ma 
w sobie moc czynienia dobra, moc Tikun 
Olam, czyli naprawiania świata, Najwspa-
nialszy pomnik, jaki możemy wznieść, by 
zapamiętać i uhonorować Sprawiedliwych, 
to jeden akt dobroci skierowany każdego 
dnia ku drugiemu człowiekowi. Takie czyny 
poprawiają świat.<

(PO)
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ObchODy Dnia Weterana
Z powiatu łaskiego udział w spotkaniu 

wzięli: koordynator powiatowy pełnomocnik 
ds. kryzysowych, obronnych i ochrony infor-
macji Niejawnych Henryk Szlawski, mjr w st. 
spocz. Grzegorz Zytek i ppłk pil. w st. spocz. 
Ryszard Cioś ze Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, Maciej Pruski i Kazimierz Alek-
sandrowicz ze Związku Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Aleksander Topolski ze 
Związku Inwalidów Wojennych i Wojsko-
wych. Dzień Weterana uświetniła Orkiestra 
Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.

Dzień Weterana obchodzony jest w Polsce 
zawsze w rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej - 1 września. Jest to polskie święto naro-
dowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej w 1997 roku. Tego dnia oddajemy 
cześć wszystkim żołnierzom, którzy walczyli 
o wolność i niepodległość Polski. To moment 
zadumy nad tymi, którzy broniąc Ojczyzny 
stracili życie.<

Henryk Szlawski

Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Weterana zorganizowane przez urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego odbywały się w Teatrze Jaracza w Łodzi. Życzenia kombatantom, weteranom i członkom 
organizacji niepodległościowych złożyła wicemarszałek Dorota ryl.

W weekend 7-8 września br. w Łodzi odbył się 
10. Jarmark Województwa Łódzkiego - Mixer 
regionalny Łódzkie 2013. Wśród wystawców 
z całego województwa nie mogło zabraknąć 
również przedstawicieli powiatu łaskiego.

W tym roku po raz pierwszy Mixer Re-
gionalny odbywał się wokół hali Atlas Are-
na. W miasteczku wystawienniczym pod halą 
swój potencjał prezentowało ponad sześćdzie-
siąt lokalnych samorządów z całego regionu. 
Były również instytucje kulturalne, uczelnie, 
stowarzyszenia i fundacje oraz zaproszone 
województwa i regiony partnerskie.

Goście odwiedzający stoiska powiatu ła-
skiego mogli degustować produkty z Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku oraz 
miody z pasieki państwa Ewy i Tomasza Trzu-
skowskich z Sędziejowic. Nie zabrakło również 
pani Jadwigi Pokory i jej słynnych w całym re-
gionie, wyrobów koronczarskich, w tym fry-
wolitek. Swoją działalność, razem z nami pre-
zentowali także przedstawiciele 32. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego w Łasku, firmy MAKOZ 
w Pruszkowie - domy z drewna oraz Klubu 
Kobiet „Kwiatkowianki”, których placki 

Powiat Łaski  na X Jarmarku 
woJewództwa Łódzkiego 



Teraz 
Wydział Geodezji 

Starostwa 
Powiatowego

W związku z podjęciem 27 czerwca 2013 r. 
przez Radę Powiatu Łaskiego uchwały w spra-
wie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku 
(Dz. Urz. woj. łódzkiego poz. 3959) jednostka 
budżetowa o nazwie Powiatowy Ośrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ła-
sku, ul. Narutowicza 17, zostanie zlikwidowana 
z dniem 30 września 2013 r. Wszystkie zada-
nia, które wykonywał Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Łasku, od 1 października 2013 roku przej-
mie do realizacji Wydział Geodezji i Karto-
grafii Starostwa Powiatowego w Łasku, ma-
jący swoją siedzibę w Łasku, ul. Narutowicza 
17 (środkowa klatka pierwsze piętro). 

Z dniem 1 października br. ulegną również 
zmianie numery telefonów. Wszelkie informa-
cje o numerach telefonów zostaną umieszczo-
ne na stronie Starostwa Powiatowego w Łasku 
(www.lask.com.pl)<

ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1592  
z późn. zm.) i art. 7d, 20 ust.1, art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 
z późn. zm.) oraz § 56 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz.454)

Starosta Powiatu Łaskiego

zawiadamia, że w dniach 7-25 października 2013 r. w godzinach 9-14 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17, 
II piętro, pok.4, zostaną wyłożone projekty operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, 
Karszew, Kopyść, Łopatki, Mauryca, rembów, remiszew, gmina Łask.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego obejmuje:
1. rejestr ewidencji gruntów
1. rejestr budynków i lokali
2. Mapa ewidencji gruntów i budynków

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń. 
Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone do nich zastrzeżenia zostaną spisane w formie 
protokołu.

Po okresie wyłożenia projekt operatu opisowo kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogło-
si w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego 
informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

uwagi: Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami 
tożsamości wraz z numerem PESEL, NIP i REGON.

POuCZENIE: Nie stawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania 
w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z art.24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Starosta Łaski

ziemniaczane cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem odwiedzających Mixer Regionalny.

Wśród mixerowych atrakcji nie mogło za-
braknąć koncertów muzycznych. W sobotę 
scena w Atlas Arenie należała do Riversi-
de, Lao Che, Kim Nowak, Łąki Łan, Kamp!, 
Little White Lies oraz Izy Lach. Natomiast 

drugi dzień był poświęcony pamięci Marka 
Grechuty, a sceną zawładnął zespół Plate-
au oraz jego goście, m.in. Martyna Jakubo-
wicz, Małgorzata Ostrowska, Renata Prze-
myk, Krzysztof Kiljański czy lider zespołu 
L. Stadt Łukasz Lach.<

Dariusz Cieślak



Zapisy na solary 
lub pompy ciepła

Proponowane urządzenia do montażu to ze-
staw solarny, w skład którego wchodzą 2 kolekto-
ry, zasobnik, układ pompowy, układ sterowniczy 
lub pompa ciepła z kompletem urządzeń steru-
jących i zasobnikiem: 3-osobowa rodzina - 200 
l zasobnik, 4-osobowa - 250 l zasobnik, 5 osób 
w rodzinie i więcej - 300 l zasobnik. Urządzenia 
te pozwolą na pokrycie zapotrzebowania ciepłej 
wody użytkowej dla rodziny od 3 do 6 osób.

Warunki uczestnictwa w programie zostały 
szczegółowo określone w deklaracji oraz pro-
jekcie umowy znajdującymi się na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy w Buczku www.buczek.
org.pl. Warunkiem jest zameldowanie na pobyt 
czasowy lub stały i zamieszkiwanie w budyn-
ku mieszkalnym, w którym montowane będzie 
wnioskowane urządzenie minimum 3 osób. Stan 
ten musi być utrzymany przez okres trwania 
umowy.

Urządzenia będą przekazywane w dzier-
żawę na okres 5 lat z czynszem dzierżawnym 
płatnym jednorazowo w terminie 7 dni od za-
warcia umowy dzierżawy w wysokości 500 zł 
+ VAT (razem 615 zł). Po tym terminie prze-
chodzą na własność bezpłatnie.

Dzierżawca urządzenia będzie zobowią-
zany do jego zamontowania na własny koszt 
w budynku mieszkalnym zgodnie z wymoga-
mi prawa budowlanego w terminie 2 miesię-
cy od otrzymania urządzenia, na podstawie 
protokołu przekazania. Urządzenie dostarczy 
firma, która wygra przetarg. Montaż urządze-
nia nastąpi przez podmiot posiadający autory-
zację producenta urządzeń przekazywanych 
w dzierżawę. Urządzenia będą posiadały gwa-
rancję producenta na podstawie odpowiednio 
wypełnionej karty gwarancyjnej na okres 5 
lat.

Dzierżawca zobowiązuje się w trakcie trwa-
nia umowy do właściwej, tj. zgodnej z pierwot-
nym przeznaczeniem i parametrami technicznymi 
określonymi w karcie gwarancyjnej, eksploatacji 
urządzeń przekazanych w dzierżawę.

Ponadto dzierżawca zobowiązuje się do prze-
prowadzania we własnym zakresie i na własny 
koszt przez okres trwania dzierżawy odpłatnych 
przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami 
określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej 
przez wykonawcę zestawu kolektora słonecznego 
lub pompy ciepła oraz do ponoszenia w tym cza-
sie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania 
całego zestawu do prawidłowej eksploatacji

Deklaracja jest wstępnym akcesem przystą-
pienia do programu, natomiast momentem finali-
zującym będzie podpisanie umowy po przeprowa-
dzonym przetargu.<

Iwona ratajczyk

W dniach od 2 września do 15 października br. mieszkańcy gminy Buczek mogą składać w urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 1  
(tel. 43 677 44 97) deklarację uczestnictwa w programie ekologicznym Ochrona atmosfery, na podstawie której będzie można 
ubiegać się o urządzenie w postaci zestawu kolektora słonecznego lub pompy ciepła. 

Zawody sportowo - pożarnicze w Buczku

MalENIa bEzKONKUrENcYjNa
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze rozegrane 1 września br. w Buczku zgromadziły około 300 osób z całej gminy dopingujących swoje jednostki 
OSP. W zawodach wzięło udział około 100 strażaków reprezentujących 12 drużyn: osiem drużyn męskich ze wszystkich jednostek OSP, 2 drużyny 
kobiece z Maleni i z Buczku oraz dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze z Buczku. 

Zawody rozpoczęły się zbiórką wszystkich druhów biorących 
udział w rywalizacji na placu przy Gminnej Spółdzielni. Wszystkie 
drużyny przygotowywały się do zawodów we własnym zakresie, a tory 
zadaniowe zostały rozłożone znacznie wcześniej przed zawodami.

W tym roku w komisji sędziowskiej znaleźli się przedstawiciele 
wszystkich jednostek z gminy, a sędzią głównym został kpt. Łukasz 
Bośka z Komendy Powiatowej PSP w Łasku, który wzorowo wywiązał 
się ze swoich zadań. Zawody przeprowadzono sprawnie i bez uwag 
startujących zespołów. Wyniki poszczególnych drużyn przedstawiano 
na bieżąco, co było ważne zarówno dla widzów, jak i startujących dru-
hów.

Zawody rozgrywano w dwóch konkurencjach: w biegu sztafeto-
wym i konkurencji rozwinięcia bojowego. Na wstępie zadanie wykona-
ły drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców z Buczku oraz drużyny 
żeńskie z Maleni i z Buczku. Drużyny młodzieżowe nie miały jednak 
konkurentów w swoich kategoriach, był to więc rodzaj pokazu i spraw-
dzenia swoich umiejętności. 

Wśród drużyn kobiecych zespół z Maleni, lider poprzednich zawo-
dów powiatowych, 4 sekundami wygrał z drużyną kobiecą z Buczku. 
Drużyny były bardzo dobrze przygotowane i nie popełniły w tych za-
wodach żadnych błędów, a więc oba zespoły będą reprezentować naszą 
gminę w zawodach powiatowych.



Ogromne emocje sportowe wywołała jednak dopiero rywalizacja star-
szych druhów. Po pierwszej konkurencji liderem sztafet została drużyna 
z Maleni (58 sek.), przed drużynami z Luciejowa (65 sek.) i Grzeszyna  
(65,6 sek.). Wszystkie drużyny ukończyły na ogół tę konkurencję z dobrymi 
czasami, a niektóre otrzymały punkty karne za różnego typu uchybienia na 
trasie. 

Nie obyło się też większych niespodzianek w czasie rozwinięcia bojo-
wego. W tej typowo strażackiej konkurencji drużyna z OSP Buczek uzyskała 
najlepszy wynik (44,4 sek.), a drużyna Maleni wraz 5 pkt. karnymi uzyskała 
czas (45,7 sek.). III miejsce z dorobkiem (51 sek.) uzyskał zespół z Woli Bucz-
kowskiej, co pozwoliło zająć tej jednostce również III miejsce w ostatecznej 
klasyfikacji zawodów. 

W tych zawodach sportowo - pożarniczych bezkonkurencyjny okazał się 
zespół OSP Maleni. Druhowie z Maleni wygrali i wyrażamy nadzieję, że po-
dobny wynik uzyskają także w zawodach powiatowych.

15 września br. obie drużyny OSP z Maleni, drużyna kobieca z Bucz-
ku oraz MDP dziewcząt i chłopców z OSP Buczek reprezentowały gminę 
podczas zawodów powiatowych. 

Zawody pod względem organizacyjnym należy zaliczyć do udanych, star-
towały w nich wszystkie jednostki OSP z całej gminy. Wyniki naszych straża-
ków były lepsze od druhów z sąsiednich gmin. Cieszy również fakt, że coraz 
więcej młodzieży wstępuje w szeregi jednostek OSP i startuje w zawodach. 

A oto szczegółowe wyniki zawodów wg wyciągu z protokołu sędzie-
go głównego zawodów sportowo - pożarniczych, naczelnika wydziału 
operacyjno-szkoleniowego kapitana Łukasza Bośki:
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 
● Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, 
● Ćwiczenie bojowe,
● Rozwinięcie bojowe MDP,
● Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami MDP.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedsta-
wia się następująco: 
Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami grupa „MDP - dziewczęta”
1 miejsce OSP BUCZEK 
Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami grupa „MDP - chłopcy”
1 miejsce OSP BUCZEK 
rozwiniecie bojowe grupa „MDP - dziewczęta”
1 miejsce OSP BUCZEK 
rozwiniecie bojowe grupa „MDP - chłopcy”
1 miejsce OSP BUCZEK 
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami grupa „C”
1 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 64,2. pkt.
2 miejsce OSP Buczek z wynikiem 68,2 pkt.
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami grupa „A”
1 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 58 pkt.

2 miejsce OSP LUCIEJÓW z wynikiem 65 pkt.
3 miejsce OSP GRZESZYN z wynikiem 65,6 pkt.
4 miejsce OSP BRODNIA z wynikiem 67,2 pkt.
5 miejsce OSP BUCZEK z wynikiem 67.5 pkt.
6 miejsce OSP WOLA BUCZKOWSKA 68,5 pkt.
7 miejsce OSP GUCIN z wynikiem 70,7 pkt.
8 miejsce OSP CZESTKÓW z wynikiem 77,4 pkt.
Ćwiczenie bojowe grupa „C”
1 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 51,8 pkt.
2 miejsce OSP BUCZEK z wynikiem 52,5 pkt.
ĆWICZENIE BOJOWE GruPA „A”
1 miejsce OSP BUCZEK z wynikiem 44,4 pkt.
2 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 45,7 pkt.
3 miejsce OSP WOLA BUCZKOWSKA z wynikiem 51,0 pkt.
4 miejsce OSP BRODNIA z wynikiem 56,3 pkt.
5 miejsce OSP CZESTKÓW z wynikiem 69,5 pkt.
6 miejsce OSP LUCIEJÓW z wynikiem 70,5 pkt.
7 miejsce OSP GUCIN z wynikiem 77,5 pkt.
8 miejsce OSP GRZESZYN z wynikiem 85,0 pkt.
Punktacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
GruPA „MDP - dziewczęta”
1 miejsce OSP BUCZEK 
GruPA „MDP - chłopcy”
1 miejsce OSP BUCZEK 
GruPA „C”
 1 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 116 pkt.
 2 miejsce OSP BUCZEK z wynikiem 120,7 pkt.
GruPA „A”
1 miejsce OSP MALENIA z wynikiem 103,7 pkt.
2 miejsce OSP BUCZEK z wynikiem 111,9 pkt.
3 miejsce OSP WOLA BUCZKOWSKA z wynikiem 119,5 pkt.
4 miejsce OSP BRODNIA z wynikiem 123,5 pkt.
5 miejsce OSP LUCIEJÓW z wynikiem 135,5 pkt.
6 miejsce OSP CZESTKÓW z wynikiem 146,9 pkt.
7 miejsce OSP GUCIN z wynikiem 148,2 pkt.
8 miejsce OSP GRZESZYN z wynikiem 150,6 pkt.

W składzie zwycięskich drużyn młodzieżowych dziewcząt znalazły 
się: Malwina Surowa, Oliwia Jakóbczak, Marcelina Stawska, Zuzanna 
Pokorska, Ewelina Niciak, Klaudia Siekierska, Natalia Kaźmierczak, 
Paulina Surowa, Agnieszka Czech, Liwia Siekierska. W skład Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców weszli: Mateusz Dobroszek, 
Dawid Tomczyk, Jakub Pokorski, Marcel Nowicki, Wiktor Krakowski, 
Wiktor Świątkowski, Bartłomiej Pająk, Błażej Krakowski i Piotr Czech. 
Wszystkie drużyny z Buczku przygotowywały się, jak co roku, pod kie-
runkiem naczelnika jednostki Włodzimierza Czecha.



Zwycięską drużynę kobiecą z Maleni tworzyły: Paulina Pogoc-
ka, Natalia Sowiak, Anna Witusik, Edyta Witusik, Sylwia Witusik, 
Agnieszka Witusik, Karolina Chojnacka, Martyna Piotrowska, obsługa 
motopompy Seweryn Pogocki.

Drużyna męska z Maleni wystąpiła w składzie: Szymon Kaczma-
rek, Rafał Dobroszek, Artur Pawlak, Seweryn Pogocki, Adam Janow-
ski, Witold Zawisza, Dawid Niewulski, Marcin Sobieraj, Grzegorz 
Rejmonczyk.

Sędzia główny zawodów sportowo-pożarniczych kpt. Łukasz Boś-
ka stwierdził, że rywalizację cechował wysoki poziom sportowy i or-
ganizacyjny, a podczas trwania imprezy do komisji sędziowskiej nie 
wpłynęły żadne protesty i nikt nie uległ wypadkowi. 

Wójt Bronisław Węglewski, dziękując wszystkim druhom za za-
angażowanie i bardzo dobre wyniki w szkoleniu, przyznał nagrody 
pieniężne laureatom gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, za 
zajęcie I miejsca 2 MDP - po 500 zł, drużynom kobiet i mężczyzn za 

Gmina Buczek - 1 miejsce 
wśróD Gmin wiejskich 

w POlsce w rankinGu „wsPólnOty”
Miło nam poinformować mieszkańców gminy Buczek, że został właśnie opublikowany ranking „Wspólnoty”, w którym znajdują się  

zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie danych z GuS pod kątem kilku aspektów.
Gmina Buczek na 1571 gmin wiejskich w Polsce, pod względem zadłużenia jednostek samorządowych uplasowała się na pierwszym 

miejscu z „0” zadłużeniem. W kategorii gmin najbogatszych gmina Buczek zajęła 306 miejsce. Pokazuje to, że wbrew 
powszechnej opinii o bogactwie naszej gminy z faktu posiadania lotniska na swym terenie, wcale nie jesteśmy tacy bogaci.

Gmina Buczek informuję, iż od 1 października 2013 r. do 31 października 2013 r. przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Buczku, 
pok. nr 7, formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie „Internet w gminie Buczek oknem na świat”, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu można będzie otrzymać komputer oraz bezpłatny dostęp do internetu.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt pn.: „Internet w gminie Buczek oknem na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DODatkOwe kOmPutery

I m-ce - 800 zł, II - 500 zł, III - 300 zł, a pozostałym drużynom za 
udział - po 100 zł.

 Prezes Zarządu Gminnego OSP, a zarazem wójt gminy Buczek 
Bronisław Węglewski wręczając wraz z komendantem gminnym Wik-
torem Papugą dyplomy i puchary pogratulował zwycięzcom, podzię-
kował wszystkim druhom za zaangażowanie i udział w zawodach 
i życzył strażakom wielu sukcesów nie tylko w innych zawodach, ale 
i rzeczywistych akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast laureatom 
- sukcesów w zawodach powiatowych i wojewódzkich w 2014 r.<

 Andrzej Zieliński 



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 sprzedaż działek przewidzianych do zabudowy garażami 
wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonych w Łasku przy ul.Karpińskiego, oznaczone numerami:
nr 501/11 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10, cena wywoławcza - 3.631 zł  - wadium w wysokości - 364 zł
nr 501/12 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10, cena wywoławcza - 3.631 zł - wadium w wysokości - 364 zł
nr 501/13 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10, cena wywoławcza - 3.631 zł  - wadium w wysokości - 364 zł
nr 501/24 o pow. 19 m2 wraz z 1/13 częścią działki podjazdowej nr 501/10, cena wywoławcza - 3.631 zł  - wadium w wysokości - 364 zł

Są to ostatnie 4 działki przewidziane pod budowę garaży. Cena wylicytowana działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%. 
Przetarg odbędzie się  22 października 2013 r. o godz. 10 w siedzibie urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności”.  

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania.
Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr Sr1l/00029231/5 i Sr1l/00058772/1.

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: I przetarg - 5 lipca 2010 r.,  II przetarg -10 września 2010 r., 
III przetarg - 22 października 2010 r., IV przetarg - 24 maca 2011 r., V przetarg - 17czerwca 2011 r., 

I przetarg - 8 maja 2012 r., II przetarg - 16 października 2012 r., I przetarg - 3 lipca 2013 r. - przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać na konto gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask 
nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 14 października 2013 r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

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 3 dni przed dniem  za-

warcia 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 gminy. 

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 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
    (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. 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

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 działek położonych w Łasku-Kolumnie, w obrębie 2, przy ul. Bocznej i Brackiej,  

przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe oznaczonych numerami:
          

nr 19 o powierzchni 1069 m2, Sr1l/00004741/2, cena wywoławcza 89.970 zł  - wadium w wysokości -  9.000 zł   
nr 18 o powierzchni 2097 m2, Sr1l/00004444/0, cena wywoławcza 176.480 zł  - wadium w wysokości - 17.650 zł

Wylicytowana cena działki zostanie powiększona o należny podatek  VAT  wynoszący 23%.
 

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2013 r. o godz. 10 w siedzibie urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro, pok. nr 18.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są to „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności na obszarze zadrzewionym”. 

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: 
I  przetarg - 25 września 2012 r., II przetarg - 14 marca 2013 r. - przetargi zakończyły się wynikiem  negatywnym.   

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać na konto PEKAO S. A. O/Łask 
nr 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 28 października  2013r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. 

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 do dnia zawarcia umowy 

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

jedn. Dz.U. z 2004r. 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



Dolina rzeki Grabi jest bez wątpienia największym skarbem naszej 
okolicy. Od pokoleń zadziwia wyjątkową przyrodą i stanowi 
prawdziwą oazę spokoju, gdzie znajdują wytchnienie wszyscy 
ci, którym doskwiera wielkie miasto. Sama rzeka jest jedną 
z najczystszych w Polsce. Zamieszkuje ją wiele zwierząt i ptaków, 
a w tym sporo gatunków chronionych. Należy wymienić choćby 
małża skójka gruboskorupowego, ważkę zalotkę większą oraz 
ryby takie jak koza złotawa, minóg ukraiński i piskorz. Cierpliwi 
obserwatorzy przyrody z pewnością wypatrzą zimorodka, wydrę, 
piżmaka i pracowite bobry. 

Choć wody Grabi wydają się swoistą idyllą, to ich kondycja 
w przeciągu ostatnich lat stała na różnym poziomie. Starsi miesz-
kańcy doskonale pamiętają czasy, kiedy rzekę licznie zamieszkiwały 
raki. Niestety znikły one na ponad dwie dekady. Jednak od pewnego 
czasu, coraz częściej można usłyszeć o powrocie tych skorupiaków. 
Tego lata przeszukując rzeczne korzenie i podnosząc zalegające na 
dnie kamienie znajdowano nieduże osobniki. Jest to wspaniała infor-
macja. Jeśli tylko dalej będziemy dbać o czystość naszej rzeki, ale 
też całej doliny, to z pewnością stanie się ona ikoną przyrody w skali 
kraju. Kto wie, może już niedługo do Grabi powrócą także dawno 
niewidziane cierniki i węgorze.<

Michał Janiszewski

wróciły RAKI
Do Grabi



 JuŻ W CZASACH KAZIMIErZA WIElKIEGO…

… zaczęto chronić nadmiernie wyniszczane lasy, natomiast Zyg-
munt III stanął w obronie zagrożonych wyginięciem turów. Władysław 
Jagiełło, wielki miłośnik lasów i zwierzyny, wprowadził zarządzenia 
ograniczające polowania oraz zwrócił uwagę na ochronę starych, dorod-
nych dębów i cisów. Statut Wiślicki z czasów Zygmunta Starego objął 
w niektórych siedliskach ochroną sokoła i łabędzia, poszerzył również 
ochronę bobra. 

Pomimo tych wysiłków nie udało się uratować niektórych gatunków 
zwierząt, np. turów, tarpanów czy żubrów. Jednak nawet w okresie roz-
biorów Polski nie brakowało ludzi broniących ojczystej przyrody, np. 
Stanisław Staszic jako pierwszy dostrzegł konieczność ochrony Tatr. 
W roku 1868 we Lwowie sejm krajowy uchwalił ustawę „względem za-
kazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych 
Tatrom: świstaka i dzikich kóz”. 

Po zakończeniu I wojny światowej już 17 grudnia 1919 roku w War-
szawie grono przyrodników i krajoznawców wystąpiło z wnioskiem, 
następnie ówczesny minister wyznań religijnych i oświecenia publicz-
nego Ksawery Prauss powołał Tymczasową Państwową Komisję Ochro-
ny Przyrody - ciało doradcze ministra. Następnie w 1920 r. powołano 
Państwową Radę Ochrony Przyrody, na której czele stanął wybitny 
polski przyrodnik, wspaniały znawca Tatr, prof. Władysław Szafer. On 
też w 1923 r. zaproponował utworzenie w Polsce Ligi Ochrony Przyro-
dy. Inspiracja dla niego była działająca prężnie od 1909 r. Szwajcarska 
Liga Ochrony Przyrody. W 1926 r. na 31 posiedzeniu PROP prof. Szafer 
przedstawił konkretny projekt organizacji Ligi oraz teksty odezwy i de-
klaracji. 

Liga miała być związkiem towarzystw rozsianych po całym kraju, 
zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących wspierać tę akcję. To-
warzystwa przystępujące do Ligi miały od każdego członka wpłacać nie-
wielką, kilkudziesięciogroszową składkę. Jak się spodziewano, tak mały 
datek, ale pobierany od wielkiej liczby ludzi, miał umożliwić zebranie 
funduszy na wykupywanie rezerwatów. Widocznym znakiem zapłace-
nia składki miał być znaczek Ligi, wklejany do legitymacji członkow-
skiej. Podczas VIII zjazdu PROP, 9 stycznia 1927 r. powzięto decyzję 
w sprawie utworzenia Ligi i wybrano Komitet Organizacyjny. W jego 
skład weszli: prof. dr Jan Gwalbert Pawlikowski, prof. dr Bolesław Hry-
niewiecki, prof. dr Mieczysław Limanowski, prof. dr Władysław Szafer 
i prof. dr Walery Goetel. Przewodniczącym komitetu został Aleksander 
Janowski. 

W listopadzie 1927 r. Janowski złożył w Komisariacie Rządu 
w Warszawie statut Ligi do legalizacji. Przed pierwszym zjazdem Ligi 
Ochrony Przyrody, którego datę ustalono na 9 stycznia 1928 r., rozesłano 
zaproszenia, deklaracje i powielony statut do 146 towarzystw, komuni-
kat o zjeździe - do 360 czasopism, oraz afisze do szkół, instytucji oraz 
wszystkich członków PROP. Przygotowano też znaczki Ligi w postaci 
nalepek, które miały służyć do wklejania do legitymacji, jako dowód 
opłacenia 30-groszowej składki. 

Autorem znaczka był Jerzy Hryniewiecki…

… syn prof. Bolesława Hryniewieckiego. Przygotował on kilka pro-
jektów. Jeden z nich przedstawiał alegoryczną postać chroniącą obuwi-

Liga z żubrem w tle
ka, drugi - jesiotra, trzeci - wyskakującego z wody łososia, czwarty - 
żubra. Wybrano ostatni rysunek i małe znaczki z żubrem służyły potem 
Lidze przez wiele lat.

 Na I zjeździe wybrano zarząd Ligi, w jego skład weszli: prof. dr Jó-
zef Morozowicz - jako przewodniczący, prof. dr Bolesław Hryniewiecki 
- jako zastępca przewodniczącego, Stanisław Małkowski - jako sekretarz 
i Aleksander Janowski - jako skarbnik. W marcu 1928 r. zatwierdzo-
no statut Ligi, co dało prawną podstawę do rozpoczęcia działalności. 
W 1929 r. wybrano nowe władze Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przy-
rody, funkcję prezesa powierzono prof. dr Bolesławowi Hryniewieckie-
mu. Powstały również dwa oddziały: w Warszawie oraz Poznaniu oraz 
cztery koła: w Częstochowie, Opaleniu, Warszawie i Krzemieńcu. 

Od samego początku swego istnienia Liga Ochrony Przyrody włą-
czyła się czynnie do prowadzonej, szczególnie przez Państwową Radę 
Ochrony Przyrody, kampanię o ochronie przyrody tatrzańskiej i powo-
łania na tym obszarze parku narodowego. Z chwilą wybuchu II woj-
ny światowej działalność Ligi została brutalnie przerwana. Jej czołowi 
działacze zostali rozrzuceni po całym świecie, a wielu z nich zginęło 
podczas działań wojennych, na polach walki, w obozach lub w więzie-
niach. Władze okupacyjne zdawały sobie sprawę, że krzewienie idei 
ochrony przyrody jest silnie powiązane z kultywowaniem polskości 
i dlatego uniemożliwiły działalność w tym okresie. 

Gdy działania wojenne na ziemiach polskich ustały, społeczeństwo 
podjęło trud odtworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Z inicjatywy prof. 
Edwarda Potęgi i prof. Szafera, 

W DNIu 17 lIPCA 1945 r. W ŁODZI

 …odbyło się organizacyjne zebranie Zarządu Głównego. Nowe 
władze Ligi wybrano w składzie: prezes - prof. Edward Potęga, wicepre-
zes - dr Stefan Jarosz, sekretarz - Jerzy Szczepański, skarbnik - inż. Sta-
nisław Pawłowski. Od 9 stycznia 1946 r. LOP była znów pełnoprawnym 
stowarzyszeniem. W różnych punktach kraju powstawały oddziały Ligi, 
a w istniejących już placówkach rozwijano coraz wszechstronniejszą 
działalność. Wiele osób współpracujących z PROP starało się o zakłada-
nie nowych placówek Ligi, z ich inicjatywy powstały oddziały w War-
szawie, Lublinie oraz Gdyni. W 1953 r. Zarząd Główny Ligi przeniesio-
no do Warszawy, tam też 10 grudnia został ukonstytuowany. Prezesem 
został wówczas dr Leonidas Świejkowski. 

W marcu 1956 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów, szczególną uwa-
gę poświęcono sprawie nowego stautu, który różnił się dość znacznie od 
poprzedniego, szerzej i dokładniej określał charakter, cele oraz środki 
działania Stowarzyszenia. Na pierwszym miejscu stawiał kształtowanie 
właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania, 
zwłaszcza wśród młodzieży. W tym samym roku zabiegano już o wyda-
wanie własnych czasopism, ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Orga-
nizacyjnego LOP”, natomiast od początku 1957 r. zamiast „Biuletynu” 
zaczęto wydawać czasopismo, w bardzo skromnej jeszcze szacie, pod 
nazwą „Przyroda Polska”. 

W 1968 r. nadano Lidze Ochrony Przyrody status stowarzyszenia 
wyższej użyteczności. W 1975 r. działało już 49 wojewódzkich oddzia-
łów LOP. Podjęto również kroki zmierzające do powołania oddziałów 
gminnych, nowych ważnych ogniw w działalności LOP, szczególnie 
w środowisku wiejskim. Dużą rolę w ochronie przyrody i środowiska 

Ochrona przyrody nie jest wynalazkiem ostatnich dziesięcioleci. Tak, tak - tradycja troski o przyrodę w Polsce 
sięga… X wieku. To wówczas pojawiły się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt 
i roślin. Przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejście do jej ochrony zmieniało się, ale nasi przodkowie 
już wtedy zdawali sobie sprawę z tego, że to, co otrzymaliśmy od natury, nie jest nam dane raz na zawsze. 



Liga z żubrem w tle
w Polsce odegrały opracowywane przez Ligę raporty o stanie przyrody 
i środowiska oraz wnioski i postulaty, zgłaszane do władz państwowych. 
Pierwszy „Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce i zagro-
żeniu zdrowia ludzkiego” został przygotowany przez Radę Naukową ZG 
LOP w 1981 roku. Na uwagę zasługują również m.in. praca z młodzieżą

W latach osiemdziesiątych Prezydium Zarządu Głównego wystąpiło 
do Urzędu Rady Ministrów oraz do ministra urzędu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej z wnioskami o przysyłanie Lidze Ochrony Przyro-
dy projektów aktów prawnych oraz dokumentów przed ich zatwierdze-
niem - do zaopiniowania. Wnioski Ligi zostały przyjęte. Liga Ochrony 
Przyrody otrzymała w ten sposób możliwość wypowiadania się i zgła-
szania swoich uwag i propozycji do wszystkich aktów prawnych do-
tyczących ochrony środowiska. Do Ministerstwa Ochrony Środowiska 
i Zasobów Naturalnych skierowano protest przeciw pomijaniu walorów 
lasów ochronnych przy obliczaniu szkód przemysłowych, postulując 
aby odszkodowania przemysłu za zniszczenia w tych lasach wpłynęły na 
Fundusz Ochrony Środowiska. W 1987 r. wystosowane zostało pismo do 
premiera z prośbą o niedopuszczenie do importu odpadów przemysło-
wych z Europy Zachodniej i wypełniania nimi wyeksploatowanych ko-
palń. W 1988 r. skierowano list otwarty do Sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych protestując przeciwko ponawianiu 
prób wykorzystania wyrobisk kopalnianych na składowiska importowa-
nych odpadów. Przedstawiono straty, jakie poniesie polskie środowisko 
i zdrowie polskiego społeczeństwa. Wynikiem akcji protestacyjnej był

 ZAKAZ IMPOrTu ODPADóW…

... do Polski, obowiązujący od 1 lipca 1989 roku. LOP wniosko-
wała również i uzyskała społeczne poparcie w następujących spra-
wach: utworzenie resortu ochrony środowiska, powołanie Sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska, opracowanie przez rząd zasad ekolo-
gicznej polityki państwa, wprowadzenie na wszystkich szczeblach 
edukacji odrębnego przedmiotu dot. ochrona środowiska, obejmo-
wanie ochroną prawną obszarów o wybitnych walorach przyrodni-
czych, tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekolo-
gicznych itp., powołanie Banku Ochrony Środowiska i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie te wnioski zostały zreali-
zowane, co dało nam wiele satysfakcji, z wyjątkiem wniosku dotyczą-
cego edukacji, który przebija się z dosyć dużym trudem.

Dzisiaj LOP współpracuje z licznymi krajowymi i międzynaro-
dowymi organizacjami ekologicznymi. LOP prowadzi szeroką i zna-
czącą działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji 
książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, zakładek, 
a szczególnie miesięcznika „Przyroda Polska” z wkładką „Biuletyn 
EKO-edukacyjny”.

Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została 
krzyżem „Polonia Resituta”.<

(EG)

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia, ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia  
19 czerwca 1997 r. Do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje 
zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji 
i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady z 27 marca 2003 r., 
zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. 

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 określa długofalowe zadania, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie 
nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. We wspomnianym programie znajdują się następujące cele:
1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu
3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy budynków mają obowiązek zinwentaryzowania i dokonywania kontroli stanu wyrobów zawie-
rających azbest i oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Ocena taka może kwalifikować dany wyrób do jego usunięcia i zastą-
pienia bezpiecznym zamiennikiem (sztuczne włókna mineralne) lub jego zabezpieczenia, poprzez szczelną zabudowę lub pokrycie azbestu szczelną 
powłoką. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest również zgłaszać prace polegające na zabezpieczeniu lub 
usuwaniu azbestu do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Chcąc usunąć wyroby zawierające azbest, należy zlecić wykonawcy posiadającemu stosowne, wymagane prawem uprawnienia w zakresie usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest, wykonanie prac. Ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi można pobrać plik z wykazem firm 
posiadających uprawnienia do świadczenia usług, w tym także polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do sfinansowania wymienionych działań zobowiązany jest właściciel obiektu. Jednakże można starać się o dotację z przeznaczeniem na częścio-
wą spłatę kredytu bankowego (szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.
pl). Wnioski o dotację składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych 
programem. 

Program jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właściciela-
mi lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest.

Program obejmuje zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. 
stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na 
posesji.<

renata Drozd
inspektor Wydziału OŚr uM w Łasku

Usuwanie azbestu



Czy hałas jest groźny dla człowieka? Tak, 
bowiem stanowi jedno ze źródeł zanie-
czyszczenia środowiska. Dla człowieka jest 
najgroźniejszy ten komunikacyjny, gdyż 
wpływa ujemnie na nasze zdrowie i sa-
mopoczucie. Na szczęście w samym Łasku 
i okolicy hałas przemysłowy jest niewielki. 

W jednym z domków jednorodzinnych przy 
ulicy Warszawskiej hałas powinien być wyjąt-
kowo uciążliwy. Tak przynajmniej mi się wy-
dawało. Tymczasem właścicielka posesji nie 
narzekała, choć pod jej oknami przez cały dzień 
przesuwa się jedna wielka kolumna pojazdów. 
Okazuje się, że dobre szczelne okna są w tym 
przypadku antidotum na nadmiar decybeli.

Co kilka lat wykonywane są pomiary hała-
su komunikacyjnego w naszym mieście. Nie-
stety, wyniki nie należą do pocieszających. 
Przyczyny tego stanu są znane: wzrastająca 
liczba pojazdów, niezadawalająca jakość na-
wierzchni dróg, brak ekranów akustycznych. 
By nie zanudzać Czytelników liczbami, wspo-
mnijmy jedynie, że według pomiarów z 2006 
roku, np. na ulicy Warszawskiej dopuszczalne 
normy dziennego hałasu  (do 60 dB) zostały 
przekroczone w godz. 7-9 i 14-17, zaś na ul. 9 
Maja - w godz. 7-8 i 14-16. W porze nocnej na 
szczęście wartości progowe (do 50 db) nie zo-
stały przekroczone.

Niestety od tamtych badań minęło już spo-
ro czasu i sytuacja pogorszyła się, bo przybyło 

Groźny hałas

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,  do PSZOK  można 
przekazać  odpady zielone, budowlano-rozbiórko-
we, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte bate-
rie i akumulatory oraz zużyte opony. 

Poniżej przedstawiamy fragmenty instruk-
cji korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (załącznik do zarzą-
dzenia burmistrza Łasku z 12.09.2013). 
-  PSZOK w  Łasku prowadzony jest przez gmi-

nę Łask.
-  PSZOK na terenie miasta/gminy zlokalizowa-

ny jest w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.
-  Do PSZOK przyjmowane są selektywnie ze-

brane odpady komunalne pochodzące z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu miasta/
gminy Łask.

-  Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony 
pracownik PSZOK.

P s Z O k  j u ż  c z y n n y
Informujemy, iż od 17 września br. czynny jest  PuNKT   SElEKTyWNEJ   ZBIórKI  ODPADóW   KOMuNAlNyCH  (PSZOK) zlokalizowany 
w Łasku przy ul. lutomierskiej 2. Punkt jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11-19 oraz w 1. i 3. sobotę miesiąca w godz. 9-13.

Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpa-
dów Komunalnych  przyjmowane są segrego-
wane odpady komunalne dostarczane przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
miasta i gminy  Łask, legitymujących się doku-
mentem potwierdzającym miejsce zameldowania 
(w przypadku braku meldunku dokumentem po-
twierdzającym miejsce zamieszkania, np. umowa 
najmu lokalu itp).

Odpady gromadzone są selektywnie, 
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyzna-
czonych miejscach w sposób bezpieczny dla 
zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób groma-
dzenia odpadów określa się według niżej wy-
mienionych zasad:
1)  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje od-

padowe) -  zbiorczy  kontener
2)  Zużyte baterie i akumulatory - zbiorczy kon-

tener

3)  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -  
zbiorczy kontener 

4) Odpady wielkogabarytowe -  kontener
5)  Odpady budowlano - rozbiórkowe - kontener
6) Zużyte opony -  kontener
7) Odpady zielone - kontener.

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą 
być zmieszane ani zanieczyszczone. Opakowa-
nia po substancjach niebezpiecznych płynnych 
(farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony ro-
ślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzo-
ne. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do 
PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi określa Regula-
min Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. 
Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na 
formularzu przyjęcia odpadów.

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane inne 
odpady inne niż wymienione w  instrukcji.<

Krzysztof Nowakowski

pojazdów. Choć drogowcy obiecywali, że nowe 
receptury asfaltu zmniejsza radykalnie hałas (tak 
miało być w Kolumnie), mieszkańcy nie odczuwa-
ją korzystnie tych zmian. 

Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy ha-
łasie związanym z przemysłem i usługami. Nie 
mamy wielkich zakładów przemysłowych, ale 
wielu mieszkańców narzeka na usługi świadczo-
ne blisko domostw, szczególnie motoryzacyjne, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniar-
skie. Mamy do czynienia raczej z zagrożeniem 
o charakterze lokalnym, punktowym, ale nie 
można go lekceważyć, bo sięga niekiedy 90 dB. 
Taki poziom hałasu specjaliści zaliczają do uciąż-
liwego. Także hałas dochodzący z lokalnych ko-
tłowni bywa niekiedy uciążliwy, choć  nie prze-
kracza progowych dawek.

Walka z hałasem, szczególnie tym komuni-
kacyjnym, nie jest łatwa, bo przecież nie można 
pozamykać dróg i ograniczyć transportu, trudno  
wszędzie stawiać ekrany akustyczne, nie mamy  
też w praktyce tak nowoczesnych mas asfalto-
wych, by znacząco wygłuszały hałas powodowa-
ny przez ciężarowe pojazdy. Powiedzmy sobie 
jednak szczerze - jakże często  ten hałas komu-
nikacyjny jest efektem naszego braku wyobraźni 
czy nawet głupoty. To mocne słowa, ale gdyby-
śmy zdjęli nogę z pedału gazu przejeżdżając koło 
zabudowań - hałasu z pewnością byłoby mniej. 
Dotyczy to także motocyklistów, których brawu-
rowe popisy ranią wprost nasze uszy.

Na razie radykalne zmniejszenie uciążli-
wości akustycznej to raczej pieśń przyszłości. 
A szkoda. Sami możemy przyczynić się do po-
prawy sytuacji np. poprzez odpowiednie kształ-
towanie zabudowy, zastosowanie dźwiękochłon-
nych elewacji, budowanie pasów zieleni izola-
cyjnej, poprawę oznakowania ulic i płynną jazdę. 
Oczywiście o budowie obwodnic tylko wspomi-
namy, bo są to inwestycje  na ogół bardzo kosz-
towne. Na szczęście już w przyszłym roku go-
towa będzie dwujezdniówka S-8, która odciąży 
miasto, jeśli idzie o ruch tranzytowy.

Walka o ciszę w naszym mieście powinna 
się odbywać niemal na każdym kroku. Już w fa-
zie projektowania jakiejkolwiek inwestycji nie 
powinno się tracić z pola widzenia decybeli. Co 
prawda w ostatnich latach nie przybywało zbyt 
wiele nowych źródeł emisji hałasu, ale trzeba pa-
miętać, że kryzys gospodarczy nie trwa wiecznie 
i kiedyś zaczną powstawać nowe firmy.  Zatem 
każda decyzja lokalizacyjna powinna być brana 
pod lupę…

I na zakończenie apel do tych, którzy kształ-
tują naszą przestrzeń. Zmniejszenie hałasu może 
się odbywać nie tylko przy pomocy drastycz-
nych ograniczeń inwestycji, ale i odpowiedniego 
kształtowania architektury czy zieleni. Nadmier-
nego hałasu, szczególnie na naszych osiedlach, 
możemy też uniknąć poprzez wyciszenie telewi-
zora czy sprzętu dyskotekowego.<

(Er) 



Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego odznaczona została, za zasługi na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej, Brązowym Krzyżem Zasługi, Jolanta Sierszyńska, za wzo-
rowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej. 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę przypadł w udziale 12 wybranym: 
Grzegorzowi Brożyńskiemu, Janowi Greckiemu, Henryce Kacperek, 
Sławomirowi Niedźwiedzkiemu, Jadwidze Nowojskiej, Alinie Olesz-
czak, Urszuli Pasowskiej, Mirosławowi Potasiakowi, Izabeli Rusiniak, 
Alicji Skotnickiej, Henryce Szewczyk i Krzysztofowi Zawadzkiemu; na-
tomiast Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę odznaczono: Krzysz-
tofa Hadrysiaka, Renatę Koziróg, Marka Mroczka oraz Krystynę Nowic-
ką. Te odznaczenia wręczał doradca prezydenta RP, prof. Tomasz Nałęcz.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podjęła decyzję o uho-
norowaniu Złotymi Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za 
Opiekę nad Miejscami Walki i Męczeństwa wójta gminy Jerzego Kotar-
skiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach. 
Medale wręczyła Jolanta Chełmińska - wojewoda łódzki oraz Witold Stę-
pień - marszałek województwa łódzkiego.

Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice z 21 sierpnia 2013 r., w uznaniu 
za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gminy, Od-
znakę Honorową za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, przyznano nastę-
pującym osobom: Zdzisławowi Błońskiemu, Krystynie Komorowskiej, 
Helenie Koseckiej, Stefanowi Ochęckiemu, Andrzejowi Owczarkowi 
i Władysławowi Sobali.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Alina Oleszczak. Wyraziła 
wdzięczność za ich docenienie oraz zapewniła, że wyróżnieni nie zaprze-
staną budować przyszłości naszej gminy dalszą pracą.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!<
Izabela rusiniak

uhonorowani  w 150. rocznicę 
zwycięskiej bitwy

Sierpniowe obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego pozostały za nami, jednak wśród społeczności wciąż żyją wydarzenia 
z nimi związane. Wiele mówi się o przybyłym profesorze Tomaszu Nałęczu, wojewodzie łódzkim Jolancie Chełmińskiej, marszałku 
województwa łódzkiego Witoldzie Stępniu, senatorze Andrzeju Owczarku, innych zaproszonych oraz spektakularnych częściach 
uroczystości w wykonaniu Wojska Polskiego. 24 sierpnia 2013 r., przy pomniku upamiętniającym nasze obchody, tuż po jego 
odsłonięciu, poświęceniu i złożeniu kwiatów oraz odczytaniu listu Prezydenta rP Bronisława Komorowskiego do społeczeństwa gminy 
Sędziejowice, wręczano odznaczenia i medale. Był to najlepszy moment, aby uhonorować szczególnie zasłużonych dla naszej gminy.

To już ostatni miesiąc pracy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach nad 
realizacją projektu „Patriotyzm jutra”, ogłoszonego przez Muzeum Histo-
rii Polski. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem do druku 
dwóch folderów: „Gmina Sędziejowice w 150. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego” (materiały w całości zebrane i opracowane) oraz „Ka-
pliczki i przydrożne krzyże w gminie Sędziejowice” (opracowanie i zbie-
ranie materiałów w trakcie).

Obecnie można podziwiać w bibliotece wystawę z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi „Legenda Powstania Styczniowego”, do 
zwiedzania której serdecznie zapraszamy.

 Wszystkich miłośników historii Ziemi Sędziejowickiej, którzy posia-
dają informacje na temat wiejskich kapliczek przydrożnych oraz leśnych 
krzyży i chcieliby te informacje udostępnić, uprzejmie prosimy o kontakt: 
43 67-112-11 lub 607-408-577. Z góry dziękujemy za pomoc! <

 (B)

Patriotyzm jutra



Zarówno pierwszego, jak i drugiego 
dnia w Sędziejowicach obecni byli przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
Mogli podziwiać występy najmłodszych 
wykonawców Dziecięcych Prezentacji Kul-
turowych z Marzenina, jak i  uczniowskich 
bohaterów, odtwarzających aurę trudnych 
czasów pod zaborami z miejscowej szko-
ły. Drugi dzień w całości był poświęcony 
dzieciom, pobierającym edukację w szko-
łach noszących imię Powstańców 1863 r. 
24 sierpnia 2013 r. na mogile powstańców 
styczniowych oraz przed pomnikiem upa-
miętniającym nasze obchody, złożył kwia-
ty łódzki kurator oświaty Jan Kamiński. 
Podczas ceremonii odsłaniania płyty, przy-
pominającej posadzenie lasu, dyrektor de-
partamentu wydziału strategii i kadr przy 
łódzkim kuratorium oświaty - Elżbieta Mo-
drzejewska, wraz z zastępcą dyrektora La-
sów Państwowych w Łodzi - Wojciechem 
Badurą, nie tylko dokonała aktu odsłonięcia 
tej płyty, lecz również posadziła dąb, który 
to gest symbolicznie miał podkreślić udział 
oświaty w wielkim dziele kształtowania 
wartości patriotycznych wśród dzieci i mło-
dzieży. Dalsza część uroczystości, poświę-
cona najmłodszym, została przeniesiona na 
cmentarz, gdzie w otoczeniu społeczności 

2 września nasi najmłodsi wrócili do szkół i przedszkoli. Tego roku uczniowie z gminy Sędziejowice rozpoczęli swoją przygodę edukacyjną 
o wiele wcześniej. Wielu z nich było aktywnie zaangażowanych w uroczystości obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Byli to 
członkowie społeczności szkolnej nie tylko z Sędziejowic, ale i z Zespołu Szkół w Marzeninie. Śpiewali, tańczyli, brali udział w konkursach, 
opiekowali się dorosłymi gośćmi, piastowali funkcję przewodników wśród dzieci zaproszonych na ogólnopolskie prezentacje szkół, biorących 
udział w konkursach, ogłoszonych w ubiegłym roku przez Komitet Organizacyjny 150. rocznicy Obchodów Powstania Styczniowego.

Dokładnie o godz. 16 w dniu 6 września 
br. oddano do użytku i poświęcono nowy 
odcinek drogi w Żaglinach Małych. 
W uroczystości otwarcia uczestniczył wójt 
gminy - Jerzy Kotarski, przewodniczący 
rady Gminy - Wacław ułański, radni 
gminy, kierownik referatu rozwoju wsi 
i rolnictwa Jan Grecki oraz mieszkańcy. 
Poświęcenia nowego odcinka dokonał 
ksiądz kanonik Grzegorz Kaźmierczak.

Długość nowej drogi wynosi 2200 me-
trów, a koszt budowy około 490 tys. zł. In-
westycja została sfinansowana ze środków 
marszałka województwa łódzkiego (FOGR), 
w kwocie 271 tys. zł., a pozostała kwota po-
chodzi z budżetu gminy. Wykonawcą drogi 
była firma SIDROG Sp. z o.o. z Błaszek. 

Prace polegały na wykonaniu podbudo-
wy i nawierzchni asfaltowej na całym od-
cinku drogi. Aż miło z niej korzystać!<

SIeRpnIowe RozpoczęcIe 
roku szkolnego

szkolnej, harcerzy, dyrektor szkoły Barbara 
Gawor oraz przewodniczący Komitetu 150. 
Rocznicy Obchodów Powstania Stycznio-
wego - Janusz Sikora, odczytali akt nadania 
imienia generała Edmunda Taczanowskiego 
dębowi oraz dokonali odsłony tablicy pa-
miątkowej.

Po zakończeniu tej części uroczysto-
ści, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 odbyła się ogólnopolska prezenta-
cja szkół, biorących udział w konkursach: 
plastycznym, literacko-historycznym oraz 
muzyczno-tanecznym. W konkursach nie 
było przegranych! Wszystkie dzieci biorą-
ce w nich udział, które przybyły do Sędzie-
jowic, otrzymały nagrody i upominki oraz 
dyplomy i pamiątkowe medale. Tablety, 
aparaty fotograficzne, odtwarzacze plików 
multimedialnych, przenośne dyski pamięci, 
albumy książkowe ufundował wójt gminy 
Sędziejowice, łódzki kurator oświaty oraz 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 
Sędziejowice. Nasi młodzi goście z Nowej 
Słupi, Dobrosołowa, Lubochni i Sędziejo-
wic, nagrodzeni za udział w konkursach, od-
jechali do swoich domów pełni patriotycz-
nych uniesień i w takim nastroju powitali 
nowy rok szkolny.<

Beata Magdziak

NOWa DrOga 
w Żaglinach Małych



Gospodarka finansowa gminy Łask w 2013 roku jest realizowana 
w oparciu o uchwałę rady Miejskiej w Łasku z 19 grudnia 2012 roku.

DOCHODy BuDŻETOWE

Pierwotnie zakładany budżet po stronie dochodów wynosił 
68.464.658,43 zł, natomiast na dzień 30 czerwca wynosił 71.009.037,46 zł 
i został wykonany w wysokości 35.605.330,99 zł, tj. w 50,14%.

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku 
należy stwierdzić, że: 

-  dochody podatkowe na plan 14.354.806,00 zł zrealizowano w wyso-
kości 7.734.271,98 zł, tj. 54,58%

-  udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 
16.445.401,00 zł wykonano w wysokości 7.021.262,96 zł, tj. 42,69%

-  subwencje planowane 18.321.606,00 zł zrealizowano w wysokości 
10.924.686,00 zł, tj. w 59,63%

-  dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące planowane w wysoko-
ści 9.160.247,59 zł zrealizowano w wysokości 5.040.300,97 zł, tj. 
55,02%

-  dochody majątkowe planowane w wysokości 9.427.406,87 zł zreali-
zowano w wysokości 2.566.903,38 zł, tj. 27,23%, w tym:
-  ze sprzedaży majątku zrealizowano tylko w wysokości 17.311,99 zł, 

tj. 0,92%
-  dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe planowane w wy-

sokości 7.448.906,87 zł zrealizowano w wysokości 2.472.382,12 
zł, tj. 33,19%.

W zakresie dochodów znaczącą pozycje stanowiły wpływy środ-
ków na zadania współfinansowane z budżetu UE. W I półroczu br. 
wpłynęły środki w ramach zadań:

1.  „Własnymi siłami” - projekt realizowany w MGOPS w Łasku z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spójności, kwota dofinansowania 
403.866,06 zł

2.  „Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku” - zadanie realizo-
wane w ramach RPO WŁ na lata 2007- 2013, kwota dofinanso-
wania na 2013 rok - 6.188.063,87 zł, zrealizowano w I półroczu  
1.887.900,75 zł

3.  „Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD o 400 mm w Łasku 
w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do stacji wodociągowej” - zadanie 
realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013, kwota dofinan-
sowania na 2013 rok - 1.230.843,00 zł, zrealizowano w I półroczu 
dochody w wysokości 559.455,13 zł.

WyDATKI BuDŻETOWE

Wydatki budżetowe zakładano w pierwotnym budżecie w wy-
sokości 65.965.862,17 zł, na koniec I półrocza ich plan wyno-
sił 69.540.241,20 zł i zostały wykonane w 44,10%, tj. w wysokości 
30.669.115,37 zł.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące - na plan 57.129.138,74 zł wykonano w wysokości 
29.336.441,99 zł, tj. 51,35 zł
Wydatki majątkowe - na plan 12.411.102,46 zł wykonano w wysokości 
1.332.673,38 zł, tj. 10,74 zł.

Największe kwotowo pozycje wśród wydatków bieżących to:
- dotacja dla ZKM w Łasku - 851.577,00 zł 
- bieżące utrzymanie dróg i placów miejskich - 74.225,02 zł
- bieżące utrzymanie dróg wiejskich - 241.214,52 zł
- dotacja dla ZGM w Łasku - 196.500,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 131.745,85 zł
- administracja - 3.480.332,03 zł
- promocja gminy - 111.070,03 zł
- utrzymanie OSP z terenu gminy Łask - 94.483,82 zł
- obsługa długu publicznego - 547.748,68 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania - 13.996.695,69 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani - 120.278,26 zł
- pomoc społeczna - 5.839.634,21 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) - 508.797,97 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 371.430,53 zł
- utrzymanie zieleni - 81.301,73 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 227.701,76 zł
- konserwacja i utrzymanie urządzeń komunalnych - 208.028,14 zł
-  odławianie, transport i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku - 

273.455,45 zł
- dotacja dla ŁDK - 333.400,02 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich - 23.929,47 zł
- dotacja dla Biblioteki - 337.500,00 zł
- utrzymanie CSiR w Łasku - 684.181,76 zł
-  dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń i innych w zakresie 

kultury fizycznej - 64.616,91 zł.

W  I połowie 2013 roku przeznaczono m.in. środki na zadania inwe-
stycyjne:
1.  Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Orchowie, gm. Łask - 77.502,28 zł
2.  Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD o 400 mm w Ła-

sku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do stacji wodociągowej - 
396.225,64 zł

3.  Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku - 605.724,77 zł.
Planowane ogółem wydatki majątkowe do poniesienia w 2013 

wynoszą 12.411.102,46 zł, czyli 17,85% wszystkich planowanych 
wydatków.

PrZyCHODy I rOZCHODy BuDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2013 roku, po zmianach wprowadzonych 
w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów 
kształtowała się następująco:
Przychody: 
Plan - 4.030.000,00 zł
Wykonanie - 1.523.073,68 zł
rozchody:
Plan - 5.498.796,26 zł
Wykonanie 2.561.393,10 zł.

ZADŁuŻENIE

Zadłużenie gminy Łask na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi-
ło 23.306.870,92 zł i stanowiło 32,82% w stosunku do planowanych 
dochodów gminy na rok 2013. Zadłużenie w stosunku do początku 
bieżącego roku spadło o 2.739.923,10 zł.

Anna Głowińska
skarbnik gminy Łask

bUDŻEt gMINY ŁasK 
za I półrocze 2013 roku



O P Ł AT y Z A G O S P O D A r O WA N I E  O D PA D A M I  K O M u N A l N y M I
Burmistrz Łasku informuje, że zgodnie z  uchwałą Rady Miejskiej w Łasku z  6 marca 2013 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:
Za I kwartał - do 31 marca, za II kwartał - do 30 czerwca, za III kwartał - do 30 września, za IV kwartał - do 31 grudnia.
Termin wniesienia pierwszej opłaty za III kwartał bieżącego roku upływa z dniem 30 września 2013 roku.
Podane wyżej terminy są ostatecznymi, natomiast do decyzji wpłacającego należy, czy opłaty będą wnoszone z większą częstotliwością np. miesięcznie.
Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości w/w opłaty do Urzędu 

Miejskiego w Łasku, zostanie poinformowany o indywidualnym numerze konta bankowego na które powinien uiszczać opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

O Ś W I A D C Z E N I E  B u r M I S T r Z A   Ł A S K u
W związku z uciążliwościami powodowanymi ciągłą obecnością bezdomnego Pana na przystanku przy ulicy Jana Pawła II w Łasku, infor-

muję, iż gmina Łask podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zmiany zaistniałej sytuacji. 
Z mojej inicjatywy w czerwcu br. zwołane zostało posiedzenie komisji mieszkaniowej, która pozytywnie zaopiniowała wniosek o umieszcze-

nie bezdomnego na liście oczekujących na lokal komunalny z zasobów gminy Łask. Do czasu przydziału lokalu kilkakrotnie proponowano pobyt  
w schronisku dla osób bezdomnych w Bełchatowie i Henrykowie, co zawsze spotykało się ze stanowczą odmową. Kilkakrotnie umieszczano Pana  
w oddziałach szpitalnych, które samowolnie opuszczał. 

Mimo niezmiernie trudnej sytuacji na rynku lokali komunalnych,  w dniu 30 sierpnia br. został przydzielony Panu lokal mieszkalny składający 
się  z kuchni i werandy o łącznej powierzchni użytkowej 15,38 m kw. z dostępem dowody bieżącej, położony przy ulicy Sejmowej 1 w Łasku. 
Zainteresowany w dniu 3.09.2013 r. przyjął klucze i wyraził chęć przyjęcia oferowanego mieszkania, jednocześnie został poinformowany o ko-
nieczności podpisania umowy najmu w terminie 7 dni. Po upływie wyznaczonego terminu pracownik ZGM w Łasku kilkukrotnie podejmował 
rozmowy w celu przyjęcia lokalu i dopełnienia formalności. Ostatecznie w dniu 12.09.2013 r. Pan zrezygnował z przydzielonego lokalu.  

Wobec powyższego, rozumiejąc w pełni niezadowolenie społeczne spowodowane zaistniałą sytuacją, obecnie podejmujemy dalsze starania  
o przyśpieszenie umieszczenia Pana w Domu Pomocy Społecznej  w Sieradzu. 

Na marginesie zaznaczamy, że Pan dysponuje własnym świadczeniem emerytalnym.

Oto skład zwycięskiej drużyny: st. szer. Ja-
cek Dawidzki, st. szer. Jakub Górka, st. szer. 
Rafał Gurbiel, st. szer. Emil Kleszcz, st. szer. 
Marcina Rabiega, st. szer. Maciej Szymczak 
i st. szer. Dawid Zych. Trenerem zespołu jest 
mł. chor.  Mariusz Gałka, zaś komendantem 
lotniskowej straży - chor. sztabowy Adam Ra-
szewski.

sUkCEs lOTNIskOWYCh sTRAżAkóW

Na jednej z prywatnych posesji w gminie 
Łask pojawili się trzej młodzi mężczyźni. 
Od 43-letniego właściciela zażądali 
papierosów, a że spotkali się z odmową, 
pobili mężczyznę, podobnie jak i jego 
kolegę. Napastnicy szybko ulotnili się 
i myśleli, że ich bandycki napad nie spotka 
się z reakcją policji.

Już wieczorem stróże prawa przystąpili 
do poszukiwań sprawców pobicia, w czym 
pomocne okazały się relacje pokrzywdzo-
nych i świadków. Następnego dnia policjanci 
zatrzymali 18-latka z gminy Łask, który oka-
zał się jednym z uczestników zajścia. Kilka 
dni później stróże prawa zatrzymali także 
pozostałych agresorów: 16-latka i 18-latka 
z Łasku. Za pobicie grozi im nawet 3 lata po-
bytu za kratkami - dotyczy to obu starszych 
bandziorów, zaś 16-latek stanie przed sądem 
rodzinnym. Nieletni był poszukiwany, gdyż 
powinien przebywać w zakładzie opiekuń-
czo-wychowawczym.<

(PO)

Wojskowa Straż Pożarna 32 BlT zdobyła pierwsze miejsce indywidualnie i zbiorowo w zawodach 
pożarniczych podobnych jednostek sił zbrojnych rP. Strażacy z naszego regionu okazali się 
najlepsi, zarówno w pierwszej dziesiątce  zespołów jak i pierwszej dziesiątce  strażaków.

Lotniskowa straż pożarna dba głównie 
o bezpieczeństwo lotów, co jest zadaniem nie-
zwykle ważnym i odpowiedzialnym, ale w sy-
tuacjach zagrożenia na jej pomoc mogą liczyć 
także mieszkańcy ziemi łaskiej.

Strażakom z 32 BLT gratulujemy sukcesu 
i życzymy kolejnych!<

(Er)

agresywni 
palacZePięciu amatorów cudzego mienia spotkało się na łaskim kąpielisku, a że prawdopodobnie 

doskwierała im nuda  postanowili skorzystać z parkującego w pobliżu opla. usiłując 
uruchomić pojazd, powyrywali przewody elektryczne, a że okazało się to nierealne - 
zdewastowali samochód, uszkadzając nawet karoserię.

Podczas oględzin pojazdu policjanci zauwa-
żyli dwóch młodzieńców spacerujących w po-
bliżu i zamierzali ich wypytać o ewentualnych 
świadków zdarzenia. Dostrzegli jednak, że wzory 
podeszwy butów 17-latka i 18-latka są identycz-
ne jak te zachowane na karoserii. Strzał stróżów 
prawa okazał się w dziesiątkę. Zatrzymani dwaj 

mieszkańcy Zduńskiej Woli okazali się sprawca-
mi zniszczeń jak i kolejni zatrzymani 19-latek, 
15-latek i 16-latek z Łasku. Kilku z nich odpo-
wiadać będzie przed sądem za usiłowanie za-
boru pojazdu oraz zniszczenia mienia, co może 
skutkować nawet 5-letnim pobytem za kratkami. 
O losie nieletnich zadecyduje sąd rodzinny.<

zdewastowali samochód



Najmłodsi pacjenci stanowią bardzo wyma-
gającą grupę odbiorców usług poradni. Praca 
z nimi, zdaniem wielu terapeutów, stanowi naj-
trudniejszy obszar terapii psycho-pedagogicznej, 
wymagający nie tylko dużej wiedzy interdyscy-
plinarnej, ale także olbrzymiego zaangażowania 
emocjonalnego. Praca z najmłodszymi to usta-
wiczne „podążanie za dzieckiem”, ciągła obser-
wacja i analiza jego możliwości, aranżowanie 
sytuacji zadaniowych sprzyjających podejmo-
waniu przez dziecko spontanicznych aktywno-
ści, ukierunkowanych na zdobywanie różnych 
kompetencji rozwojowych. 

Wieloletnie doświadczenia w pracy z mały-
mi dziećmi cały czas skłaniają nas do poszuki-
wania nowych, atrakcyjnych form terapii. Obok 
wielu stosowanych metod szczególne miejsce 
zajmuje kynoterapia (dogoterapia) jako alter-

natywna forma oddziaływań terapeutycznych. 
Prowadzi ją wykwalifikowany kynoterapeuta 
pracujący z pięcioletnią biszkoptową labrador-
ką. Wybór zwierzęcia do celów terapeutycznych 
nigdy nie jest przypadkowy. Pies jako szczeniak 
zostaje wyselekcjonowany spośród miotu, po 
czym poddaje się go wieloletniemu szkoleniu. 
Przez cały okres swej pracy zwierzę uczestniczy 
w szkoleniach, pozostając pod stałą obserwacją 
specjalisty - szkoleniowca. Pies znajduje się tak-
że pod opieką lekarza weterynarii, musi posiadać 
komplet aktualnych szczepień oraz uzyskiwać 
aktualizowane raz na 3 miesiące zaświadczenie 
lekarsko - weterynaryjne, informujące o braku 
przeciwwskazań do pracy z dziećmi.

Zajęcia kynoterapii na terenie Poradni re-
alizowane są dla dzieci w różnym wieku. Są to 
zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe 

(3-4 osoby). Uczestnikami zajęć mogą być dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 
z zespołem Downa, cierpiące na autyzm, zespół 
Aspergera, z zespołem nadpobudliwości psycho-
ruchowej, z deficytami uwagi, z zaburzeniami 
w zachowaniu, z niepełnosprawnością ruchową 
i zaburzeniami rozwoju motorycznego - w tym 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zabu-
rzeniami emocjonalnymi, z problemami komuni-
kacyjnymi i logopedycznymi oraz z trudnościa-
mi w uczeniu się, np. dyslektycy. Przeciwwska-
zaniem dla dziecka do uczestnictwa w zajęciach 
kynoterapii (dogoterapii) jest fobia, strach przed 
psem, brak zainteresowania obecnością psa, sil-
na alergia na sierść, choroby skóry oraz agresyw-
ne zachowanie dziecka wobec zwierzęcia. 

Kynoterapia (dogoterapia) jest metodą, 
w której pies wspiera terapeutę w wieloprofi-
lowym usprawnianiu dzieci. Ma na celu wspo-
maganie prawidłowego lub korygowanie zabu-
rzonego rozwoju dziecka. Stanowi doskonałe 
uzupełnienie konwencjonalnych metod terapeu-
tycznych. 

Terapia z udziałem psa jest celowym, zapla-
nowanym procesem z odpowiednio dobranymi 
ćwiczeniami i zadaniami ukierunkowanymi na 
konkretny cel. Charakteryzuje się indywidualnym 
podejściem do dziecka i jego potrzeb. W trakcie 
ukierunkowanych przez prowadzącego ćwiczeń 
i zadań dostarczamy uczestnikom pozytywnego 
ładunku emocjonalnego. Kontakt z psem przy-
nosi radość i wywołuje uśmiech, uspokaja, daje 
poczucie bezpieczeństwa, wyzwala dodatkową 
motywację do działania, stymuluje ruch, aktyw-
ność, samodzielność, motywuje do zwiększo-
nego i regularnego wysiłku. Sprawia, że zabiegi 
terapeutyczne stają się czymś mniej stresującym, 
naturalnym a nawet przyjemnym. Pozwala przy-
wrócić pewność siebie, przełamać nieśmiałość 
i nieufność w stosunku do ludzi i zwierząt, zachę-
ca do wyrażania swoich emocji, potrzeb a także 
do ujawniania różnych niepokojów.

Zajęcia te przynoszą wiele korzyści. Dzięki 
obecności zwierzęcia zyskujemy ze strony dzie-
ci większe zaangażowanie i wytrwałość w pracy, 
przełamujemy bariery związane z niechęcią do 
wykonywania trudnych dla nich ćwiczeń. Dziec-
ko, które nie osiąga sukcesów w nauce, w sposób 
szczególny potrzebuje dodatkowej motywacji do 
pracy. Tą dodatkową motywacją może być kon-
takt z psem. Zwierzę sprawia, że dziecko z więk-
szą ochotą i przyjemnością wykonuje powierzo-
ne zadania. 

Obok zajęć kynoterapeutycznych prowa-
dzonych na terenie poradni dużym zaintereso-
waniem cieszą się również spotkania wyjazdo-
we realizowane na terenie przedszkoli i szkół 
podstawowych w powiecie łaskim. Są to zajęcia 
grupowe. Tematyka spotkań jest zróżnicowana, 
dotyczy m.in. bezpiecznego kontaktu z psem, 
budowania prawidłowych postaw wobec zwie-
rząt, właściwej opieki, zachęcania do aktywno-
ści ruchowej.

Wszystkie terapie prowadzone na tere-
nie Poradni są bezpłatne. Zapisy na zajęcia 
i konsultacje można dokonywać telefonicz-
nie bądź osobiście, tel. 43 675 20 46,. Łask,  
ul. Batorego 31.<

Małgorzata Sobala i Barbara Orłowska

dogoteRaPia 

w poradni
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łasku otacza opieką terapeutyczną dzieci 
najmłodsze, często te, które nie uczęszczają jeszcze do placówek przedszkolnych. 
Są to dzieci roczne, dwu- i trzyletnie, których rozwój zdradza oznaki różnorodnych 
nieprawidłowości, zagrożonych trwałą, często sprzężoną niepełnosprawnością. 
Doświadczeni terapeuci specjalizujący się w zakresie psychologii rozwojowej, klinicznej, 
oligofrenopedagogice i neurologopedii prowadzą zajęcia z najmłodszymi w formie terapii 
indywidualnej jak i grupowej. Do niedawna poradnia była jedynym miejscem w powiecie, 
gdzie dzieci te mogły uzyskać specjalistyczną diagnozę i opiekę terapeutyczną. 

Pies Beza



Łascy strażacy w 1931 roku
Coraz mniej mieszkańców sięga pamięcią do okresu międzywojennego, 

gdy remiza łaskiej OSP znajdowała się naprzeciwko kolegiaty. Na placu, przy  
którym stała siedziba strażaków, odbywały się często zbiórki i różnorodne  
uroczystości. Jedno z takich uroczystych spotkań łaskich druhów w 1931 roku uwiecz-
nione zostało na fotografii, która znajduje się w kronice OSP. <

(Saw.)

Na 

Łaski „Intrograf”, czyli wydawnictwo dysponujące także własną drukarnią, imponuje 
coraz oryginalniejszą produkcją. Spod pras firmy przy ulicy Południowej wychodzą 
coraz ciekawsze pozycje wydawnicze, będące wizytówkami „Intrografu”. 

albumy z „intrografu”

Trzon zespołu stanowią bracia: Maciej 
(instrumenty dęte) i Waldemar Rychły (gi-
tara). Kwartet Jorgi istnieje od 1982. Ze-
spół określa swą twórczość jako „muzykę 
zielonej fali” - połączenie muzyki etnicznej 
z jazzem, klasyką, rockiem akustycznym. 
Muzyka zespołu jest momentami roztań-
czona, pełna dynamizmu, wręcz drapieżna, 
kiedy indziej nostalgiczna, liryczna, zasłu-
chana w odgłosy przyrody. Sięga głęboko 
do słowiańskich korzeni łącząc się z wir-
tuozerią wykonania i szeroko rozbudowa-
ną improwizacją. Słychać w niej też wpły-
wy muzyki tradycyjnej różnych zakątków 
świata - Karpat, Irlandii, Afryki. Jest efek-
tem wielu lat badań (np. rekonstrukcja in-
strumentów z wykopalisk archeologicznych 
w Polsce) i wyjazdów np. do Albanii, kra-
jów byłej Jugosławii, Rumunii, na Ukrainę. 

Kwartet Jorgi zaprezentuje własną mu-
zykę do „Janosika” - pierwszego słowac-
kiego filmu pełnometrażowego, nakręcone-
go w 1921 roku, zrealizowanego w zadzi-
wiająco profesjonalny sposób przez ekipę 
debiutantów. Reżyser Jaroslav Jerry Siakel 
i jego brat Daniel, to słowaccy emigranci, 
wynalazcy, właściciele fabryki produkują-
cej sprzęt filmowy w USA. Premiera Jano-
sika odbyła się w 1921 roku. Później film 
zaginął. Odnalazł się w 1970 roku w... ga-
rażu w Chicago. W 1975 roku został zre-
konstruowany, a w 1995, jeszcze za życia 
reżysera, wpisany na prestiżową listę świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO. 

Grana na żywo ilustracja muzyczna do 
filmu JANOSIK 21 to 67 minut folkowej 
muzyki na motywach góralskich, słowac-
kich i barokowych stworzonych na instru-
menty akustyczne - flety, dudy, gitarę, sak-
sofony i bębny. 

Koncert odbędzie się w sobotę 19 paź-
dziernika o godzinie 18.00 w sali widowi-
skowej ŁDK. Bilety w cenie 25 zł można 
jeszcze nabywać w sekretariacie ŁDK. 
Kwartet Jorgi, Łaski Dom Kultury i Łaskie 
Towarzystwo Kulturalne serdecznie zapra-
szają!<

KWarTeT 
JOrGI 
I  JaNOSIK
Łaski Dom Kultury zaprasza wszystkich 
spragnionych niecodziennych doznań 
artystycznych na wyjątkowy koncert 
w wykonaniu legendy polskiej sceny 
folkowej - Kwartetu Jorgi.

Wśród wielu udanych tegorocznych ksią-
żek znajduje się m.in. pomnikowy „Leksykon 
dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 1945-2005” przy-
gotowany niezwykle starannie, a także kilka po-
zycji albumowych. W przygotowaniu znajdują 
się kolejne wydawnictwa poświęcone Łaskowi.

Odnotujmy szczególnie książkę, do któ-
rej tekst przygotowała Renata Grabowska pt. 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiatkowicach 
1938-2013. Zarys monograficzny”. Niezwykle 
starannie wydana pozycja trafiła do rąk czytelni-
ków z okazji 75-lecia wspomnianej OSP i 95-le-
cia tamtejszej strażackiej Orkiestry Dętej. Oprócz 
sporej porcji informacji o Kwiatkowicach, a tak-
że dziejach i dniu dzisiejszym OSP, w książce 
znalazło się dużo zdjęć będących swoistym do-
kumentem epoki, ale i hołdem dla licznej rzeszy 
druhów od dziesięcioleci troszczących się o życie 
i dobytek mieszkańców oraz dbających o rozwój 
swojej miejscowości, szczególnie kulturalny. Set-
ki nazwisk dowodzą, że strażacy z Kwiatkowic 

od pokoleń troszczą się o swoją miejscowość 
i służą jej mieszkańcom.

Z okazji 150 rocznicy zwycięskiej bitwy 
w Sędziejowicach ukazał się drukiem jeszcze 
jeden piękny album, przygotowany przez ze-
spół pod kierunkiem Beaty Magdziak i Bog-
dana Topora. O tym wydawnictwie napiszemy 
wkrótce.< (Er) 



Uratujmy osadę kolejową

Przyjmuję krytykę, bo rzeczywiście jestem 
bezsilny w tej sprawie, jak zresztą sami kolejarze 
i gospodarze miasta. No cóż, nie mam ani władzy, 
ani wielkich pieniędzy, by np. zakupić dworzec 
i zagospodarować go na inne cele. Jednak z pew-
nością nie milczałem w tej sprawie przez lata, jak 
sugeruje Czytelnik.

Moje wywody na temat kaliskiej kolei podyk-
towane były troską właśnie o wspomniany dwo-
rzec, ale nie tylko. Zapewne nie wszyscy Czytel-
nicy wiedzą, że oprócz dworca wraz z linią kole-
jową wiodącą przez łask zbudowano sporo innych 
obiektów. Ich wartość dostrzeżono już  przed wie-
loma laty, dlatego wpisano je do tzw. wojewódzkiej 
ewidencji zabytkowych (wyższą rangą jest wpisa-
nie do rejestru zabytków, co wiąże się z ochroną 
prawną obiektu). W oficjalnym dokumencie sprzed 
czterech lat pt. „Program opieki nad zabytkami 
miasta i gminy Łask na lata 2009-2012” znajduje 
się  wspomniany wykaz  obiektów wpisanych do 
ewidencji wojewódzkiej, a w nim pod pozycjami 
24-28 odnotowano: budynek dworca, wieżę ci-
śnień, domy nr 1, 1a i 1b przy ul. Kolejowej. Oczy-
wiście samo wpisanie do wspomnianej ewidencji 
nie jest gwarancją, że owe obiekty będą chronione 
tak jak zabytki, ale to już jest coś! Tak, tak - teraz 
czas na dalsze działania, by kolejowy zespół wpi-
sany został do rejestru zabytków.

- Od dłuższego czasu analizujemy ten pro-
blem i zastanawiamy się właśnie nad wpisaniem 
tych obiektów do wspomnianego rejestru - mówi 
szefowa sieradzkiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Elżbieta 
Bąbka-Horbacz. Jestem za tym, by tak się stało, 
ale jeśli nie uda się objąć opieką całego zespo-

„Dziękuję redakcji za ukazanie dziejów kolei w Łasku i okolicy, ale mnie interesują też 
dzisiejsze losy dworca, a także innych obiektów, w tym pięknej wieży ciśnień. Dziwię 
się, że nikt nie mówi o uratowaniu tych zabytków i boje się, że po latach ktoś wpadnie 
na pomysł, by się ich pozbyć i je rozebrać”  - napisał do mnie jeden z Czytelników.  
Inny łaskowianin stwierdził wprost, że przed laty walczyłem o wątpliwe zabytki 
w Sieradzu i okolicy, a teraz nie potrafię obronić łaskiego dworca.

łu, to przynajmniej powinno to dotyczyć dworca 
kolejowego.

Wbrew pozorom problem nie jest łatwy do 
spełnienia, bowiem wpisanie obiektu do rejestru 
zabytków wymaga spełnienia skomplikowanych 
procedur, a potem zabytek musi być pod faktycz-
ną a nie fikcyjną opieką państwa. Konsekwencją 
tego jest np. finansowanie przez państwo remon-
tów, które na ogół w takich przypadkach są kosz-
towne. Okazuje się, że ani w Zduńskiej Woli, ani 

w Sieradzu obiekty PKP nie znalazły się dotąd we 
wspomnianym rejestrze. Czy zatem  łaski dworzec 
znajdzie się kiedykolwiek w tym wykazie?

Rodzą się jednak i inne pytania. Dlaczego 
właściciele, czyli Polskie Koleje Państwowe, nie 
dbają o przyszłość łaskiego dworca i nie chcą mu 
przywrócić dawnej funkcji? Tak postawione pyta-
nie w PKP SA budzi na ogół irytację. Dlaczego? 
Usłyszałem, że PKP się restrukturyzuje i w ramach 
tej reorganizacji pozbywa wielu zbędnych dziś 
dworców. Z około 2,5 tys. obiektów dworcowych 
w kraju - poinformowała mnie Aleksandra Dąbek 
z Zespołu Prasowego PKP SA w Warszawie -  aż 
1900 nie pełni już funkcji dworcowych. W związ-
ku z tym spółka chce część z nich sprzedać w ra-
mach projektu „Dworzec na własność”, a drugą 
część - przekazać w ręce samorządów. W przy-
padku Łasku,  przed paru laty PKP zaproponowała 
sprzedaż za blisko pół miliona złotych. A ponieważ 
miasto nie ma pomysłu na wykorzystanie dworca, 
a i z pieniędzmi w budżecie jest krucho - dworzec 
stoi i czeka na lepszy los. Czy się go doczeka? - 
pokaże czas.

Wspomniałem wcześniej o innych obiektach 
kolejowych, które powinno się również uratować, 
Wraz z dworcem i wieżą ciśnień tworzą one bo-
wiem cenne swoiste siedlisko kolejowe, kompleks 
specyficznego budownictwa z początku XX wieku, 
o sporej wartości. Podobnie jak w przypadku archi-
tektury  przemysłowej, np. Łodzi czy Żyrardowa, 
obiekty te powinno się zachować dla przyszłych 
pokoleń. Wiele wskazuje na to, że i w Polsce nadej-
dą lepsze czasy dla kolei, więc może kiedyś będą 
one mogły nadal służyć podróżnym i kolejarzom.

Do kolei mam taki sam sentyment jak do lot-
nictwa i morza. To swoiste okna na świat. Na razie 
to okno kolejowe jest przymknięte, ale w przyszło-
ści być może zostanie szeroko otwarte. Kto wie, 
czy tego zwiastunem nie jest Łódzka Kolej Aglo-
meracyjna, która już niedługo zawita także do 
nas.<

Stanisław Barcz 

Ponad pół wieku przyszło czekać Cechowi rzemiosł różnych w Łasku 
na ostateczne uporządkowanie spraw własnościowych do działki, na 
której stoi siedziba rzemieślników przy ul. Tadeusza Kościuszki 22. 
Stało się to podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w dniu 18 września br.

W styczniu 1959 r. Cech otrzymał decyzję w sprawie przydziału  
działki na budowę siedziby i wkrótce ruszyły roboty budowlane. W na-
stępnym roku budynek CRR był już gotowy. Choć Cech z zamian prze-
kazał  miastu 3 działki: pod budowę bloków przy ul. Polnej, pod Powia-
towy Dom Kultury przy ul. Narutowicza i Szkołę Podstawową, formal-
nie nie był właścicielem terenu, na którym wzniósł swoją siedzibę.

W tej sytuacji decyzja radnych mogła być tylko jedna - mocą uchwa-
ły Cech Rzemiosł Różnych im. Jana Łaskiego stał się ostatecznie właści-
cielem wspomnianego terenu (453 m kw.). W ten sposób dokonała się, 
po ponad półwieczu, sprawiedliwość, co rzemieślnicy powitali z zado-
woleniem.<

(P)

rzemieślnicy wreszcie na swoim

24 września w ŁDK zainaugurowano kolejny rok działalności 
uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszy się on dużą popularnością 
w środowisku seniorów, którzy znajdują w nim nie tylko sposób na 
zagospodarowanie wolnego czasu, ale i samorealizację. Wielu seniorów 
dopiero na emeryturze odkrywa drzemiące w nich talenty, np. do 
malowania obrazów, a także zdobywania wiedzy.

Wykład inaugurujący nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku wygłosił Piotr Machlański, który zaprezentował architekturę obiektów sa-
kralnych w woj. łódzkim.

Niedawno łaski UTW obchodził pięciolecie istnienia. Ta prężnie działa-
jąca instytucja zawdzięcza swoją aktywność m.in. gronu społeczników, które 
poświęca swój czas na tworzenie atrakcyjnego programu zajęć dla seniorów. 
Pozyskiwanie prelegentów i troska o odpowiedni poziom wykładów jest od 
początku istnienia UTW domeną łaskowianki Bronisławy Karolczyk.<

(Er)

UNIWErsYtEt zaINaUgUrOWaŁ 
szóstY rOK



Łódzki Dom Kultury przygotował na te 
dni wiele atrakcji z różnych dziedzin. W spe-
cjalnej strefie znajdowały się stoiska warsz-
tatowe, na których, pod opieką specjalistów, 
licznie przybyli goście rozwijali swoje talenty 
plastyczne takie jak rysunek, graffiti czy ręko-
dzieło. Szczególnym powodzeniem cieszyło 
się stoisko gier i zabaw prowadzone przez Sto-
warzyszenie Miłośników Erpegów i Fantasty-
ki SMERF, gdzie zarówno dzieci, jak i osoby 
dorosłe miały szansę zagrać w różnego rodza-
ju gry planszowe i sprawnościowe. W sobotę 
na plenerowej scenie ŁDK odbywały się kon-
certy w ramach programu Regionalnej Otwar-
tej Sceny Artystycznej, na której wystąpili 
m.in.: Studio Integracji Krzysztofa Cwynara 
z Łodzi, zespół wokalny „Victoria” z Szad-
ka, Kabaret „Banialuka” z Kowies i Adriana 
Wielca z Dmosina. Kapela „Krośniewiacy” 
z Krośniewic, wykonująca utwory folkloru 
miejskiego oraz zespół Pieśni i Tańca „Kali-
na” z Domaniewic zdołały poderwać publicz-
ność do wspólnego tańca. W godzinach po-
południowych publiczność miała okazję wy-
słuchać Grupy Tanecznej „Funky Dreams” ze 
Zdun oraz zespołu z Wielunia „Tadeusza Nic 
Nie Rusza”. 

Swoje stanowisko posiadała również Żan-
darmeria Wojskowa, na którym wszyscy zain-
teresowani mogli sprawdzić „na własnej skó-
rze” jak działają m.in. pasy bezpieczeństwa 
oraz alkogogle. Dzieci natomiast miały okazję 

wypróbować swoich sił, malując za pomocą 
sprayu graffiti na specjalnie do tego celu przy-
gotowanych ściankach. Na zakończenie dnia 
dla licznie przybyłych gości zagrała Estrado-
wa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków.

W niedzielę, 8 września, pierwsi goście za-
częli się pojawiać już od godziny 10. Dzieci 
zainspirowane ogromną ilością atrakcji mogły 
śmiało wyrażać swoje emocje malując wiel-
koformatowe, barwne obrazy kredą lub nama-
lować małe dzieła na kartonach, które potem 
były wystawiane. Dzielnie w tym pomagali im 
dorośli, którzy dali się też zachęcić do papiero-
plastyki robiąc wycinanki lub kwiaty z bibuł-
ki. Niektórzy próbowali swoich sił w plecion-
karstwie wiklinowym. Od godziny 12 do 17 
na Regionalnej Otwartej Scenie Artystycznej 
wystąpili: „Pola Royd” z Radomska, Weroni-
ka Musiał, Tomasz Wojtan, Hubert Ceglarek, 
Małgorzata Bystrek, Agnieszka Cieśla z Wie-
ruszowa, Zespół „Mea Culpa” z Bełchatowa 
i zespół wokalny „Czars” z Warckiego Cen-
trum Kultury. Dominika Dawidowicz, Zuzu 
Ambroziak i Paulu Krajewska z dużą dezyn-
wolturą wykonywały piosenki kabaretowe 
wzbudzając entuzjazm publiczności. Zainte-
resowaniem widowni, szczególnie młodszej 
jej części, cieszył się występ hip-hopowego 
zespołu z Konstantynowa Łódzkiego. W stre-
fie ŁDK pojawił się też Łódzki Fanklub Stars 
Wars, który przygotował na niedzielę m.in. po-
kaz strojów i walk z filmu Gwiezdne Wojny. 

mixer reGiOnalny 
wokół Atlas Areny

Na dwa wrześniowe dni (7 i 8) centrum Łodzi i regionu przeniosło się w pobliże Atlas Areny, gdzie odbywał się Mixer regionalny 
Łódzkie 2013. Łódzki Dom Kultury miał tam swoją specjalnie wydzieloną strefę. 

W niedzielę wystawcy gościli marszałka 
województwa łódzkiego, Witolda Stępnia, któ-
ry z zainteresowaniem śledził przygotowane 
działania oraz sam w niektórych z nich uczest-
niczył. Przez cały czas trwania Mixera Regio-
nalnego na stanowisku promocji goście mogli 
zapoznać się z działalnością Łódzkiego Domu 
Kultury i skonsultować się z prowadzącymi 
zajęcia m.in. teatralne, muzyczne, taneczne, 
fitness. Można też było kupić tomik poezji wy-
dawnictwa „Kwadratura”. Mimo zachodzące-
go słońca publiczność niechętnie opuszczała 
strefę ŁDK. Mamy nadzieję, że przyszłorocz-
ne spotkanie okaże się równie udane.

*      *      *
Na Mixerze Regionalnym (skąd taka dziw-

na nazwa? - tłumaczono, że chodzi o łączenie 
tradycji ze współczesnością?!) nie zabrakło 
także przedstawicieli ziemi łaskiej. Prezento-
wał się więc powiat łaski (m.in. wydawnictwa 
promocyjne Starostwa, Mleczarnia z Łasku, 
wojsko, miody z gm. Sędziejowice) jednakże 
brakowało kompleksowej oferty i prezentacji 
naszego regionu. Mixer Regionalny to prze-
cież wciąż swoisty Jarmark Wojewódzki, któ-
ry zdążył się już wpisać do kalendarza imprez 
promocyjnych i dlatego powinien wiązać się 
z szeroko rozumianą reklamą i popularyza-
cją. Tymczasem nie wiedzieć czemu cała im-
preza dryfuje w kierunku promocji smaków 
i kuchni. Oczywiście nic nie mamy przeciwko 
degustacji wielu atrakcyjnych potraw regio-
nalnych, ale smakowanie chleba ze smalcem 
i ogórkiem na wielu stoiskach jest nieporo-
zumieniem. W tym roku honor imprezy rato-
wała naprawdę bogata oferta ŁDK, schowana 
jednak daleko przed wieloma gośćmi Mixera. 
Na szczęście też wiele samorządów lokalnych 
nie ograniczyło swej oferty do gastronomii 
i zadbało też o tych gości, którzy przybyli na 
jarmark, by poznać nowości i atrakcje cieka-
wych miejscowości Ziemi Łódzkiej. Tak po-
stąpił m.in. Uniejów, a także rogowska kolejka 
wąskotorowa..

Także błędem jest kolejna zmiana loka-
lizacji tej imprezy. Rejon Atlas Areny nie ma 
nic wspólnego z klimatem ulicy Piotrkow-
skiej, a ponadto wokół łódzkiego betonowego 
spodka zabrakło nie tylko klimatu, ale i ka-
wiarenek oraz ogródków, które we wrześniu 
są zwykle na Piotrkowskiej. Można mieć na-
dzieje, że w przyszłym roku remont Piotrkow-
skiej nie będzie już przeszkodą dla organiza-
torów.< 

(P) Jadwiga Pokora prezentowała swoją wspaniałą koronkową biżuterię



  Jeszcze 5 lat temu nikt by nie pomyślał, że 4 chłopców z MULKS ŁASK, rocz-
nik 1999, dostanie  szansę na to, że będą mogli grać w dobrych  klubach w Polsce. 
Jacek Majda - obecnie Akademia Legii Warszawa - zawodnik kadry mazowieckiej, 
rocznik 99 (trenerzy Grzegorz Stolarek i Andrzej Mara), Michał Pawelec - obecnie 
GKS Bełchatów - zawodnik kadry łódzkiej, rocznik 99, i  Filip Adamczyk - obecnie 
MKS Znicz Pruszków (trener Andrzej Mara)  oraz Jan Szumigaj - obecnie GKS 
Bełchatów (trenerzy Krzysztof Miszczak - Grabia Kolumna  oraz Andrzej Mara - 
Mulks Łask), byli piłkarze Mulks Łask,  rocznik 99, godnie reprezentują Łask oraz 
swoje obecne kluby w rozgrywkach ligowych województwa łódzkiego i mazowiec-
kiego. Dlatego też  sami chłopcy jak i rodzice składają serdeczne podziękowania 
trenerom za ich trud i pracę oraz wyszkolenie tych zawodników. 

Podziękowania  piszą rodzice - kierujemy również w stronę działaczy klubu 
Mulks: Roberta Chmielewskiego - kierownika drużyny, Marka Kwiatka - kierowni-
ka klubu za organizację turniejów i obozów sportowych oraz Zbyszka Orłowskiego  
za czas poświęcony zawodnikom podczas treningów. Teraz cała nadzieja w  mło-
dych piłkarzach, aby ciężką pracą i solidnymi treningami osiągnęli  sukces i wyro-
śli  na piłkarzy światowej klasy.<

Podziękowanie dla trenerów

Filip Adamczyk

Jan Szumigaj Michał Pawelec Jacek Majda



WAŻNIEJSZE IMPREZY W PAŹDZIERNIKU
Kulturalne

lp. Nazwa imprezy Dzień Miejsce imprezy Organizator

1.
Semafor Film Festival on Tour - 
podsumowanie warsztatów oraz 
otwarta wystawa 

3 ŁDK ŁDK

2.
Wystawa fotografii „Pejzaże 
czasoprzestrzenne” Mieczysława 
Bednarskiego

4 -31 ŁDK ŁDK

3.

Wykład Uniwersytetu III Wieku  
pt. „Słynne literackie pary:  
Iwaszkiewiczowie i Tuwimowie” 
wygłosi Joanna Siedlecka 

8 ŁDK ŁDK

4.
Jubileusz 80 -lecia urodzin Eu-
geniusza Iwanickiego - spotka-
nie i wystawa 

11 (spotka-
nie, godz. 18)
11.10-7.11 
(wystawa)

BP w Łasku BP w Łasku, TPZŁ

5.
Niemy film z 1921 r. „Janosik” 
w wykonaniu Kwartetu Jorgi  
z muzyką na żywo

19 ŁDK ŁDK, ŁTK

6.

Wykład Uniwersytetu III Wieku 
pt. „Jak się zdrowo zestarzeć” 
wygłosi dr hab. Zofia 
Czechowicz 

22 ŁDK ŁDK 

7.
XIX Biesiada pod Złotym Liściem 
- Spotkania Amatorskich Arty-
stycznych Zespołów Seniorów 

26 ŁDK ŁDK 

Sportowe

Honorowe krwiodawstwo nie cieszy się dziś 
taką popularnością i szacunkiem jak przed 
laty, ale wciąż nie maleje zapotrzebowanie na 
krew.  Ten najcenniejszy z leków nadal jest 
niezbędny dla ratowania życiu wielu chorym.

W ubiegłym roku mieszkańcy grodu nad 
Grabią ofiarowali łącznie około 200 litrów krwi 
a w tym roku  - około 160. - Gdyby honoro-
we krwiodawstwo było lepiej spopularyzowane 
i doceniane, zapewne w takim mieście jak nasze 
ta ilość mogłaby być znacznie większa - mówi 
Adam Marek, członek Rady Krwiodawstwa 
przy Zarządzie Okręgowym PCK w Łodzi.

Niegdyś w łaskim szpitalu funkcjonował 
punkt krwiodawstwa, jednakże po sprywaty-
zowaniu tej placówki leczniczej zamknięto go 
i teraz akcje honorowego krwiodawstwa organi-
zowane są w co drugą środę miesiąca w Łaskim 
Domu Kultury. Łódzkiemu Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa nie udało się dotąd 
porozumieć ze szpitalem w sprawie współpra-
cy, choć wydaje się ona niezbędna.

Akcje krwiodawstwa organizowane są też 
w innych miejscowościach naszego regionu. 
Do najbardziej  aktywnych krwiodawców za-
liczyć można mieszkańców gminy Buczek. To 
tu mieszka jeden z rekordzistów, który ma na 
swoim koncie 50 litrów krwi oddanej honorowo 
- Jan Jędrysiak. Choć teraz nie może już prze-
kazywać innym tego daru serca,  jego postawa 
znalazła naśladowców  - zarówno jego córki 
jak i zięciowie także oddają honorowo krew. 
W gminie Buczek nie brak dawców, którzy co 
prawda nie legitymują się tak imponującym 
wynikiem jak pan Jan, ale też mają na swoim 
koncie ponad 20 litrów tego najcenniejszego 
z leków darowanego potrzebującym. W tym 
licznym gronie krwiodawców znajduje się m.in. 
Marian Boruń.

1 września br. w Buczku odbyła się kolej-
na akcja honorowego krwiodawstwa, zorgani-
zowana tak jak poprzednie przez  doktora Jana 
Jambrożka. Zgłosiło się 20 osób, ale krew od-
dało 15. Łącznie do banku krwi trafiło 6,75 l. 
Kolejna akcja planowana jest na 8 grudnia br.

Buczek od kilkudziesięciu lat kontynuuje 
piękne tradycje związane z honorowym krwio-
dawstwem. Niegdyś o oddawaniu tego jednego 
z najcenniejszych leków właśnie w tej miejsco-
wości było głośno w całej Polsce.  Od począt-
ku miał w tym swój udział wspomniany medyk 
w Buczku. - Ratowanie życia innych ludzi dzię-
ki oddawanej bezinteresownie krwi to jeden 
z najpiękniejszych gestów, na jaki może się 
zdobyć człowiek - mówi J. Jambrożek. - Krew 
dawców z Buczku zapewne uratowała niejedno 
ludzkie życie.<

(P) 

1.
Orlikowa Liga Mistrzów            
w piłce siatkowej i koszykowej 
dla gimnazjów  

październik 
boiska Orlik 2012              

w Łasku  
i Kolumnie 

CSiR

2. Regionalna Liga Mieszanych 
Sztuk Walki październik ZSP nr 2 w Łasku ŁBT Sztuki Walki

3. Otwarte Seminarium Muay Thai październik ZSP nr 2 w Łasku ŁBT Sztuki Walki  

4. Parszywa Wrak Race - II edycja 5 Łask - koniec  
ul. Kilińskiego

członek  
stowarzyszenia APC

5. XVII Łaskie Święto Latawca 5 (termin 
zapasowy 6)

teren rekreacyjny 
przy 

ul. Narutowicza 28
KMLiK przy ŁDK

Krew 
ratuje 

życie
Na lotnisku 32 BLT nie słychać startują-

cych i lądujących F-16. Dwanaście stacjonują-
cych tu maszyn odleciało bowiem do Krzesin, 
gdzie przez kilka tygodni piloci i technicy kon-
tynuować będą loty i szkolenia. W tym bowiem 
czasie na macierzystym lotnisku wykonywane 
będą prace konserwatorskie i remontowe, m.in. 

cisza na lotnisku
malowanie osi pasa i innych elementów ozna-
kowania poziomego, naprawa wybiegów drogi 
startowej i poboczy.

Powrót maszyn 32 BLT przewidziany 
jest w końcu września lub na początku paź-
dziernika.<

 (PE)



 „Dwieście lat” zaśpiewali wszyscy goście, 
przybyli na tę uroczystość, wznosząc toast za 
dalszą pomyślność i zdrowie Jubilata.

Ireneusz Wojtyniak urodził się dnia 15 
września 1913 r. w Łasku. Całe życie  jest 

100-latek 
z Łasku

15 września br. piękny Jubileusz 100-lecia urodzin, w otoczeniu najbliższych: dzieci, wnuków 
i prawnuków, obchodził mieszkaniec Łasku -  Ireneusz Michał Wojtyniak. W uroczystości 
uczestniczyli również: burmistrz Łasku, Gabriel Szkudlarek, który złożył Jubilatowi - w imieniu 
własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Łask - serdeczne życzenia pomyślności, 
nieustającego zdrowia, spokoju i pogody ducha. Jubilat otrzymał także list gratulacyjny od prezesa 
rady Ministrów oraz list okolicznościowy od prezesa Kasy rolniczego ubezpieczenia Społecznego.

mocno związany z rodzinną ziemią. Tu dora-
stał, pobierał naukę i stąd jako żołnierz wyru-
szył bronić Ojczyzny podczas wojny obronnej 
w1939 roku. Służył w 10 Pułku Artylerii Lek-
kiej - Armii Łódź, z którą przemierzył  szlak 

bojowy od Wielunia po Warszawę, do Chełm-
na. Szczęśliwie wrócił do Łasku, gdzie prze-
trwał okres okupacji hitlerowskiej, unikając 
niemieckich  represji.

30 kwietnia 1945 roku Jubilat ożenił się 
z Haliną Grzymkiewicz. Z tego związku zro-
dziło się troje dzieci: Wanda, Halina oraz 
syn Józef. Z całym zapałem oddał się pracy 
dla dobra rodziny, a wolne chwile poświęcał 
pasji, którą wyniósł jeszcze z żołnierki wo-
jennej, a była nią miłość do koni. Trud co-
dzienności, typowej dla każdego mieszkańca 
powojennych czasów, łagodzili bliscy, którzy 
w szczęściu rodzinnym znaleźli receptę na po-
godne życie. 

 Po śmierci żony (2009 r.), z którą w zgod-
nym małżeństwie przeżył 64 lata, zamiesz-
kał z synem Józefem i synową Anną, otoczo-
ny miłością i życzliwością najbliższych. Nad 
zdrowiem Jubilata niestrudzenie czuwa lekarz 
rodzinny Beata Ostraszewska-Gała, którą Ju-
bilat ceni i darzy ogromnym zaufaniem. Pan  
I. Wojtyniak posiada pięcioro wnucząt i pięcio-
ro prawnucząt.

2 sierpnia 2010 roku, w uznaniu zasług pre-
zydent RP mianował Ireneusza Wojtyniaka na 
stopień podporucznika Wojska Polskiego. 

Pytany o receptę na długowieczność, Jubi-
lat z uśmiechem odpowiada:  nie wolno dener-
wować się, złorzeczyć, trzeba zachować umiar 
w jedzeniu i piciu, jak również  pielęgnować 
w sobie optymizm. A ponadto warto uprzyjem-
niać sobie życie śpiewaniem piosenek i składa-
niem dowcipnych rymowanek, które zachowu-
ją sprawność umysłu i dają pogodę ducha.<   

lilia Ślusarczyk-Grącka

VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
sTRAżACY Z BUCZkU W CZOłóWCE
VII Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze  na łaskim stadionie CSir 
przeszły już do historii. Dostarczyły sporo 
emocji nie tylko samym zawodnikom z 15 
drużyn OSP, ale i licznym obserwatorom. 
Młodzi strażacy walczyli bowiem nie tylko 
o tytuły najlepszych, ale i bronili honoru 
swoich jednostek.  A każda z nich ma 
ambicję należeć do grona przodujących.

Zawody obserwowali zawodowcy w stra-
żackich mundurach i przedstawiciele lokalnych 
władz, nie zabrakło również senatora Andrzeja 
Owczarka, który ze strażakami związany jest od 
lat. Wspomniani przedstawiciele lokalnych władz 
na co dzień troszczą się o swoich strażaków, by 
byli wysportowani i przygotowani do różnorod-

nych akcji ratunkowych, ale i aby dysponowali od-
powiednim sprzętem. Dziś bowiem nie wystarczy 
beczka wody, drabina i strażacki toporek, jak to 
bywało jeszcze w okresie międzywojennym. Teraz 
strażacy muszą dysponować nowoczesnym sprzę-
tem, by dać sobie radę z zagrożeniem chemicz-
nym, powodziami czy poważnymi katastrofami.

Walka trwała prawie 5 godzin. Oto wyniki 
rywalizacji strażaków. W grupie MDP dziewcząt 
I miejsce zajęła OSP Buczek, w grupie chłopców  
najwyżej oceniono OSP Pruszków (dalej Kamo-
stek i Buczek). Spośród drużyn kobiet I miejsce 
zdobyła OSP Malenia (wyprzedzając Buczek 
i Wodzierady), zaś mężczyzn - OSP Pruszków 
(przed Malenią i Teodorami). Zawody potwierdzi-
ły, że strażacy z gminy Buczek wciąż znajdują się 
w czołówce w powiecie. Gratulujemy!<

(PO)




